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APRESENTAÇÃO 
 

No UNIFIEO a Autoavaliação Institucional, em concordância com PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional é coordenada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação que visa o 

autoconhecimento, com objetivo claro de analisar ações e propor melhorias. Juntamente com as 

avaliações externas e a análise contínua do PDI, considera fundamental para o processo de indução 

de qualidade na IES. Neste quase 55 anos de existência, o UNIFIEO 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. O objetivo maior é o de aperfeiçoar 

seus instrumentos de avaliação e buscar sempre a melhoria dos serviços oferecidos. Os resultados são 

sistematicamente apresentados e discutidos com todos os envolvidos, funcionários, alunos, 

professores e mantenedores. A CPA sempre solicita um plano de ação da IES, no sentido de propor 

melhorias dos pontos à aprimorar. Assim como, no início de todos os anos letivos, a CPA apresenta 

o seu Plano de Ação. 

O presente Relatório Parcial I de Autoavaliação Institucional, ora enviado ao INEP / MEC, 

expõe as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de 2021. 

Especificamente, neste ano, as Dimensões avaliadas foram:  

Dimensão 02 - Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Dimensão 04 – Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 05 – Políticas de Pessoal, da carreira do Corpo Docente e Técnico Administrativo 

Dimensão 06 - Organização e Gestão da IES 

Dimensão 07 - Infraestrutura Física 

Dimensão 08 - Planejamento e Avaliação 

Dimensão 09: Política de Atendimento aos Discentes 

 

A CPA mantém em seus arquivos os anexos referentes ao presente relatório e as avaliações 

específicas de cada curso e setores da IES, para que os interessados e os avaliadores externos 

(avaliação in loco) possam aprofundar suas análises.  
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A CPA reconhece a importância de elaborar este Relatório Anual e reforça que o mesmo não 

esgota o processo de autoavaliação da IES, que deve ser permanente e vinculado às demais ações do 

Centro Universitário FIEO - UNIFIEO, garantindo uma evolução sólida de sua trajetória, 

fundamentado em ações institucionalizadas. 

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 destacou as 

recomendações/Plano de Ações para 2022 em 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 2017, a IES foi credenciada para oferecer curos em EaD pela Portaria 548 de 19/04/2017 

• Em 2019 A IES CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO (244) foi recredenciada. Protocolo no e-

MEC sob número 201719406, Código da Avaliação: 145491.  

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 

3,75 4 

 

Em 2021 a IES ofereceu 23 cursos de graduação, 9 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. 

 

REITOR/DIRIGENTE PRINCIPAL:  Wallas Pereira Caetano 

 

ENDEREÇO – CAMPUS VILA YARA: Rua Franz Voegeli, 300 - Vila Yara - Osasco – SP. 

CEP: 06020-190 

javascript:;
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Fone: (11) 3681-6000 ramal 9937 ou 4550-3646 

WhatsApp: (11) 94017-1888 

faleconosco@unifieo.br 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.unifieo.br  

 

1.2 – Avaliações Externas Graduação (IC, IGC E CPC) e Pós Graduação 

(CAPES) 

  

A IES tem Conceito Institucional (CI) 4 (quatro), obtido em 2009, e IGC 3 (três), em 2019, 

mantendo esta média desde 2007, conforme Tabela 1 que segue: IGC – ÍNDICE GERAL DE 

CURSOS.  

O Índice Geral de Cursos (IGC) constitui uma média ponderada das notas no Conceito 

Preliminar de Cursos (CPC) dos cursos de Graduação da IES dos últimos três anos, a partir da 

distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas do ensino superior e a média dos conceitos de 

avaliação dos programas de pós – graduação stricto sensu dada pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no mesmo período. A metodologia de mensuração 

do índice é instituída em uma escala de cinco pontos (1-5) e sempre faz referência ao último triênio 

do ciclo avaliativo do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Este 

indicador aponta a qualidade da IES e dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados. 

 

Tabela 1 – IGC da IES desde 2007 

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 

http://www.unifieo.br/
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2018 2,08113 3 

2019 1,9851 3 

 

 

Gráfico 1 -  Distribuição temporal do IGC Contínuo obtidos pelo UNIFIEO de 2007 a 2019 

 

 

Tabela 2 - Resumo dos últimos Conceitos obtidos pela IES 

Índice Conceito Ano 

CI - Conceito Institucional: 4 2020 

  CI-EaD - Conceito Institucional EaD: 5 2017 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 3 2019 

  IGC Contínuo: 1.9851 2019 

 

 

Tabela 3 - Os últimos conceitos de ENADE, CPC, CC e IDD de cada curso oferecido.  

Grau Curso ENADE CPC CC IDD 

Bacharelado ADMINISTRAÇÃO 3 3 - 3 

Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA 4 3 4 4 

Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA 3 2 4 3 

Tecnológico ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS  

2 2 5 3 

Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 4 4 3 5 

Bacharelado  CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 2 4 2 

Bacharelado COMÉRCIO EXTERIOR E 

NEGÓCIOS 

INTERNACIONAIS 

- - 4 - 

Bacharelado DESIGN DIGITAL 2 2 5 2 

Bacharelado PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

2 2 - 2 

Bacharelado DIREITO 2 2 4 3 

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

IG
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 C
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Tecnológico ESTÉTICA E COSMÉTICA 1 2 3 1 

Bacharelado FARMÁCIA 3 3 3 3 

Bacharelado FISIOTERAPIA SC SC 4 - 

Tecnológico GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

2 2 4 2 

Licenciatura QUÍMICA 1 2 - 1 

Bacharelado QUÍMICA 2 3 - 2 

Tecnológico GESTÃO FINANCEIRA SC SC 2 - 

Tecnológico LOGISTICA SC SC 4 - 

Licenciatura GEOGRAFIA 3 SC 3 4 

Licenciatura HISTÓRIA 4 SC 4 4 

Licenciatura MATEMÁTICA 3 SC 4 5 

Licenciatura PEDAGOGIA 2 2 5 2 

Licenciatura LETRAS 3 SC 4 3 

 

 

Tabela 4 - CPC contínuo e CPC faixa dos cursos avaliados desde 2016 

Ano Área de Enquadramento CPC Contínuo CPC Faixa 

2016 FARMÁCIA 2,4434 3 

2016 FISIOTERAPIA 2,5043 3 

2016 TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E 

COSMÉTICA 

2,2419 3 

2016 EDUCAÇÃO FÍSICA 

(BACHARELADO) 

2,4358 3 

        

2017 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

1,9407 2 

2017 TECNOLOGIA EM REDES DE 

COMPUTADORES 

2,0260 3 

2017 QUÍMICA (BACHARELADO) 2,0084 3 

2017 QUÍMICA (LICENCIATURA) 1,5822 2 

2017 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(BACHARELADO) 

2,1853 3 

2017 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA) 

3,7805 4 

2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) 1,7485 2 

2017 EDUCAÇÃO FÍSICA 

(LICENCIATURA) 

2,7178 3 

2017 ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 1,5120 2 

2017 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

(BACHARELADO) 

1,4995 2 

2017 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1,9703 3 

2017 ENGENHARIA ELÉTRICA 0,9185 1 

2017 ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO 

2,4157 3 

2017 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1,6374 2   
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2018 ADMINISTRAÇÃO 1,9645   3  

2018 DIREITO 1,6989 2 

2018 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1,3443 2 

2018 DESIGN 1,7282 2 

2018 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1,3849 2 

2018 TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

1,4740 2 

2018 TECNOLOGIA EM GESTÃO 

FINANCEIRA 

SC Curso não 

reconhecido até 

31/12/2015 

2018 TECNOLOGIA EM GESTÃO 

COMERCIAL 

SC SC 

2018 TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA SC SC 

        

2019 EDUCAÇÃO FÍSICA 1,8254 2 

2019 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 1,7086 2 

2019 ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO 

1,4552 2 

2019 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1,9063 2 

2019 ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

1,3043 2 

2019 TECN. EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 0,9927 2 

2019 FISIOTERAPIA SC SC 

2019 FARMÁCIA NÃO FOI 

INSCRITA 

 

 

Os conceitos acima expostos revelam que todos os cursos obtiveram resultados insatisfatórios 

no CPC no último ENADE 2019 (resultado em 2020).  

Observa-se também uma flutuação do valor do IGC contínuo (Gráfico 1). Mantém o valor de 

faixa igual três (3), no entanto na análise do IGC contínuo, verifica-se que em 2012 há um decréscimo 

do seu valor, volta a crescer em 2015 (que refletem avaliações de 2014) mas em 2019 (último índice) 

atinge o menor valor que a IES já obteve (Gráfico 2). 

 

 

Avaliação externa da Pós Graduação Stricto Sensu  

 

Com relação aos Cursos de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado têm as seguintes avaliações 

externas em 2018- CAPES (último resultado). Resultados disponibilizados em 2019 no Tabela 5 

abaixo: 
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Tabela 5 - Avaliação da pós-graduação, Mestrado e Doutorado UNIFIEO 

PROGRAMA MESTRADO DOUTORADO 

 

DIREITO (33079013001P3) 

 

3 

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL (33079013002P0) 

 

4 

 

4 

 

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 

 

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/UNIFIEO 

 

A Comissão Própria de Avaliação tem atuação autônoma em relação aos Conselhos Superiores e 

demais Órgãos Colegiados do UNIFIEO.  Foi criada no ano de 2004, sendo sua primeira reunião realizada no 

dia 25 de outubro daquele ano. Concebida de acordo com a Portaria MEC nº 2051, de 09 de julho de 2004 que 

regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33079013001P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33079013002P0
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2019&jornal=515&pagina=63
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2019&jornal=515&pagina=63
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33079013002P0
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2019&jornal=515&pagina=63
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2019&jornal=515&pagina=63
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(SINAES), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), principalmente no que estabelece a missão, a 

visão e aos valores em consonância com: Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

Composição da CPA em 2021: 

 

 

Tabela 6 – Composição e Portarias de nomeação da CPA em 2021  

Membros Segmento que 

representa 

Nomeação 

Márcia Helena Biaggi Rossi  
Coordenadora Portaria 145/2020 

Vitor Pilão 
Docente Portaria 145/2020 

Adriana Siqueira dos Santos Discentes Portaria 145/2020 

Marcelo Moacir da Silva  Funcionários Portaria 145/2020 

Ricardo Dias  Sociedade Civil Portaria 145/2020 
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2 - METODOLOGIA 
 

O procedimento adotado pela CPA-UNIFIEO em 2021 foi atualizado e passamos a considerar 

quatro etapas: sensibilização, delineamento, desenvolvimento e fortalecimento. 

Na etapa de sensibilização a CPA busca o envolvimento da comunidade acadêmica que tem 

início com reuniões envolvendo os coordenadores de curso e gestores entre outros e, no decorrer de 

todo o ano letivo, este processo tem continuidade, por meio de reuniões com os alunos representantes 

de sala e funcionários técnicos administrativo. 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.  

É prática da CPA/UNIFIEO elaborar relatórios parciais das avaliações e apresentá-los à 

comunidade durante todo o ano.  

Em 2021, a primeira etapa do processo foi realizada em reuniões, online, que ocorreram no 

início do primeiro semestre. No segundo semestre as reuniões foram presenciais. Os instrumentos 

foram aplicados no segundo semestre de 2021. No final de 2021 e início de 2022 os resultados gerais 

foram apresentados aos gestores e em fevereiro e março de 2022 o relatório foi elaborado. 

Devido a transição entre aulas remotas e aulas presenciais, que ocorreu em 2021, a CPA 

elaborou uma enquete sobre o retorno das aulas presenciais (no início de Setembro). Assim, pudemos 

obter informações importantes sobre as condições oferecidas pela IES, considerando a questão de 

segurança para todos os envolvidos, assim como as condições de ensino. Foram elaboradas perguntas 

fechadas e abertas, e realizadas por meio do Google forms. 

No final de 2021 ocorreu a Avaliação Institucional (AI) na qual os alunos de todos os cursos 

avaliaram as condições de ensino do seu curso, as condições físicas de atendimento, a comunicação 

e informação da instituição e a gestão. Também avaliaram os Docentes (AD) por meio de perguntas 

fechadas e abertas. A AI foi realizada por meio do Google forms e a AD por meio de questionário 

impresso. 

Os docentes também foram avaliados por seus respectivos Coordenadores por meio de 

questionário impresso. 
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No primeiro semestre de 2021 os funcionários administrativos de todos os setores avaliaram 

a IES por meio de questionário impresso. A adesão dos funcionários foi de 80%. 

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 65% em 

média e dos professores 80%.  

 

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, disponível nos arquivos da CPA.  

 Todos os dados e respostas obtidas nas avaliações constam nos arquivos impressos e digitais 

da CPA.  

 

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. 

 

O fortalecimento ocorre durante todo o ano letivo com a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos nas avaliações/enquetes, para todos os segmentos envolvidos. A CPA agrupa 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. Também destaca as recomendações/Plano de 

Ações para 2022 para cada dimensão. 

 

 

 



15 

3 – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES 
 

Dimensões de Avaliação segundo o SINAES 

A lei do SINAES prevê 10 dimensões que contempla 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 

 

Neste Relatório Parcial I a CPA relata as avalições de 2021 (primeiro ano do triênio), no qual, 

as Dimensões avaliadas foram:  

Dimensão 02 - Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Dimensão 04 – Comunicação com a sociedade 

Dimensão 05 – Políticas de Pessoal, da carreira do Corpo Docente e técnico Administrativo 

Dimensão 06 - Organização e gestão da IES 

Dimensão 07 - Infraestrutura Física 
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Dimensão 08 - Planejamento e Avaliação 

Dimensão 09: Política de Atendimento aos Discentes 
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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 dos resultados de avaliações externas, 

assim como a partir de avaliações qualitativas e quantitativas internas que constam no Plano de Ação 

da CPA em 2021 e dados coletados junto ao Planejamento e Secretaria Geral do UNIFIEO. 

 

 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 2021, onde foi necessário realizar grandes mudanças no processo de avalição em decorrência da 

pandemia que continuou a assolar o Brasil e o mundo. Novos instrumentos tiveram que ser 

implementados. Os elementos avaliativos referentes à avaliação institucional encontram-se no Banco 

de Dados do Servidor da CPA. Alguns instrumentos impressos estão nos arquivos físicos da CPA. 

Após cada subprojeto de avaliação os resultados são encaminhados e apresentados ao Reitor 

e Pró-Reitores, Coordenadores, Chefes de Setores e Mantenedores da Fundação para que sejam 

adotadas medidas corretivas ou ampliadoras, conforme o caso.  

No início de 2021 a CPA elaborou o seu Plano de Ação no qual específica todas as ações que 

cabe a ela desenvolver no decorrer do ano (Tabela 7).  

Simultaneamente às avaliações, as atividades da CPA para o ano de 2021 abrangeram: 

a) Elaboração de Instrumentos de avaliação  

b) Orientação de todos os envolvidos no processo de autoavaliação;  

c) Reuniões para apresentação das dimensões avaliadas em 2020 a todos os envolvidos;  

d) Reuniões com os membros da CPA 

e) Elaboração dos relatórios de Cursos e Setoriais 

f) Elaboração do relatório Anual 
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g) Postagem do link do relatório anual no sistema online e site do UNIFIEO 

h) Realização de tratamento estatístico dos dados  

i) Confecção de todo material impresso e digital 

j) Quantificação e análise de todos os dados coletados 

k)  Atender demandas espontâneas relativas ao ENADE 

l) Reunião da CPA com os Cursos que irão receber as comissões de avaliação do MEC. 

 

Tabela 7 - Resumo do Plano de Ação da CPA em 2021 

O QUE 

AVALIAR? 
QUEM AVALIA? COMO? QUANDO? 

Instituição 

 

Funcionários 

(População) 

Sistema 

IMPRESSO 

AGOSTO 

 

Professores Coordenadores 

(População) 

Sistema online NOVEMBRO 

 

Instituição Professores 

(População) 

Sistema online NOVEMBRO 

 

Instituição  Alunos (população) Graduação e Pós 

graduação – Lato sensu e Stricto sensu 
Sistema online AGOSTO/SETEM

BRO/NOVEMBR

O 

Professores Alunos 

(População) 

Graduação e Pós graduação – Lato sensu e 

Stricto sensu 

Sistema 

ONLINE 

NOVEMBRO 

Instituição 

 

CPA Pesquisa 

documental e 

reuniões 

setoriais 

OUTUBRO/NOVE

MBRO 

 

Em 2021 a CPA utilizou um novo instrumento de avaliação com o objetivo de avaliar o retorno 

às aulas presenciais. 

A CPA verificou que o Setor de Planejamento Acadêmico e Secretaria Geral desenvolveram 

as seguintes atividades:  
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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 e Protocolos de Compromissos - 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 Tabela .1 e Gráfico 1, páginas.7 e 8.  

A CPA analisa os relatórios do INEP e busca justificativa para os resultados. Ou seja, é 

bastante evidente que muitos fatores levaram a esta queda nos valores do IGC (Gráfico 1). A CPA 

destaca dois deles: Problemas de sustentabilidade financeira e mudanças drástica no quadro de 

professores, saindo professores com muita experiência e titulação e contratando um número 

expressivo de professores com pouca experiência e titulação, além de reduzir o número de professores 

em tempo integral na IES. O que pode ser constatado nas notas de CPC obtidas no último ENADE, 

onde os pesos desses insumos são importantes para compor as referidas notas. 

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 2021 esta 

análise não foi realizada, uma vez que em 2020 não teve o ENADE, devido à pandemia.  

Em 2021 a IES não recebeu visita de avaliadores do INEP. 
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A CPA faz parte da Comissão de acompanhamento dos processos de Protocolos de 

Compromissos. Em 2021 acompanhou e elaborou junto ao Coordenador do Curso Superior 

Tecnólogo em Estética e Cosmética o Protocolo de Compromisso, observando o diagnóstico e 

indicando a Medidas de Correções. 

Os Relatórios da CPA estão divulgados na página eletrônica do UNIFIEO 

https://www.unifieo.br/c%C3%B3pia-gradua%C3%A7%C3%A3o . 

Os resultados, incluindo sugestões de ações a serem implementadas, foram apresentados ao 

Reitor, Pró - reitorias, Coordenadores de Curso e Chefes de setores, no início de 2021. 

 

O relatório Institucional, de 2021/2020, elaborado pela CPA, foi postado no período correto, 

previsto pela legislação pertinente. 

Em 2021 os alunos avaliaram a comunicação da CPA. No Gráfico 2 estão os resultados dessa 

avaliação  

 

 

Gráfico 2 - Comunicação/informação da CPA com a comunidade acadêmica em 2021 

 

Embora o resultado positivo tenha sido de mais de 50% uma quantidade razoável de alunos, 

41%, consideram que esta comunicação precisa de aprimoramento. 

Verificou-se que a CPA foi muito bem avaliada pela comissão do MEC, responsável pela 

avaliação de recredenciamento da IES. 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).  

 Todos os anos a CPA indica, nos relatórios de Autoavaliação Institucional, sugestões de 

melhorias em várias áreas e dimensões avaliadas na IES e, no decorrer do ano, os atos implementados 

devido a estas sugestões são observados atentamente pela CPA/UNIFIEO. 

52%

41%

7%

POSITIVO

APRIMORAR

NÃO SE APLICA

Positivo Aprimorar Não se Aplica

https://www.unifieo.br/c%C3%B3pia-gradua%C3%A7%C3%A3o
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Potencialidades: A Secretaria Geral e o Planejamento atenderam satisfatoriamente todas as 

exigências em 2021. A CPA realizou 85 % das avaliações planejadas, que constam no seu Plano de 

Ação. Houve razoável participação  (menor do que a de 2020) dos alunos da graduação e pós 

graduação nas avaliações institucionais. No entanto, a participação dos professores e funcionários foi 

bastante expressiva (~80 %) 

 

Fragilidades: A CPA não realizou a avaliação dos egressos e também das Clínicas de 

Atendimento. Observamos a fragilidade com relação a comunicação da CPA com a comunidade 

interna. 

 

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, site e 

redes sociais.  

A CPA, junto ao DTI, responsáveis pelas Mídias Sociais da IES e Departamento de 

Tecnologia da Informação, deve 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 todos apresentem aos alunos os resultados obtidos nas avaliações e discuta cada item 

avaliado.  

Cobrar dos Gestores ações que resolvam os pontos indicados como - a aprimorar – em 

destaque no presente relatório. 

A CPA deve entregar aos gestores todas as avaliações realizadas pelos discentes, funcionários 

e docentes. E solicitar um Plano de Ação que atenda os pontos à aprimorar, verificados nas avaliações. 
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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.  

 

Em 2021 a dimensão avaliada neste eixo foi a Dimensão 3. 

 

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 e Resultados – a CPA verificou que o UNIFIEO possui um histórico de serviços 

prestados à comunidade, que abrange diversas áreas do conhecimento.  

A CPA observa que em 2021 algumas das atividades não foram desempenhadas totalmente 

devido à Pandemia e restrições econômicas. 

O UNIFIEO possui um Centro de Documentação Histórico 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 Acadêmicas 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 está aberto à consulta pública por meio da página 

do UNIFIEO na internet – unifieo.br. Observo que em 2021 estes acervos foram retirados do site. O 

UNIFIEO explicou que, devido a atualização de mudança de plataforma do site, estas informações 

foram retiradas, mas que retornarão em 2022. 
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 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. Em 2021 apenas a Clínica de Psicopedagogia realizou atendimentos à comunidade. 

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 em 2021 devido à 

Pandemia. No entanto, o UNIFIEO comunicou, em reunião de coordenadores de curso, o retorno da 

exibição dos filmes, seguidos de debates, em 2022.  

Nas sessões de cinema do UNIFIEO o ingresso é 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, são montadas exposições temáticas de obras selecionadas 

pela Curadoria de Artes para o público frequentador da Instituição e também para 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, redes sociais e com a distribuição 

de folhetos informativos.  

 

Em Outubro e Novembro de 2021 foi 

realizada a mostra: CI -  Centésima 

Primeira Expo FIEO, com o título de 

AQUARELA BRASILEIRA. A 

mesma aconteceu no Salão de 

exposições – Bloco Branco, no Campus 

e Polo da Vila Yara – Osasco – SP. 

Com entrada gratuita e aberta a toda 

Comunidade interna e também ao 

público externo.  

Figura 1 Folheto da Centésima Primeira expo FIEO 
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Além das exposições temáticas, a IES mantém expostas nos corredores e pátios 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 em todos estes anos.  

 

 

Em 2015 foi publicada a 4ª 

edição do Catálogo Geral do 

Acervo de Arte FIEO (Figura 

2). Livro que reúne 

aproximadamente 1800 obras 

artísticas de autores nacionais 

ou aqueles radicados no Brasil, 

reunindo a expressão máxima 

do que se produz e se produziu 

no meio artístico nacional. 

Figura 2 – Catálogo Geral do Acervo de Arte FIEO 

 

 

É destaque entre as obras de arte no 

Campus do UNIFIEO, na Vila Yara, a Obra do 

grande artista brasileiro, Claudio Tozzi, a Cruz 

da Capela (Figura 3).  

Vitoriosa num concurso destinado a 

escolher a Cruz da capela no campus Vila Yara 

do UNIFIEO, esta obra de Tozzi, resolvida em 

pastilhas e fiel às características estilísticas que 

já o consagraram como um dos mais 

representativos artistas de sua geração.  

  

Figura 3 – Cruz da Capela – Claudio Tozzi 
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O UNIFIO disponibiliza à comunidade externa todo o acervo de suas Bibliotecas para 

exposições itinerantes. Em 2021 esta atividade foi suspensa devido a Pandemia. 

A CPA observa na IES uma preocupação constante com a acessibilidade de portadores com 

necessidades especiais, tanto física como sensorial e também de aprendizagem. Em 2021, 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 e um de Curso 

de Educação em Direitos Humanos Fundamentais, o que mostra uma preocupação com a questão da 

aprendizagem. Estes três cursos são oferecidos na modalidade EaD. 

 O acesso às dependências do campus por pessoas com necessidades especiais foi avaliado 

pelos alunos em 2021 e consta no Gráfico 3 a seguir 

 

 

Gráfico 3 - Avaliação das dependências do campus por pessoas com necessidades 

especiais. 

 

Observa-se neste gráfico que 64% dos alunos avaliaram positivamente esta questão de 

acessibilidade.  

A CPA verificou, por meio de visitas às dependências do campus, que há indicações em todos 

os elevadores assim como o piso tátil, essencial para a acessibilidade, próximo de todos os elevadores. 

Há rampas de acesso em várias partes do campus e banheiro com facilidade para cadeirantes.  

Também se observou que, o UNIFIEO dispõe de vagas reservadas em estacionamentos, rampas de 

acesso e lugares específicos nos anfiteatros, facilitando a circulação de cadeira de rodas, portas e 

64%

28%

9%

POSITIVO

APRIMORAR

NÃO SE APLICA

Positivo Aprimorar Não se Aplica
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banheiros adaptados. Para os portadores de deficiência visual, desde que seja requisitado, há 

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 presente 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 

possibilidade da comunidade externa realizar esta disciplina oferecendo-o também em curso de 

extensão.   

A CPA identificou setores criados pela Instituição para atendimento ao aluno que apresentam 

problemas psicológicos, emocionais, financeiros, e de trabalho. 

Estes setores são: CABES (Centro de Análise de Benefícios ao estudante); 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 foram avaliados pelos alunos de Graduação e 

Pós graduação em 2021 e os resultados desta avaliação estão nos Gráficos 4 e 5 a seguir 

 

 

Gráfico 4 – Avaliação dos atendimentos: CABES, CAEF e NEGOCIAÇÃO. 

 

42,9%

41,3%

42,9%

29,3%

28,3%

29,3%

27,7%

30,4%

27,7%

Atendimento aos alunos pela NEGOCIAÇÃO

Atendimento aos alunos pelo CAEF.

Atendimento aos alunos pelo CABES.

Não se Aplica Aprimorar Positivo
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Gráfico 5 – Avaliação dos atendimentos: CABES, CAEF e NEGOCIAÇÃO. 

Considerando apenas os alunos que buscaram estes atendimentos. 

 

Os resultados acima mostram que estes setores foram razoavelmente avaliados pelos alunos. 

Se considerarmos apenas àqueles que buscaram o atendimento verifica-se que para quase a metade 

dos alunos (~41%) o atendimento destes setores precisam aprimorar. 

A CPA constatou nos relatórios dos setores que a IES oferece bolsas de estudo para os cursos 

de Graduação para funcionários e dependentes (Tabela 8). Além de bolsas de estudo de Pós-

graduação, Mestrado e Doutorado, para professores em geral do UNIFIEO. 

 

Tabela 8 Distribuição das Bolsas de Estudo oferecidas aos Professores, Funcionários e 

Dependentes de funcionários em 2021 

BOLSA CURSO Nº DE BOLSAS 

Funcionário 

 

Curso de Graduação 12 

Pós Graduação Lato Sensu  6 

Professor Pós Graduação Lato Sensu 4 

Mestrado 8 

Doutorado 5 

Dependente de Funcionário Curso de Graduação 10 

Pós Graduação Lato Sensu 1 

Total de Bolsas   46 

 

59,40%

59,38%

59,40%

40,60%

40,63%

40,60%

Atendimento aos alunos pela NEGOCIAÇÃO

Atendimento aos alunos pelo CAEF.

Atendimento aos alunos pelo CABES.

Aprimorar Positivo
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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. Neste ano de 2021 estas práticas não foram observadas. Provavelmente, devido à Pandemia. 

Observa-se as ações na área de saúde, no atendimento gratuito à população, pelas Clínicas de 

Fisioterapia, Estética e Cosmética e Psicopedagogia.  

Em 2021 as Clínicas de Fisioterapia e Estética não realizaram atendimento à comunidade, 

devido às questões da Pandemia. A Clínica de Psicopedagogia fez atendimento à população, apenas 

no segundo semestre de 2021, conforme Tabela 9 a seguir. 

 

 

Tabela 9 - Atendimentos por mês da Clínica de Psicopedagogia em 2021. 

ATENDIMENTOS CLÍNICA 

PSICOPEDAGÓGIDA 2021 

MÊS  QUANTIDADE 

JUNHO 82 

JULHO 0 

AGOSTO  121 

SETEMBRO 153 

OUTUBRO  127 

NOVEMBRO 132 

DEZEMBRO 44 

TOTAL 659 

Fonte: Relatório da Clínica de Psicopedagogia 

 

 

Potencialidades – Verifica-se em várias ações durante o ano de 2021, 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. 

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.  
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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 e avaliação dos alunos e funcionários.  

Outro ponto positivo é a preocupação com os alunos que entram na Instituição e que 

apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Oferece cursos de Reforço de Aprendizagem em 

Matemática e Língua Portuguesa para os alunos e comunidade externa, de forma gratuita. 

Número significativo de bolsa de estudo para funcionários (Administrativo e professores) e 

também para seus dependentes. 

A IES já obteve o selo da ABMES de Responsabilidade Social.  

Possui Clínicas bem equipadas para atendimento à população carente de Osasco e Região.  

De forma geral, foi constatado de diversas formas, que o UNIFIEO estimula o envolvimento 

dos cursos, seus alunos e docentes, nas atividades de responsabilidade social, como valores e missão 

que fazem parte do seu PDI. Essas ações são importantes para melhoria das condições de vida da 

população. 

 

 

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.   

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. A CPA, em visita 

às dependências, especificamente à Biblioteca, verificou que não há acessibilidade ao acervo da 

mesma por pessoas com necessidades especiais. 

 

 

Recomendações – Considerando os resultados das avaliações da CPA, o UNIFIEO deve 

investir mais em políticas para inclusão de pessoas com necessidades especiais, principalmente no 

acesso à biblioteca. Investir em um local adequado e pessoal capacitado para atendimento de 

emergência à comunidade interna. 

Que retornem as ações dos cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis no que 

se refere aos auxílios em Educação Financeira e no preenchimento das Declarações do Imposto de 

renda à comunidade, como sempre ocorreu em anos anteriores.  
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O retorno do Instituto UNOLAB que atendia a comunidade carente de Osasco, realizando 

exames laboratoriais gratuitamente.  

O retorno das pesquisas na área ambiental que eram realizadas no CEQ (Centro de Estudos 

Químicos) 

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. 

Retorno das Exposições de Arte nas dependências da IES 

Todas as Clínicas devem voltar aos atendimentos normalmente em 2022.  
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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 

       

Sensibilização – Algumas ações foram executadas virtualmente durante o ano. 

Presencialmente, apenas no segundo semestre de 2021, a CPA realizou reuniões com coordenações 

dos cursos superiores, visitas às salas de aulas, divulgação por intermédio de material gráfico (fixação 

de cartazes), divulgou em redes sociais, enviou e-mails institucionais e mensagens. Além de, no início 

do ano, apresentar os resultados do ano anterior e solicitar que os mesmos fossem apresentados pelos 

coordenadores aos alunos e funcionários, com indicação de melhorias para os pontos a aprimorar 

observados. 

 

 

Planejamento - A CPA utilizou os resultados do instrumento avaliativo (Avaliação 

Institucional por alunos dos Cursos de Graduação e Pós graduação Stricto Sensu  e Lato Sensu, 

avaliação do retorno às aulas presenciais pelos alunos, avaliação de docentes pelos coordenadores de 

curso e alunos, 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 2021, considerando a situação particular 

deste ano, devido, ainda à Pandemia, a IES, de maneira geral, foi avaliada pelos alunos de graduação 

e Pós-graduação. Nesta avaliação correspondente à Dimensão 2 os alunos responderam questões 

referentes as Condições de Ensino. 

Estas avaliações foram realizadas de forma online (Google Forms), com adesão expressiva 

dos alunos de Graduação e Pós-graduação. Nestas avalições foram elaboradas questões abertas, onde 

http://portal.inep.gov.br/
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os alunos puderam manifestar com detalhes a sua opinião. Todos os resultados e relatos estão 

disponíveis nos arquivos da CPA/UNIFIEO, na forma digital e na forma impressa. 

 Os resultados destas avalições foram apresentados em reuniões com os Gestores da IES, no 

final de 2021 (parte dos resultados) e início de 2022. 

 Todos os resultados estão a seguir no presente relatório. 

 

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

Pós-graduação 

 

Nesta avaliação os professores foram avaliados de forma geral. Os alunos também avaliaram 

as disciplinas oferecidas no sistema EAD (Ensino à Distância). Os resultados estão nos gráficos a 

seguir. 

O Gráfico 6 a seguir mostra que quase 90% dos alunos estão satisfeitos com a qualidade do 

curso de Graduação/Pós graduação.  

 

 

 

Gráfico 6– Qualidade do Curso que realiza no UNIFIEO 

 

87,72%

11,70%

0,58%

Positivo Aprimorar Não se Aplica
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Gráfico 7– Conceito geral sobre a Instituição (UNIFIEO) 

 

O Gráfico 7 mostra que quase 70% dos alunos estão satisfeitos com a Instituição  

 

No Gráfico 8 estão apresentados os resultados desde 2016 o qual mostra uma grande mudança 

na avaliação dos alunos com relação a Qualidade do curso de Graduação, ou seja, há uma melhora 

significativa deste item avaliado. 

 

 

Gráfico 8 - Avaliação da qualidade do curso de graduação de 2016 a 2021 
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A CPA quis saber sobre como os alunos avaliam o domínio dos professores, sua pontualidade, 

a orientação dada pelos professores para a elaboração do TCC e como foi o aprendizado dos alunos 

no período de aulas remotas.   

 

 

 

Gráfico 9- Avaliação geral dos professores 

 

 

Com relação à avaliação geral dos professores fica evidente que são muito bem avaliados, 

tanto na pontualidade quanto no que diz respeito ao domínio do conteúdo. Com relação a orientação 

de TCC, apesar de 67% avaliarem positivamente, 33% não estão satisfeitos. Na questão da 

aprendizagem por meio remoto, 70 % dos alunos consideraram positiva, mas 30% discordam. De 

forma geral a avaliação foi positiva, mantendo assim a qualidade já verificada em todas as avaliações 

de anos anteriores. 
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Gráfico 10 – Avaliação junção de turmas e sistema de DP  

 

 

No Gráfico 10 observa-se que, mesmo sendo positiva as avaliações, para muitos alunos 

(~30%), a junção de turmas e o sistema de DP precisam ser aprimorados. 

 

 

Outro setor avaliado foi o de Ensino à Distância - EaD, isto é, disciplinas que são oferecidas 

no UNIFIEO nessa modalidade para cursos presenciais.  

 

 

Gráfico 11 – Disciplinas oferecidas em EaD 

 

 

No Gráfico 11 que trata da avaliação do ensino na modalidade EaD os resultados mostram 

que a metade dos alunos não está satisfeita com estas disciplinas. Tanto no que diz respeito ao 

ambiente, tutoria e conteúdo. 
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 A Pró - Reitoria de Extensão e Cultura promove anualmente uma série de cursos de extensão 

e atividades que complementam a formação global dos alunos, como Cine FIEO de Arte, exposições 

entre outros.  

No relatório anual dessa Pró - Reitoria foi possível observar a quantidade expressiva de curso 

de extensão oferecidos. Entretanto, os cursos/simpósios foram todos na área de Estética e Cosmética, 

conforme listagem a seguir, Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Cursos de Extensão oferecidos na IES 

 

2021 (2O 

SEMESTRE) 

SIMPÓSIOS DE ESTÉTICA – SAÚDE DA MULHER 

 

Dizzato – Cuidados faciais para a mulher moderna; 

Medicatriz – Revitalização da pele em pacientes oncológicos; 

 

Bothanica Mineral – Utilização de produtos Ortomoleculares e eliminação de 

radicais livres, Ortodetox; 

 

BelCol – O poder da linha DAMA; 

Aulas práticas em Terapias de SPA: 

Aulas práticas em Terapias de SPA: Temas: Cromoterpia; Bamboterapia; Pedras 

Quentes; Auriculoterapia; Shiatsuterapia; Ayurvédica. Simulação em 

atendimentos presenciais com convidados das alunas da disciplina. 

Curso Livre Prática Massagem Relaxante  

Mentoria em harmonização  

Curso de radiofrequência ablativa  

Curso de jato de plasma  

Fonte: relatório da Pró - Reitoria de Extensão 

 

 

 No instrumento de avaliação o aluno foi questionado sobre o seu conhecimento a respeito dos 

cursos de extensão oferecidos pela instituição. O resultado está no Gráfico 12 a seguir. 
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Gráfico 12- Divulgação e informação dos cursos de extensão 

 

 

O resultado do Gráfico 12 mostra claramente um baixo conhecimento do aluno sobre os 

cursos de extensão oferecidos na IES. Quase a metade dos alunos não são informados sobre os cursos 

oferecidos.  

A análise da CPA sobre esta questão é que, em 2021 a pandemia ainda estava presente e muitas 

atividades foram suspensas, inclusive os cursos de extensão. 

 

 

 

Gráfico 13 – Avaliação de oportunidades oferecidas pela IES para a complementação de sua 

formação global e acadêmica 
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No Gráfico 13, os alunos avaliam positivamente (~50%) as oportunidades oferecidas pela 

IES para complementação de sua formação global e a oportunidade para realizar cursos de extensão. 

Entretanto para os outros quase 40% consideram que ainda é um ponto que deve ser aprimorado na 

IES. Mesmo com os vários canais de divulgação, intranet, site de internet do UNIFIEO e cartazes 

espalhados pela instituição, os resultados estão abaixo do esperado para o oferecimento de cursos 

complementares para a sua formação global e formação acadêmica.   

 

Neste ano de 2021 a CPA verificou que tanto o Programa de Monitoria – PIM como o de 

Iniciação Científica PIBIC não foram oferecidos na IES. 

 

A CPA, nesta Avaliação Institucional, elaborou três questões para que os alunos fizessem uma 

autoavaliação. As questões foram sobre sua frequência às aulas, sua frequência à Biblioteca e seu 

tempo de dedicação aos estudos. Os resultados estão Gráfico 14 a seguir. 

 

 

 

Gráfico 14 – Autoavaliação dos alunos 

 

 

 Verifica-se no Gráfico 14 que a grande maioria dos alunos frequenta as aulas e se dedica 

bastante aos estudos. Chama a atenção a baixa frequência dos alunos à Biblioteca e ainda, observa-

se que para 29% dos alunos, não se aplica ir à biblioteca, ou seja, não precisa ir na biblioteca.  
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Resultado da Avaliação dos Professores dos Cursos de Graduação e Pós 

Graduação 

 

Em 2021 todos os professores foram avaliados por seus alunos de forma específica. O 

resultado está na Tabela 11 – a seguir 

 

Tabela 11 Resultado da Avaliação dos Professores de Graduação/Pós Graduação 

 

Nota (média) 

 

Conceito 

 

% 

 

De 1 a 6,9 Fraco 17 

De 7,0 a 7,9 Regular 10 

De 8,0 a 8,9 Bom 20 

De 9,0 a 10,0 Excelente 53 

 

 

Na Tabela 11 acima se observa que 73 % dos professores são avaliados como Bom e Excelente, 

ou seja, 73% dos professores tiveram nota geral maior do que 8,0. Este é um resultado excelente para 

a instituição. Mostra que a maioria dos professores domina o conteúdo, tem um bom relacionamento 

e avalia coerentemente os seus alunos além de demonstrar organização didática. 

O resultado detalhado desta avaliação está nos Arquivos da CPA/UNIFIEO (Anexo 02). 

 

A CPA, constatou, a partir de PDI e PPCs de alguns cursos, 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 moderna 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. 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 2021 este Programa não foi oferecido. 
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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. 

Considerando as Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação 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 pós-

graduação 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 Pós-

Graduação 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 
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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. Entretanto, no ano de 2021 não foi 

verificada esta ação. 

 

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 dados, 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 ex-alunos, 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. Em 

2021 não aconteceu esta atividade do dia do Químico, devido ao período de Pandemia. 

 

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 em 2021. Este 

é um ponto, o de Mobilidade 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, nos 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.  
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• O Cine FIEO 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.  

• Os eventos de extensão são divulgados no site da IES 

 

No entanto em 2021, devido ao período de pandemia, algumas destas atividades não 

aconteceram.  

A CPA também observou a partir de relatórios a pouca participação do corpo docente e 

discente em atividades de extensão 

 

 

Potencialidades - a IES desenvolve boas políticas de ensino. A pesquisa e extensão são 

observadas principalmente nos cursos de pós-graduação. É possível verificar que os professores são 

muito bem avaliados pelos alunos. Na avaliação das condições de Ensino a orientação dos trabalhos 

de TCC foi bem avaliada assim como as oportunidades oferecidas para a complementação global dos 

alunos.  Analisando estes resultados com os obtidos em anos anteriores é possível verificar que houve 

uma melhora expressiva na avaliação da qualidade dos cursos oferecido, como mostra o Gráfico 6 

A partir de PDI e PPCs de alguns cursos, observa-se que as ações acadêmicas estão em 

concordância com a missão da IES. 

No primeiro semestre o UNIFIEO continuou com as aulas de forma remota e a CPA observou 

que os alunos conseguiram participar das aulas, mesmo com alguns problemas de comunicação 

(internet e equipamentos), a maioria não precisou parar qualquer disciplina. Avaliaram positivamente 

as ferramentas virtuais adotadas pelos docentes para as aulas remotas, assim como avaliaram 

positivamente o aprendizado obtido no regime de aulas remotas no período da pandemia. 

A IES continua oferecendo cursos de Nivelamento de disciplinas básicas, gratuito, para alunos 

ingressantes e que têm um papel importantíssimo na recuperação de seus conhecimentos básicos. 

Segundo os alunos, a sua frequência às aulas é alta e se dedicam muito aos estudos.  

 

 

Fragilidades – A CPA observou que quase todos os itens avaliados sobre as condições de 

Ensino e extensão na AI requerem atenção, mesmo quando são avaliados positivamente observa-se 

um número reduzido de atividades de extensão. As atividades de extensão são pouco divulgadas e 
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são avaliadas negativamente Chamam muito a atenção os resultados negativos para as disciplinas 

oferecidas em EAD.  

Mobilidade Acadêmica não existe no UNIFIEO.  

Baixa participação de docentes e discentes em atividades de extensão. 

O alunos não buscam a biblioteca para estudar. Alguns acreditam que não precisam. 

Acompanhamento de egressos não ocorre de forma sistemática no UNIFIEO. 

Pouca ou quase nenhuma produção científica dos professores de Graduação. 

Os Cursos de Pós graduação não são muito bem avaliados 

Os Cursos avaliados pelo ENADE nos últimos anos apresentaram notas extremamente baixas, 

o que levou a um valor mínimo de IGC.  

 

 

Recomendações –. Os Coordenadores de curso devem, a partir dos resultados específicos do 

seu curso, verificar junto aos alunos, por meio de reuniões com os mesmos, as causas dos resultados 

negativos para alguns alunos, basicamente uns 30% dos alunos avaliam negativamente a IES e vários 

quesitos relacionados ao Ensino e a Extensão.  

À Pró - reitoria de extensão é sugerido que ampliem a divulgação das suas atividades de 

extensão junto à comunidade interna e externa assim como ampliar a oferta de cursos de extensão.  

A CPA recomenda o retorno das atividades dos programas PIM e PIC, assim como de todas 

as ações no âmbito da Extensão universitária. Ponto forte desta IES em anos anteriores. 

Recomenda que a IES crie uma comissão para implantar o Programa de Mobilidade 

Acadêmica, como também uma outra comissão para acompanhamento dos alunos egressos. 

A CPA recomenda que todos os Coordenadores, juntamente com o seu 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. 

A CPA recomenda projetos para ampliar a participação de docentes e discentes em atividades de extensão.  

A CPA recomenda à IES buscar parcerias para projetos de pesquisa. 

Continuar com o incentivo ao Corpo Docente para a publicação científica em revistas e congressos, visando 

a uma formação acadêmica continuada com o desenvolvimento de pesquisas. 
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Dimensão avaliativa 4 – Comunicação com a sociedade 

 

Comunicação da IES com a comunidade 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 e questionários respondidos pelos alunos na 

Avaliação Institucional, AI.  

 

 

Realizações e Resultados – 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 externo e a Intranet UNIFIEO com o público 

interno. 

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. 

A CPA observou que neste ano de 2021 estas revistas não foram disponibilizadas no Site do 

UNIFIEO. A informação obtida pelos responsáveis é que o site será modificado e atualizado para 

atender todas estas informações. 

 

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 
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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. 

 

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 Pós-

Graduação, 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 as atividades de cunho 

social, o UNIFIEO utiliza diversos recursos, a saber: 

a) Uso da rede social: Instagram, 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. 

 

A CPA ouviu os alunos a respeito da Comunicação na IES. Os resultados estão nos Gráficos 

15 e 16 a seguir:  

 

 

Gráfico 15 – Avaliação da comunicação da informação em diversos setores da IES 

 

Os resultados observados no Gráfico 15 mostram que, embora para metade dos alunos a 

comunicação é considerada positiva a outra metade, que é bastante representativa, considera que as 

formas de comunicação da IES devem ser aprimoradas. 

50,9%
48,5%

45,6% 46,8%

3,5% 4,7%

Formas de comunicação/informação visual no Campus
(murais, cartazes, etc.)

Formas de comunicação/informação por meio de redes
sociais (site, facebook, twiter, etc.).

Positivo Aprimorar Não se Aplica
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Gráfico 16– Avaliação da comunicação da informação em diversos setores da IES 

  

Os resultados no Gráfico 16 são positivos para a comunicação em todos estes setores 

avaliados. No entanto, para a CPA e Secretaria Geral e DP-Orientada e setor de Reinvindicação de 

melhorias a comunicação deve ser ponto importante de discussão e aprimoramento pois, para 40% 

dos alunos estes setores devem melhorar a sua comunicação com a comunidade interna. Com relação 

a Comunicação dos Coordenadores de Curso os resultados mostram que foi muito bem avaliada por 

65,5% dos alunos.  

  

 

Potencialidades – A CPA avalia como positiva as formas de divulgação das informações ao 

público externo e interno. Observou que houve uma melhora significativa na atuação das mídias 

sociais, como Facebook e Instagram, Linkedin e também WhatsApp. A partir da Avaliação 

Institucional, que os alunos responderam, os mesmos consideram positiva a comunicação dos 

Coordenadores de Curso.  

49,1%

52,0%

42,7%

65,5%

43,9%

45,6%

40,9%

36,8%

31,6%

42,1%

5,3%

7,0%

20,5%

2,9%

14,0%

Formas de comunicação/informação da
Secretaria Geral com a comunidade acadêmica.

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

Formas de comunicação/informação da DP
orientada.

Formas de comunicação/informação do(a)
Coordenador(a) de Curso com os alunos do seu

curso.

Canais de reivindicação de melhorias (ex.:
manutenção predial).

Não se Aplica Aprimorar Positivo
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Embora, uma boa parte do ano de 2021 a pandemia esteve presente, a CPA observou por meio 

de relatórios de setores, que o UNIFIEO realizou algumas visitas guiadas por seu Campus, com o 

objetivo de ampliar a comunicação com a comunidade externa  

 

 

Fragilidades – Em 2021, a revista FIEO em Foco, que era publicada mensalmente, continuou 

suspensa e nenhum livro foi publicado pela EDIFIEO. O site do UNIFIEO foi modificado, mas 

continua com poucas informações. A comunicação de alguns setores, como CPA, Secretaria geral e 

Canais de reivindicações de melhorias precisam de atenção. 

 

 

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. Recomenda um novo Site do UNIFIEO, 

mais moderno e eficiente. Um Site com notícias atualizadas e conteúdo de interesse dos alunos e 

público alvo da IES 

A CPA sugere também que a Instituição promova visita em colégios que ofereçam até o 3º 

ano do ensino médio para apresentar as opções de curso e a qualidade da IES, para os alunos.  

Que faça envios de e-mail de marketing em datas especiais aos docentes, discentes e 

funcionários da IES. 

A CPA recomenda que o UNIFIEO faça um planejamento estratégico para os próximos 5 

anos, considerando a enorme necessidade de melhorar sua comunicação com a comunidade externa 

que ainda desconhece seus cursos de graduação e Pós-Graduação 

 

 

 

Dimensão avaliativa 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 

 

 

Planejamento – Participação dos alunos de Graduação e Pós graduação na avaliação 

institucional AI, onde responderam questões sobre Políticas de atendimento. Também a partir de 

dados fornecidos pelo CAEF (Centro de Apoio ao Estudante FIEO) e reuniões com Coordenadores e 

gestores da IES. 
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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 verifica a disponibilidade de professores e coordenadores extraclasse, dando esclarecimentos 

e orientação aos alunos e ex-alunos em relação as dúvidas ou eventuais dificuldades encontradas. 

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 pela 

Secretaria geral, 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 2021 estes programas foram paralisados devido à 

pandemia. 

São ofertados programas de reforço Escolar 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 2021. 

 

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 

descontínua, aberta às comunidades interna e externa, como por exemplo, jogos universitários, 

campeonatos esportivos, corridas e caminhadas, exposições de arte, além de ginásio poliesportivo e 

salas de ginástica disponíveis fora do horário de aula e finais de semana.  

  

Avaliação do Atendimento pelo CAEF 

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 

várias frentes, a saber: Atendimento ao estagiário; Atendimento psicológico; Encaminhamento 

profissional e Fidelidade aos egressos. A CPA observou que em 2021 não constatou a presença de 

um profissional para atendimento psicológico como também de um trabalho institucionalizado com 

os Egressos. 
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Neste Gráfico 17, observa-se que 59,4% 

dos alunos avaliaram como muito bom e bom 

(positivo) a forma como são atendidos pelo 

CAEF enquanto 41,6% deles consideram que 

ainda deve melhorar (aprimorar) este 

atendimento.  

 

Gráfico 17– Avaliação do atendimento aos alunos pelo CAEF 

 

 

Avaliação do 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. 

 

 

 

No Gráfico 18, verifica-se que este 

setor é bem avaliado por mais da metade 

dos alunos respondente. Para 40,60 % é 

preciso aprimorar  

 

Gráfico 18 – Avaliação do atendimento aos alunos pelo Setor de Negociação 

 

 

 

Positivo
59,38%

Aprimorar
40,63%

Positivo
59,40%

Aprimorar
40,60%
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Atendimento pelo setor de Concessão de Bolsas e Descontos - CABES 

 

Ex-alunos UNIFIEO - A FIEO oferece diversos descontos que vão de 10% a 60% 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. Somente Funcionários das Prefeituras, Grêmios e Câmaras Municipais podem 

ser beneficiados com o desconto. 

Convênios Particulares - O UNIFIEO mantém convênio com Empresas, Sindicatos, 

Cooperativas, Condomínios e Associações. A lista pode ser acessada no site do UNIFIEO. 

 

 

    

 

 

 

Os alunos avaliaram o CABES em 2021 e o 

resultado está no Gráfico 19. Para 59,4% dos 

alunos o atendimento deste setor é positivo. 

 

Gráfico 19 – Avaliação do atendimento aos alunos pelo CABES.  

 

 

 

Positivo
59,40%

Aprimorar
40,60%

http://www.unifieo.br/index.php/8-paginas/64-ex-alunos-unifieo
http://www.unifieo.br/index.php/8-paginas/135-bolsa-de-estudos
http://www.unifieo.br/index.php/8-paginas/63-convenios-publicos
http://www.unifieo.br/index.php/8-paginas/62-convenios-particulares
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Atendimento e Serviços prestados aos alunos pela Secretaria Geral 

 

A secretaria geral foi avaliada sob dois aspectos, Atendimento e Serviços Prestados. Os 

resultados estão no Gráfico 20 abaixo. É observado que, para os alunos respondentes, este é um setor 

avaliado positivamente, tanto no atendimento (65,2%) como nos serviços prestados (62,0%).  

 

 

Gráfico 20 – Avaliação do atendimento e dos Serviços prestados aos alunos pela Secretaria 

geral 

 

 

Atendimento aos alunos na Biblioteca 

 

 

 

Em 2021 os alunos avaliaram o 

atendimento da Biblioteca como muito bom. 

Para 66,30% dos alunos o atendimento é 

positivo, como observado no Gráfico 21 a 

seguir 

 

Gráfico 21 – Avaliação do atendimento aos alunos pela Biblioteca 

62,0%

65,2%

37,5%

33,7%

0,5%

1,1%

Serviços prestados pela Secretaria Geral.

Atendimento aos alunos pela Secretaria
Geral.

Não se Aplica Aprimorar Positivo

Positivo
66,30%

Aprimorar
19,02%

Não se 
Aplica

14,67%
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Outros Setores avaliados em 2021: Atendimento dos inspetores, tesouraria e serviços do 

estacionamento. Os resultados estão no Gráfico 22 a seguir. Observa-se que, todos estes setores 

foram avaliados positivamente 

 

 

Gráfico 22 – Avaliação do atendimento da Inspetoria, Tesouraria e Serviço de 

Estacionamento 

 

 

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.   

Na Avaliação Institucional respondida pelos alunos observou-se que todos os atendimentos 

foram bem avaliados, CABES, CAEF, Negociação, Secretaria Geral, destacando-se aqui os 

atendimentos da Tesouraria e Inspetoria. 

A oferta de cursos de Reforço da Aprendizagem foi oferecido, de forma gratuita, neste ano de 

2021. 

 

 

Fragilidades – O setor de atendimento psicológico aos alunos não foi oferecido neste ano de 

2021 dentro do CAEF. O trabalho institucionalizado com Egressos não foi verificado também em 

2021. 

80%

78%

52%

18%

21%

21%

2%

1%

28%

Atendimento aos alunos pelos Inspetores.

Atendimento aos alunos pela Tesouraria.

Atendimento dos serviços de Estacionamento.

Não se aplica Aprimorar Positivo
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A interrupção do oferecimento dos Programas PIM e PIC. 

 

 

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. Há 

necessidade de oferecer atendimento por um profissional capacitado. Lembrando que esse é um item 

que deve ser atendido pois trata de Requisito Legal para avaliação de Curso e IES pelo INEP/MEC. 

O atendimento aos Egressos, por meio de projetos institucionais, também deve ser prioridade 

nos próximos anos.  
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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  

 

Dimensão avaliativa 5 – Políticas de Pessoal 

 

Planejamento – A CPA avaliou a dimensão referente às Políticas de Pessoal por meio de 

análise de documentação e relatórios produzidos pelas instâncias gerenciais da IES e avaliação da 

IES pelos funcionários administrativo.  

 

 

Realizações e Resultados - Coerente com as Diretrizes contidas no PDI o UNIFIEO deu 

continuidade às políticas de pessoal tanto nos setores acadêmicos quanto nos setores técnicos-

administrativos. Em 2021 os funcionários administrativos avaliaram a instituição por meio de uma 

instrumento de avaliação impresso, no qual o funcionário fez uma avaliação geral da IES, avaliou os 

Recursos de trabalho, a infraestrutura e a Comunicação. O Instrumento contou com questões objetivas 

e 2 questões abertas. 

 

Avaliação da IES pelos Funcionários administrativo 

 

 Esta avaliação ocorreu durante todo o mês de Agosto. O número de funcionários foi bastante 

representativo (85%) e todos os setores participaram.  

 O Instrumento utilizado foi dividido em quatro blocos de questões. O primeiro bloco foi uma 

avaliação geral, no segundo, os funcionários avaliaram os espaços e recursos de trabalho, na terceira 

parte deram a sua opinião sobre a infraestrutura e Comunicação e na quarta e última parte 

responderam questões abertas sobre necessidades físicas e operacionais importantes para o UNIFIEO. 
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 No Gráfico 23   a seguir estão os resultados do primeiro bloco que questões, que trata de uma 

Avalição geral. Incluindo questões de autoavaliação dos funcionários. 

 

 

Gráfico 23 - Avaliação Geral pelos funcionários 

 

 Neste Gráfico 23 é possível verificar que a maioria (+ de 90%) não falta ao trabalho e 

consideram sua dedicação e esforço para a melhoria do seu trabalho como positivo. Para 75% deles 

a orientação do seu coordenador é positiva e 87,9% consideram a atuação do seu setor no atendimento 

a comunidade interna e externa, como positivo. No entanto, o estímulo pela IES para os funcionários 

participarem de programas de aperfeiçoamento profissional precisa ser aprimorado, opinião de mais 

de 60% dos participantes da pesquisa. 

 Os resultados do segundo bloco de questões estão no Gráfico 24. Observa-se que a maioria 

(88,1%) considera a limpeza dos espaços positiva. Com relação ao número de funcionário 

necessários, 50% deles consideram que não é adequado. Para mais de 60% dos funcionários a 

quantidade de materiais e equipamentos é avaliada como positiva e para quase 60% a qualidade dos 

equipamentos é considerada positiva. Chama a atenção a avaliação negativa quanto ao manual com 

as normas de segurança (~52% têm esta opinião), como também sobre regulamento para utilização 

de equipamentos e espaços (42% consideram que há necessidade de aprimoramento nesta questão) 

87,9%

30,9%

75,0%

93,1%

96,7%

8,6%

63,6%

18,3%

5,2%

3,3%

3,4%

5,5%

6,7%

1,7%

0,0%

Atuação de seu setor no atendimento a
professores, alunos e à comunidade

Estímulo pela Instituição para os funcionários
participarem de programas de aperfeiçoamento

profissional

Orientação do seu Coordenador, quanto à melhoria
da qualidade dos trabalhos do setor

Sua dedicação e esforço para melhoria de seu
trabalho

Sua frequência ao trabalho

não sei opinar Aprimorar Positivo
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Gráfico 24 - Funcionários avaliando os espaços e recursos de trabalho oferecidos pela IES 

 

Os resultados do terceiro bloco de questões estão no Gráfico 25.e eles mostram que para mais 

de 70% dos funcionários a infraestrutura e as adaptações dos espaços para portadores de necessidades 

especiais foram avaliadas positivamente. Quanto a comunicação externa, mesmo sendo avaliada 

positivamente pela quase metade dos funcionários (52,5%) a CPA considera que há necessidade de 

aprimoramento, uma vez que para 44% deles a mesma foi avaliada como regular e insatisfatória. A 

comunicação interna entre os diversos setores foi avaliada com regular e insatisfatória por mais da 

metade dos funcionários (55,9%). Para 68,4% os espaços e áreas de convivência foram avaliados 

positivamente. Com relação ao uso e frequência com que os funcionários buscam a Biblioteca os 

resultados são negativos. 
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Gráfico 25 - Funcionários avaliando a infraestrutura e comunicação oferecidas pela IES 

 

 Na primeira questão aberta a CPA pede a opinião sobre outros aspectos não contidos no 

questionário e que julga importantes. Algumas opiniões estão resumidas a seguir: 

 

      Precisamos ter mais reuniões com chefias e funcionários. 

Mais informações sobre a situação da Instituição. Andamentos dos processos trabalhistas, como ficarão 

nossas situações futuras. 

Interferência negativa e comprometedora do Reitor, não traçando quaisquer atitude para o ingresso de 

novos alunos. 

      Faz muita falta convênio médico. 
     

      Ter benefícios iguais para todos os funcionários. Ter salário compatível com o mercado 
    

      O marketing da faculdade precisa melhorar. Acredito melhorando isso, para atrair mais público seria um 

bom começo para a Fundação. 
 

Falta de maquinário (ex. Impressora). 
 

Melhorar o relacionamento entre o chefe e os funcionários, com feedbacks e orientações e formas para 

melhorar o trabalho. 

70,0%

75,4%

44,1%

52,5%

68,4%

16,9%

16,9%

30,0%

24,6%

55,9%

40,7%

29,8%

61,0%

61,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,4%

1,8%

22,0%

22,0%

Adaptação dos espaços para portadores de
necessidades especiais

Conservação e limpeza dos espaços físicos da
Instituição (incluindo banheiros, corredores, salas

de aula, etc.)

Quanto à comunicação interna entre os diversos
setores

Quanto à comunicação com o público externo

Quanto aos espaços e áreas de convivência

Quanto à sua frequência à Biblioteca

Quanto à sua utilização da Biblioteca
Comunitária

não sei opinar Aprimorar Positivo
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Investimento em tecnologia. 
 

       Valorização e reconhecimento dos profissionais. 
 

 Melhorar comunicação entre funcionários. Procurar ser mais e ajudar uns aos outros nas tarefas. 

 Nós deveríamos ter mais informações a respeito do nosso FGTS. 

 Planejamento das atividades e mudanças em geral devem ser feitos com antecedência para que os setores 

possam se programar a essas mudanças. 

 Atitudes positivas em relação à melhoria e crescimento da FIEO. 

É de extrema importância que todos os setores se comuniquem de forma eficiente. Nosso objetivo deve 

ser a satisfação do aluno quanto dias de aulas e horários, professores, agilidade em resposta de suas dúvidas, 

comunicação de no máximo 24 h com os Professores e Coordenadores. 

 

 

 Na segunda questão aberta a CPA pede que o funcionário acrescente as necessidades físicas e 

operacionais importantes para o UNIFIEO como instituição de ensino superior. Algumas sugestões 

estão resumidas a seguir: 

 

 Precisamos de materiais de segurança para a realização do trabalho, como por exemplo, óculos, luvas 

de couro, botas e uniformes. 

Preço acessível para termos mais alunos. Valores parecidos com nossos concorrentes. Ex.: se cobram 

R$ 350,00, vamos concorrer a R$ 450,00 ou 500,00. Eu faria os cursos na FIEO com o valor igual o 

concorrente. 

Computadores e celulares melhores para melhor trabalho e comunicação com alunos e funcionários. 

      Propaganda externa para captação de alunos. 
     

Computadores modernos, cadeiras e carteiras novas nas salas de aula. 
     

       É necessário investir em tecnologia, pois comparado às outras faculdades, estamos defasados. Como 

por exemplo, precisamos de rede bife. 

      Melhorar os equipamentos, como computadores, impressoras, móveis como cadeiras mais confortáveis. 
  

Precisamos melhorar a comunicação entre os departamentos. 

 Melhorias na comunicação interna e externa, gestão de processos. 
     

       Não vejo nenhum defeito. A Instituição faz o melhor possível. 
     

      Melhores computadores, mais funcionários de manhã para dar suporte ao Departamento de Informática 

(DTI). 
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    Consigo observar somente as necessidades do meu setor. A princípio minha ferramenta de trabalho é o 

computador, e necessitamos de computador com sistema operacional atualizado, que possa acessar PDF e 

programas úteis para o desempenho da função. Quando iniciei minhas atividades nesta empresa existiam 

três relógios de pontos, hoje contamos com apenas um relógio. Para quem trabalha na Inspetoria, Secretaria, 

Tesouraria, precisa se dirigir até o Bloco Branco para bater o ponto, isso quando chega, na hora do almoço e 

no término do expediente. Pedimos encarecidamente que isso seja levado em consideração. Quanto à 

pandemia, foi observado por mim diversas vezes profissionais da Instituição circulando sem máscara. Acredito 

que normas, principalmente de segurança e sanitárias devem ser respeitadas, e para que isso possa 

acontecer, o departamento de Recursos Humanos, juntamente com a Diretoria Administrativa devem intervir, 

passando para os gestores desses profissionais a obediência às regras e as punições por meio de 

advertências. Para que isso seja percebido, devem primeiro sinalizar áreas do campus que devem utilizar e 

não utilizar máscaras. Em caso de áreas proibidas sejam desobedecidas, devem ter informações que o 

colaborador será punido caso seja visto sem a máscara. 

 

 

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 em 2021um número considerável de professores (pelo menos 17 

professores) fizeram sua Pós-graduação no UNIFIEO de forma gratuita, conforme tabela abaixo 

(dados obtidos diretamente dos relatório do setor de Recursos Humanos e Contabilidade do 

UNIFIEO) 

 

Tabela -.12... Número de bolsas de estudo oferecidas aos professores.   

BOLSA CURSO Nº DE BOLSAS 

Professor Pós Graduação Lato Sensu 4 

Mestrado 8 

Doutorado 5 

Total de Bolsas   17 

Fonte: Relatório do RH e Contabilidade 
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Capacitação para o corpo Técnico-administrativo 

Com relação a Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-

administrativo, 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. Observou também que as bolsas 

são oferecidas aos dependentes, conforme tabela abaixo. (Dados obtidos diretamente dos relatórios 

dos setores de Recursos Humanos e Contabilidade do UNIFIEO). Entre funcionários e dependentes, 

em 2021, foram 29 bolsas concedidas. 

 

Tabela 13. -. Distribuição de Bolsas de estudo para Funcionários e dependentes 

BOLSA CURSO Nº DE BOLSAS 

Funcionário 

 

Curso de Graduação 12 

Pós Graduação Lato Sensu  06 

Dependente de Funcionário Curso de Graduação 10 

Pós Graduação Lato Sensu 01 

Total de Bolsas   29 

Fonte: Relatório do RH e Contabilidade 

 

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 14 anos, o que permitiu 

a 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. 
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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 foi 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. 

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. 

Os funcionários avaliaram positivamente a infraestrutura oferecida a conservação e a limpeza 

da IES e as áreas de convivência. 

Na autoavaliação os funcionários consideram sua frequência e dedicação ao seu trabalho como 

positivas.  

Os Coordenadores de setores orientam muito bem os funcionários. 

 

 

Fragilidades – Devido a problemas financeiros, pouca ou quase nenhuma participação em 

eventos e cursos para capacitação (apenas oferece curso de pós graduação). 

Baixa utilização da Biblioteca pelos funcionários técnico administrativo. 

Falta de regulamento e manual com normas de segurança 

Pouco estímulo da IES para os funcionários participarem de programas de aperfeiçoamento 

profissional. 

Segundo os funcionários, as comunicações da IES, tanto interna como externa precisam de 

melhorias. 
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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.  

Que organize atividades que incentivem os funcionários a irem na biblioteca.  

Que a questão da Comunicação com os funcionários seja assunto de pauta dos gestores. 

 

 

 

Dimensão avaliativa 6 – Organização e gestão da instituição 

 

Planejamento – A CPA avaliou a dimensão referente à gestão institucional por meio de 

documentação produzida pelas instâncias gerenciais da IES. Opinião dos alunos que participaram de 

avaliação online por meio do Google Forms. 

 

 

Realizações – De acordo 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, encontram-

se implantadas, embora tenham ocorrido alguns ajustes em 2021. 

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. 



65 

 A IES apresenta no Quadro 1 sua Matriz organizacional. Conforme organograma é possível 

verificar que o UNIFIEO apresenta um Reitor, quatro pró-reitores, sendo que um deles é o pró-reitor 

acadêmico, as Coordenações de Cursos, uma Secretaria Geral e uma Divisão de Tecnologia da 

Informação – DTI. A secretaria geral juntamente com 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 2021 estas reuniões ocorreram 

de forma virtual e também presenciais. 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 2021 as reuniões do NDE de cada curso ocorreram de forma virtual e 

algumas presenciais no segundo semestre. 
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Quadro 1– Organograma do UNIFIEO - 2021 
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Avaliação da Gestão da IES pelos alunos de Graduação e Pós Graduação 

 

Os alunos avaliaram a Gestão da IES neste ano de 2021. Os resultados estão nos gráficos a 

seguir. 

 

Quanto a Coordenação de Curso 

 

 

Gráfico 26 - Avaliação do atendimento do Coordenador de curso aos alunos 

 

Para quase 70% dos alunos o atendimento dos Coordenadores de Curso é positivo. O resultado 

desta avaliação por curso se encontra nos arquivos da CPA. 

 

 

Quanto disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores. 

 

 

Gráfico 27 - Avaliação da disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores 

67,9%

29,9%

2,2%

Positivo Aprimorar Não se Aplica

Positivo Aprimorar Não se Aplica

54,3%

39,7%

6,0%

Positivo Aprimorar Não se Aplica

Positivo Aprimorar Não se Aplica
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Quanto ao atendimento das reivindicações pelo Reitor e Pró-Reitores. 

 

Gráfico 28 - Avaliação do atendimento das reivindicações pelo Reitor e Pró-Reitores 

 

 

Quanto a firmeza e bom senso do Reitor e Pró-Reitores na condução da direção. 

 

Gráfico 29 - Avaliação da firmeza e bom senso do Reitor e dos Pró-Reitores na condução da 

direção 

 

 A disponibilidade, atendimento, firmeza e bom senso do Reitor e Pró-Reitores foram avaliadas 

positivamente pela quase metade dos alunos respondentes (Gráficos 27, 28 e 29). A CPA chama a 

tenção para os quase 40% que consideram que há necessidade de aprimoramento desta 

disponibilidade, atendimento de reivindicações, firmeza e bom senso na condução da direção. 

52,7%

36,4%

10,9%

Positivo Aprimorar Não se Aplica

Positivo Aprimorar Não se Aplica

55,4%

37,0%

7,6%

Positivo Aprimorar Não se Aplica

Positivo Aprimorar Não se Aplica
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A CPA observa que, em 2021 a reitoria passou por alterações de Gestão. Até outubro era um 

Reitor e depois de Outubro, no período da avaliação, era outro Reitor. A análise destes resultados 

devem levar em conta estas mudanças na Gestão. 

 

 

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 2021 comparando-as às metas 

previstas, tendo observado coerência e até ampliação do esperado.  

Os alunos avaliaram os serviços prestados e o Atendimento dado pela Secretaria Geral como 

positivo. O resultado está no Gráfico 30 a seguir 

 

 

Gráfico 30 - Avaliação do Atendimento e dos serviços prestados pela Secretaria Geral 

 

 

 

62,0%

65,2%

37,5%

33,7%

0,5%

1,1%

Serviços prestados pela Secretaria Geral.

Atendimento aos alunos pela Secretaria Geral.

Não se Aplica Aprimorar Positivo
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Divisão de Tecnologia da Informação - DTI 

Em 2021 os alunos avaliaram os serviços prestados pelo DTI, por meio do instrumento de 

avaliação (Gráfico31) 

 

 

 

Gráfico 31 – Avaliação DTI 

 

Para quase 45% dos alunos, o sistema de rede sem fio, wi-fi e o acesso aos equipamentos de 

internet são avaliados negativamente e para 57,6% dos alunos o sistema de registro e controle de 

notas e faltas, são avaliados positivamente. 

 

 

Potencialidades – A CPA verificou, por meio de atas, que houve 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 2021 com todos os problemas da pandemia.  

A avaliação da reitoria e pró – reitoria acadêmica e coordenação de cursos, segundo resultado 

da Avaliação Institucional, os alunos consideram positiva.  

Na Secretaria Geral a CPA observa que os trabalhos são desenvolvidos satisfatoriamente, 

atende todas as solicitações nos prazos previstos e os alunos avaliaram positivamente o atendimento 

e os serviços. 

O NDE, Núcleo Docente estruturante está presente em todos os cursos e atende as exigências 

do MEC. 

42,9%

23,4%

57,6%

45,1%

45,1%

39,7%

12,0%

31,5%

2,7%

Acesso a equipamentos de informática e
internet.

Qualidade do sistema de rede sem fio (wifi) no
campus ao qual pertence.

Qualidade do sistema eletrônico de registro de
notas e controle de frequência.

Não se aplica Aprimorar Positivo



71 

 

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.  

A CPA verificou também que até o final de dezembro de 2021 não havia iniciado a elaboração 

do PDI para os próximos 5 anos.  

Com exceção da Qualidade do sistema eletrônico de notas e frequência, os serviços prestados 

pelo DTI não são muito bem avaliados pelos alunos. 

 

 

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.  

Que o PDI seja elaborado ainda no início de 2022, com ampla participação de toda a 

comunidade interna, para atender as demandas do INEP/MEC. 

A CPA indica um olhar atento para a Divisão de Tecnologia da Informação do UNIFIEO 
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Eixo 5. Infraestrutura física 

 

Neste Eixo a dimensão avaliada é a 7, que trata da Infraestrutura da IES 

 

No início do segundo semestre, os funcionários responderam a avaliação da IES quanto a 

infraestrutura e, no final de 2021 os alunos avaliaram esta dimensão por meio de um questionário 

disponibilizado no Google forms. 

 

 

 

Dimensão avaliativa 7 – Infraestrutura física 

 

Planejamento - A CPA avaliou a infraestrutura física da instituição por meio dos relatórios 

de setores, site do UNIFIEO e visitas às instalações. Em 2021 questões referentes a Infraestrutura 

Física da IES constou na avaliação institucional, AI, (questionários dos alunos).  

 

Realizações e Resultados – 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. 

  

Figura 4 - Campus Vila Yara: vista aérea e vista parcial interna do complexo 
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O questionário respondido pelos alunos na Avaliação Institucional incluiu questões 

pertinentes às condições do espaço físico da IES, a qualidade dos equipamentos disponibilizados para 

alunos e professores visando à melhoria do ensino, laboratórios, cantinas, segurança, limpeza em 

geral, estacionamento entre outros. Os resultados estão nos Gráficos 32 e 33 a seguir. 

 

 

Gráfico 32 - Avaliação pelos alunos das condições dos Espaços Físicos, Cantinas, 

Laboratórios, Biblioteca e Salas de Aula 

 

 

Gráfico 33 -Avaliação pelos alunos da Limpeza, Segurança e Aproveitamento de 

espaço das áreas de convivência 
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Os resultados apresentados nos Gráfico 32 e 33 mostram que os alunos avaliaram 

positivamente todos os setores do Campus Vila Yara. 

 

A CPA, em visita pelo Campus, 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 com a internet. No entanto a 

CPA observou que nem todas as salas têm conexão com o sistema de rede sem fio (wi fi). 

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 e 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.  

Verificou que as salas de professores da pós graduação são salas individuais para atendimentos 

e orientações aos alunos. 

Toda a estrutura da IES está contemplada no Plano de Manutenção Predial, elaborado em 

2021. 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 

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, capela com pintura do artista Claudio Tozzi, pinturas e gravuras de artistas 

consagrados, 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, 
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a acessibilidade esta está assegurada assim como a manutenção patrimonial é observada nos espaços 

de convivência e alimentação.  

Nas visitas às dependências, CPA verificou que o UNIFIEO dispõe de laboratórios nas 

diversas áreas de conhecimento em que oferece seus cursos, podem-se destacar o Núcleo de Práticas 

Jurídicas, as clínicas de fisioterapia, psicopedagogia e Estética, 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. Além de 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 abaixo. 

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. 

http://www.unifieo.br/
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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 no 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 

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 
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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 controlado por ventiladores e ar condicionado. 

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. 

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. 

Os horários de atendimento são: Segunda a sexta-feira: das 7h às 22h; Sábados: das 8h às 13h. 

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 instalações das Bibliotecas. O Regulamento é disponibilizado no site, 

as Normas da Biblioteca Circulante, nos murais e em folder nos balcões de atendimento. 

Até o término da elaboração deste relatório, a CPA constatou que não há disponível para 

alunos e professores uma Biblioteca Virtual. No entanto, em reunião com os Gestores eles anunciaram 

que fizeram um contrato com a empresa Minha Biblioteca e que terá início ainda no mês de Março 

de 2021. 
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A Biblioteca foi avaliada pelos alunos de Graduação e Pós graduação no final de 2021. Os 

resultados para as três questões que constam no instrumento de avaliação estão no Gráfico 34 a 

seguir. É possível verificar que, para os alunos, a biblioteca foi muito bem avaliada, como ocorreu 

em 2019.  

 

 

Gráfico 34 - Avaliação da Biblioteca pelos alunos de Graduação e Pós Graduação 

 

 

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 em alguns locais, 

equipamentos como Datashow, 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. 

66%

62%

57%

66%

19%

25%

31%

23%

15%

13%

13%

11%

Atendimento aos alunos pela Biblioteca.

Quantidade de exemplares de livros e/ou periódicos
disponíveis no acervo da biblioteca, face às

necessidades do seu curso.

Atualização do acervo da biblioteca face às
necessidades do seu curso.

O horário de funcionamento da Biblioteca

Não se aplica Aprimorar Positivo
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Potencialidades – – Os alunos avaliaram positivamente a biblioteca. 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.  

Para a maioria dos alunos a infraestrutura é excelente. Os itens como espaços físicos, limpeza 

e segurança foram avaliados positivamente. 

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, embora os alunos 

avaliassem positivamente esta questão. Poucas assinaturas de revistas científicas. Na área de 

tecnologia a IES não dispõe de recursos inovadores. Incluindo, neste caso, a própria CPA. 

 

Recomendações - A CPA recomenda atualização do acervo e incentivo aos alunos em usar a 

biblioteca.  

Adquira e disponibilize uma Biblioteca Virtual para todos os alunos e professores.   

Que invista na área de tecnologia  
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

SÍNTESE GERAL 
 

Para a elaboração do presente Relatório de Autoavaliação Institucional, 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, 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 sempre mostraram mostram resultados positivos. No entanto em 2021, muitas destas ações 

ficaram comprometidas devido ao período de pandemia. Tais ações podem ser observadas nos 

diversos programas institucionais, permeando os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto UNOLAB 

(em 2021 este programa continuou 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 dependentes de 

funcionários  

Em 2021, principalmente no segundo semestre foi possível retomar várias atividades. A CPA 

realizou uma enquete sobre a volta às aulas presenciais e, a partir dos resultados obtidos, o UNIFIEO 

atendeu a opinião da maioria dos alunos, que optaram por retornar de forma híbrida, ou seja, as aulas 

teóricas continuaram online e as práticas voltaram na forma presencial. Este formato foi até o mês de 

outubro e em seguida, todos voltaram presencialmente. 

Apesar das situações adversas ao longo de 2021, a IES procurou atender de forma satisfatória 

as exigências no âmbito do ensino, implementando o Regime Especial de Estudos Dirigidos no 

primeiro semestre. Tal regime foi muito bem avaliado pelos professores e alunos de Graduação e Pós-

graduação no ano anterior.  

 

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 
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de análise adotados, no Quadro 2 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 2– Síntese dos resultados das informações e recomendações  

 

Síntese dos resultados 

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

Eixo 1 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

 

Dimensão 8 – 

Planejamento e 

Avaliação 

• A Secretaria Geral e o Planejamento 

atenderam satisfatoriamente todas 

as exigências em 2021. 

 

• A CPA realizou 85 % das avaliações 

planejadas, que constam no seu Plano 

de Ação. 

 

• Houve razoável participação (menor 

do que a de 2020) dos alunos da 

graduação e pós graduação nas 

avaliações institucionais. 

 

• A participação dos professores e 

funcionários foi bastante expressiva 

(~80 %) nas avaliações institucionais 

 

• A CPA não realizou a 

avaliação dos egressos e 

também das Clínicas de 

Atendimento 

 

• Observamos a 

fragilidade com relação 

a comunicação da CPA 

com a comunidade 

interna. 

 

• Melhorar a divulgação das ações da CPA, 

através de reuniões com coordenadores de 

curso, representantes de sala e de 

disponibilização de material via intranet, site e 

redes sociais.  

• A CPA, junto ao DTI, deve 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 todos apresentem aos alunos os 

resultados obtidos nas avaliações e discuta cada 

item avaliado.  

• Cobrar dos Gestores ações que resolvam os 

pontos indicados como - a aprimorar – em 

destaque no presente relatório 

• A CPA deve entregar aos gestores todas as 

avaliações realizadas pelos Aluno, funcionários e 

professores. E solicitar um Plano de Ação que 

atenda os pontos à aprimorar, verificados nas 

avaliações. 
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Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

Eixo 2 

 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Dimensão avaliativa 

3 – 

Responsabilidade 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

• 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 e 

avaliação dos alunos. 

 

 

• Tem 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. 

 

• Número significativo de bolsa de estudo 

para funcionários (Administrativo e 

professores) e também para seus 

dependentes. 

• 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.   

• 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. 

 

• A CPA, especificamente 

na Biblioteca, verificou 

que não há 

acessibilidade ao acervo 

• . O UNIFIEO deve investir mais em políticas 

para inclusão de pessoas com necessidades 

especiais, principalmente no acesso à biblioteca 

• Investir em um local adequado e pessoal 

capacitado para atendimento de emergência à 

comunidade interna 

• Que retornem as ações dos cursos de 

Administração de Empresas e Ciências 

Contábeis no que se refere aos auxílios em 

Educação Financeira e no preenchimento das 

Declarações do Imposto de renda à 

comunidade 

• O retorno do Instituto UNOLAB que atendia a 

comunidade carente de Osasco, realizando 

exames laboratoriais gratuitamente. 

• Todas as Clínicas devem voltar aos 

atendimentos normalmente em 2022 

• Retorno das Exposições de Arte nas dependências 

da IES 
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Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

Dimensão avaliativa 

3 – 

Responsabilidade 

Social 

 

 

• Possui Clínicas bem equipadas para 

atendimento à população carente de 

Osasco e Região. 

•  

por pessoas com 

necessidades especiais. 
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Síntese dos resultados 

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

Eixo 3 

Políticas 

Acadêmicas 

 

 

 

 

 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A pesquisa e extensão são observadas 

principalmente nos cursos de pós-

graduação 

 

• Professores são muito bem avaliados 

pelos alunos 

 

• Ensino a orientação dos trabalhos de 

TCC foi bem avaliada assim como as 

oportunidades oferecidas para a 

complementação global dos alunos. 

 

• Houve uma melhora expressiva na 

avaliação da qualidade dos cursos 

oferecido, como mostra 

 

• A partir de PDI e PPCs de alguns 

cursos, observa-se que as ações 

acadêmicas estão em concordância com 

a missão da IES 

 

• Os alunos avaliaram positivamente as 

ferramentas virtuais adotadas pelos 

docentes para as aulas remotas, assim 

como avaliaram positivamente o 

• A CPA observou que quase 

todos os itens avaliados sobre 

as condições de Ensino e 

extensão na AI requerem 

atenção, mesmo quando são 

avaliados positivamente 

observa-se um número 

reduzido de atividades de 

extensão 

 

• As atividades de extensão são 

pouco divulgadas e são 

avaliadas negativamente 

 

• Os resultados negativos para 

as disciplinas oferecidas em 

EAD.  

 

• Mobilidade Acadêmica não 

existe no UNIFIEO.  

• O alunos não buscam a 

biblioteca para estudar. Alguns 

acreditam que não precisam. 

 

• Os Coordenadores de curso devem, a partir dos 

resultados específicos do seu curso, verificar 

junto aos alunos, por meio de reuniões com os 

mesmos, as causas dos resultados negativos 

relacionados ao Ensino e a Extensão. 

 

• À Pró - reitoria de extensão é sugerido que 

ampliem a divulgação das suas atividades de 

extensão junto à comunidade interna e 

externa assim como ampliar a oferta de 

cursos de extensão 

 

• A CPA recomenda o retorno das atividades dos 

programas PIM e PIC, assim como de todas as 

ações no âmbito da Extensão universitária. Ponto 

forte desta IES em anos anteriores. 

 

• Recomenda que a IES crie uma comissão para 

implantar o Programa de Mobilidade 

Acadêmica, como também uma outra comissão 

para acompanhamento dos alunos egressos. 

 

• A CPA recomenda que todos os 

Coordenadores, juntamente com o seu NDE, 

revejam os resultados e relatórios elaborados 

pelo INEP, referentes a avaliação ENADE. E, 
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Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

 

 

aprendizado obtido no regime de aulas 

remotas no período da pandemia 

 

• A IES continua oferecendo cursos de 

Nivelamento de disciplinas básicas, 

gratuito, para alunos ingressantes e que 

têm um papel importantíssimo na 

recuperação de seus conhecimentos 

básicos. 

 

• Acompanhamento de egressos 

não ocorre de forma 

sistemática no UNIFIEO. 

 

• Pouca ou quase nenhuma 

produção científica dos 

professores de Graduação. 

 

• Os Cursos de Pós graduação 

não são muito bem avaliados. 

 

• Os Cursos avaliados pelo 

ENADE nos últimos anos 

apresentaram notas 

extremamente baixas, o que 

levou a um valor mínimo de 

IGC. 

 

•  Baixa participação de docentes 

e discentes em atividades de 

extensão 

 

 

 

em cima dessas análises, proponham ações no 

sentido de melhorar estes resultados 

 

• A CPA recomenda projetos para ampliar a 

participação de docentes e discentes em 

atividades de extensão. 

 

• A CPA recomenda à IES buscar parcerias para 

projetos de pesquisa. 
 

• Continuar com o incentivo ao Corpo Docente 

para a publicação científica em revistas e 

congressos, visando a uma formação 

acadêmica continuada com o 

desenvolvimento de pesquisas 
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Síntese dos resultados 

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

Eixo 3 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Dimensão avaliativa 

4 – Comunicação 

com a sociedade 

 

• A CPA observou que houve uma 

melhora significativa na atuação das 

mídias sociais, como Facebook e 

Instaram, Linkedin e também 

WhatsApp. 

 

• Que os alunos responderam, os mesmos 

consideram positiva a comunicação dos 

Coordenadores de Curso 

 

• O UNIFIEO realizou algumas visitas 

guiadas por seu Campus, com o objetivo 

de ampliar a comunicação com a 

comunidade externa  

 

• , a revista FIEO em Foco, que 

era publicada mensalmente, 

continuou suspensa. 

 

• Nenhum livro foi publicado 

pela EDIFIEO. 

 

• O site do UNIFIEO foi 

modificado, mas continua com 

poucas informações. 

 

• A comunicação de alguns 

setores, como CPA, Secretaria 

geral e Canais de reivindicações 

de melhorias precisam de 

atenção. 

• 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. 

 

• Recomenda um novo Site do UNIFIEO, mais 

moderno e eficiente. 

 

• Sugere que o UNIFIEO faça um planejamento 

estratégico para os próximos 5 anos, 

considerando a enorme necessidade de 

melhorar sua comunicação com a comunidade 

externa 

Eixo 3 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Dimensão avaliativa 

9 – Políticas de 

atendimento aos 

estudantes 

• O UNIFIEO não mediu esforços para os 

atendimentos mesmo no período de 

pandemia. 

 

• O setor de bolsas de estudo foi bastante 

atuante neste período. 

 

• O setor de atendimento 

psicológico aos alunos não foi 

oferecido neste ano de 2021 

dentro do CAEF. 

 

• O trabalho institucionalizado 

com Egressos não foi verificado 

também em 2021. 

• Entretanto, é necessário um fortalecimento no 

atendimento, principalmente apoio psicológico, 

que é um setor extremamente importante da IES. 

Lembrando que esse é um item que deve ser 

atendido pois trata de Requisito Legal para 

avaliação de Curso e IES pelo INEP/MEC. 
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Dimensão avaliativa 

9 – Políticas de 

atendimento aos 

estudantes 

 

 

 

• Todos os atendimentos foram bem 

avaliados, CABES, CAEF, Negociação, 

Secretaria Geral, destacando-se aqui os 

atendimentos da Tesouraria e Inspetoria. 

 

• A oferta de cursos de Reforço da 

Aprendizagem foi oferecido, de forma 

gratuita, neste ano de 2021. 

 

• A interrupção do 

oferecimento dos Programas 

PIM e PIC. 

 

• O atendimento aos Egressos, por meio de 

projetos institucionais, também deve ser 

prioridade nos próximos anos.  
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Síntese dos resultados 

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 4 

Políticas de Gestão 

 

Dimensão avaliativa 

5 – Políticas de 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 para EaD. 

 

• 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. 

 

• Os funcionários avaliaram 

positivamente a infraestrutura oferecida 

• Devido a problemas financeiros, 

pouca ou quase nenhuma 

participação em eventos e 

cursos para capacitação (apenas 

oferece curso de pós graduação). 

 

• Baixa utilização da Biblioteca 

pelos funcionários técnico 

administrativo. 

 

• Falta de regulamento e manual 

com normas de segurança 

 

• Pouco estímulo da IES para os 

funcionários participarem de 

programas de 

aperfeiçoamento profissional. 

• Segundo os funcionários, as 

comunicações da IES, tanto 

interna como externa precisam 

de melhorias. 

 

 

 

• 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. 

 

• Que organize atividades que incentivem os 

funcionários a irem na biblioteca. 

 

• Que a questão da Comunicação com os 

funcionários seja assunto de pauta dos gestores 
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Síntese dos resultados 

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão avaliativa 

5 – Políticas de 

Pessoal 

 

 

a conservação e a limpeza da IES e as 

áreas de convivência. 

 

• Os Coordenadores de setores 

orientam muito bem os funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 4 

Políticas de Gestão 

Dimensão avaliativa 

6 – Organização e 

gestão da instituição 

 

 

• 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 2021 com todos os 

problemas da pandemia. 

 

• – A CPA verifica em documentos 

apresentados que há certa 

precariedade em alguns setores/ 

cursos na elaboração de atas de 

reuniões e relatório do setor 

 

• 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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Síntese dos resultados 

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Organização e 

gestão da instituição 

 

 

 

• A avaliação da reitoria e pró – reitoria 

Acadêmica e Coordenação de Cursos, 

segundo resultado da Avaliação 

Institucional, os alunos consideram 

positiva.  

 

• Na Secretaria Geral a CPA observa que 

os trabalhos são desenvolvidos 

satisfatoriamente, atende todas as 

solicitações nos prazos previstos e os 

alunos avaliaram positivamente o 

atendimento e os serviços. 

 

• O NDE, Núcleo Docente estruturante 

está presente em todos os cursos e 

atende as exigências do MEC. 

 

 

• Alguns cursos não apresentaram 

os seus PPCs atualizados 

 

• A CPA verificou também que 

até o final de dezembro de 2021 

não havia iniciado a elaboração 

do PDI para os próximos 5 anos 

 

 

• Os serviços prestados pelo DTI 

não são muito bem avaliados 

pelos alunos. 

 

• Que o PDI seja elaborado ainda no início de 

2022, com ampla participação de toda a 

comunidade interna, para atender as demandas 

do INEP/MEC 

 



93 

 

 

Ações Síntese dos resultados  

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

Eixo 5 

Infraestrutura física 

 

Dimensão 7 – 

Infraestrutura física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Os alunos avaliaram positivamente a 

biblioteca. A CPA destacou as 

condições da Biblioteca, 

denominada Professor Dr. Luiz 

Carlos de Azevedo, localizada no 

Campus Vila Yara. 

 

• 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 da 

Biblioteca. 

 

• 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 

 

• A CPA observou a baixa procura 

pelos serviços oferecidos pela 

Biblioteca. Verificou também que 

o acervo da biblioteca está 

bastante desatualizado, embora os 

alunos avaliassem positivamente 

esta questão. 

 

• Poucas assinaturas de revistas 

científicas. 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.  

 

• Adquira e disponibilize uma Biblioteca Virtual 

para todos os alunos e professores 

 

• Que invista na área de tecnologia inovadoras 
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Ações Síntese dos resultados  

 

Eixos / Dimensões 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Recomendações 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 7 – 

Infraestrutura física 

 

 

 

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. 

 

• Os alunos avaliaram positivamente a 

limpeza, segurança e áreas de 

convivência no campus 
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