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1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é responsável pelos resultados 

contidos neste documento, bem como pelo planejamento, avaliação e análise 

do processo avaliativo durante todo o período letivo de 2019. Os instrumentos 

avaliativos buscaram captar aspectos positivos e negativos sobre as questões 

acadêmico-pedagógicas, infraestrutura e gestão dentro do processo 

educacional. 

Com base no ciclo avaliativo, que aconteceu em diferentes momentos do 

período letivo e em toda a comunidade acadêmica, visou sempre diagnosticar 

as dificuldades, corrigir falhas e estimular os gestores, os coordenadores, os 

docentes, os discentes e os colaboradores ao aperfeiçoamento dentro das 

Faculdades Magsul. 

O referido processo envolveu os seis cursos de graduação mantidos 

pelas Faculdades Magsul: Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Educação Física, Pedagogia e Tecnólogo em Estética e Cosmética, e 

compreendeu diferentes segmentos da comunidade acadêmica, sinalizando o 

interesse e busca pela excelência e também oferecer subsídios para a melhoria 

da gestão.  

A CPA, para aprimorar o processo avaliativo, vem modificando suas 

normas de avaliação e remodelando os documentos dos instrumentos 

avaliativos, devido às novas demandas da IES e a evolução que ela vem 

apresentando. A avaliação interna abrange também os mesmos preceitos da 

avaliação institucional estabelecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), e compreende diferentes dimensões do ensino, 

da pesquisa, da extensão e da gestão das Instituições de Ensino. 

Desta forma, a CPA-Magsul optou por construir esse documento com 

base na Nota Técnica INEP/DAES/CANAES Nº 65 de 2014 que teve como 

propósito difundir o roteiro para a elaboração do Relatório de Autoavaliação 

Institucional, principalmente no que se refere ao tipo de relatório a ser 

elaborado, isto é, parcial ou integral, respeitando o triênio vigente (até 

31/03/2019 – 1º parcial; até 31/03/2020 – 2º parcial e até 31/03/2021 – relatório 

integral), assim sendo, neste relatório optou-se pela elaboração da versão do 

relatório parcial, ficando sujeito ao próximo período letivo o relatório integral.  
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Por esse motivo, este relatório contempla três dos cinco eixos descritos 

pelo SINAES, são eles: eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional), eixo 2 

(Desenvolvimento Institucional) e eixo 5 (Infraestrutura). A avaliação 

Institucional é o centro do processo avaliativo, integrando diversos 

instrumentos de avaliação do SINAES, como a Auto Avaliação conduzida pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Avaliação Externa, realizada pelas 

comissões externas designadas pelo INEP; e a Avaliação de desempenho dos 

estudantes, o ENADE. 

No ano de 2019, por exemplo, foi divulgada a nota ENADE do curso de 

Ciências Contábeis, obtendo o conceito 3, conceito que mede o conhecimento 

gerado dentro do período acadêmico numa escala que vai de 1 a 5. Essa nota 

não traduziu o esperado pela IES, que a cada ano busca aprimorar seu 

trabalho educacional, no entanto serve como parâmetro de reavaliar a 

deficiência e canalizar estratégias plausíveis para que o resultado possa 

melhorar. Entretanto, essa nota não ficou aquém das faculdades da região que, 

neste ciclo avaliativo, apresentaram também uma queda em seus conceitos.  

Por isso, o principal objetivo da autoavaliação institucional é a aquisição 

de elementos necessários para um processo de reavaliação e de qualificação 

da atuação na educação de nível superior. Para que isso seja possível a 

avaliação interna permite acompanhar o dinamismo das práticas educacionais 

que a instituição sintetiza. 

Dentro desse processo as Faculdades Magsul, desenvolvem um 

trabalho interdisciplinar não só no processo de ensino/aprendizagem, mas 

procura que seus setores se integrem, valorizando a tríade institucional: PDI – 

Práticas Administrativas/Pedagógicas – CPA. Pois essa equipe considera o 

PDI como o cérebro da instituição; a gestão pedagógica/administrativa como o 

caminhar da instituição; e a CPA seus olhos em um processo cíclico de 

construção interdisciplinar. O efeito das ações desse ciclo orienta todo o 

trabalho institucional. 

As Faculdades Magsul pretendem também atingir as metas necessárias 

a curto, médio e longo prazo, que possibilitem elevar a qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão e o desempenho da gestão institucional, bem como o 

compromisso com o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, partindo-se 
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da identificação das fragilidades e potencialidades da instituição e a ação 

comprometida da sua comunidade acadêmica.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) entende ainda o processo de 

avaliação como artificio de autocrítica sobre a dinâmica institucional. Dessa 

forma por meio do diagnóstico de desempenho dos docentes, dos discentes, 

da gestão e da infraestrutura física da instituição, a avaliação subsidia o 

desenvolvimento da educação superior. Os preceitos que norteiam a avaliação 

são globalidade, participação, adesão voluntária e continuidade. 

Deste modo, o intuito da CPA é primar pela qualidade na formação de 

seus discentes, propiciando, aos mesmos, programas de desenvolvimento 

educacional contínuo e, paralelamente, fornecer a instituição, subsídios 

qualitativos, fundamentados em avaliações contínuas de seus membros dos 

segmentos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS CPA-2019 
 

A CPA/2019 optou por construir este documento com base na Nota 

Técnica INEP/DAES/CANAES Nº 65 de 2014 que teve como propósito difundir 

o roteiro para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, 

principalmente no que se refere ao tipo de relatório a ser elaborado, isto é, 

parcial ou integral, respeitando o triênio vigente (até 31/03/2019 – 1º parcial; 

até 31/03/2020 – 2º parcial e até 31/03/2021 – relatório integral), assim sendo, 

neste relatório optou-se pela elaboração da versão do relatório parcial, ficando 

sujeito ao próximo período letivo o relatório integral.  A CPA/2019 avaliou três 

eixos que contemplam as dimensões estabelecidas na Lei SINAES - N° 

10.861/2004:  

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: Organização didático-pedagógica  

Eixo 5 – Infraestrutura Física:  

Dimensão 7: Infraestrutura Física.  
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A CPA considerou os mesmos critérios de análise propostos pelo 

Instrumento de Avaliação do MEC, instituídos pela Nota Técnica nº 

16/2017/CGAGIES/DAES. A atribuição dos conceitos foi feita da seguinte 

forma como representado no Quadro1 abaixo: 

Quadro 1 - Conceitos avaliativos 

Conceito Legenda 

1 INSATISFATÓRIO 

2 PARCIALMENTE SATISFATÓRIO 

3 SATISFATÓRIO 

4 BOM 

5 MUITO BOM 

 

 No percurso de autoavaliação, a Instituição presa à conjugação dos 

benefícios da abordagem qualitativa aos da quantitativa, por intermédio da 

consulta de documentos e informações que podem corroborar ou permitem 

comparar e/ou ampliar as conclusões/inferências obtidas na abordagem 

quantitativa. Esta pressupõe a utilização de técnicas e instrumentos que 

fornecem informações mais profundas e úteis à avaliação, bem como facilitam 

uma maior participação dos indivíduos envolvidos, tornando o próprio ato de 

avaliar um momento intencionalmente pedagógico e de potencialização dos 

recursos humanos.  

O universo da avaliação interna é composto por docentes, discentes e 

equipe técnico-administrativa; já o universo da avaliação externa é assim 

constituído: ex-alunos (egressos), sociedade, representada pelos usuários das 

atividades de pesquisa e extensão, e representantes do mercado de trabalho.  

Os Instrumentos utilizados pela Comissão Própria de Avaliação têm a 

finalidade de compor o cenário institucional avaliado, e são considerados dados 

primários e secundários coletados mediante os seguintes instrumentos: 

questionário; entrevista; relatórios; observação simples; documentos; e 

reuniões. Abaixo são descritos como os diversos instrumentos de 

autoavaliação foram utilizados: 

a) Questionário: muitos dos dados acerca da autoavaliação são coletados 

mediante aplicação, tabulação e análise de questionário. É utilizada para aferir 

sobre a situação da IES – disciplinas, instituição, curso, coordenação, 
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condições de trabalho, e demais informações – dentro de parâmetros de 

concordância, ou não, acerca a percepção dos pesquisados segundo os 

indicadores avaliados. Existem também os questionários para avaliar os 

eventos realizados pela IES.  

Metodologia: Para a análise dos questionários é realizada uma abordagem 

quantitativa-qualitativa. A abordagem quantitativa é realizada com auxílio da 

escala Likert de 5 pontos para cada indicador avaliado. A escala mensura o 

grau de concordância dos sujeitos submetidos aos questionários com a 

verificação da evidência de percepção. A análise dos dados é realizada por 

meio de estatística descritiva (média e desvio padrão). Na abordagem 

qualitativa são listadas as diversas opiniões inseridas nos espaços destinados 

a este fim. No caso de opiniões semelhantes sobre o mesmo tema é colocada 

apenas uma frase que represente o conjunto destas opiniões, seguida do 

respectivo quantitativo de opinantes.  

Os questionários são disponibilizados online via Formulário do Google através 

de um blog1 institucional para os acadêmicos, para os professores e para o 

grupo de colaboradores. 

b) Relatórios gerenciais: por se tratarem de assuntos específicos e não 

perceptíveis claramente pela maioria dos envolvidos da IES, ou ainda por se 

tratar de dados inerentes e exclusivos da sua gestão administrativa ou 

acadêmica; o uso dos relatórios gerenciais é utilizado como instrumento para o 

acompanhamento de dados quantitativos e qualitativos acerca dos resultados e 

atividades em andamento nos diferentes setores da instituição.  

Metodologia: com a finalidade de obter dados mais precisos sobre o 

funcionamento das propostas dos cursos dentre outras informações que 

compõem a estrutura organizacional das Faculdades Magsul, torna-se 

importante a coleta e a organização de dados destes setores através dos 

relatórios gerenciais. Tais informações contribuem para o diagnóstico da 

instituição, com base nos eixo e dimensões avaliados. As análises levam em 

consideração também o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e 

Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

                                                             
1Endereço Eletrônico: http://www.cpafaculdadesmagsul.blogspot.com 

http://www.cpafaculdadesmagsul.blogspot.com/
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Para o preenchimento dos relatórios gerenciais internos, é usado o módulo de 

compartilhamento do Google Drive, uma vez que são destinados aos 

coordenadores de curso. A partir disso é feita uma análise descritiva das 

informações fornecidas e os resultados são descritos no relatório final da CPA. 

c) Colegiado acadêmico: Através dessa prática é possível identificar 

situações corriqueiras da instituição, que afetam na aprendizagem, e que 

talvez, apenas com o uso dos questionários não fosse possível detectar com 

agilidade.  

Metodologia: é composto por dois acadêmicos de cada semestre de cada curso 

que se encontram presencialmente com a CPA e/ou direção para debater os 

problemas vivenciados pelos mesmos. As reuniões são mensais ou bimestrais 

e as demandas dos acadêmicos são diretamente comunicadas aos 

coordenadores e gestores. 

d) Documentos: consulta aos documentos e atas produzidas a partir das 

reuniões de direção, de curso, NDE, entre outros, que apontam as ações que 

estão sendo desenvolvidas no âmbito da instituição e do curso. Essas 

informações são confrontadas com as demais informações encontradas nos 

demais relatórios.  

Metodologia: leitura dos seguintes documentos: PDI, Manual de Políticas para 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; Projetos de Curso; Política de Atendimento 

aos Discentes; Políticas de Pessoal; Organização e Gestão da Instituição e de 

Sustentabilidade Financeira. Os membros da CPA revisam os documentos, 

através de leitura e sua operacionalização e também observam o cumprimento 

das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional das Faculdades Magsul. 

Os resultados são descritos no relatório final da CPA. 

e) Observação: muitas informações coletadas a partir dos instrumentos de 

coleta de dados necessitam ser confirmadas pela CPA, se realmente se 

encontram no estado em que estão sendo avaliadas, por exemplo, a 

infraestrutura.  

Metodologia: observação in loco: um dos membros da CPA visita os setores 

avaliados para confirmação de dados. Os resultados são descritos no relatório 

final da CPA. 
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f) Reuniões: as reuniões acontecem semanalmente e envolvem os gestores, 

coordenadores de curso, representantes dos diversos setores da instituição e 

CPA. 

Metodologia: a CPA expõe e discute os resultados através dos instrumentos de 

avaliação. Discute e participa do desenvolvimento do PDI. Os resultados são 

descritos no relatório final da CPA. 

A CPA ainda prevê ações de acompanhamento de egressos, apesar de 

não estar totalmente estruturado o Portal do egresso, mas vem trabalhando 

para isso. Atualmente, é realizado apenas através do preenchimento de um 

questionário, a partir de contato prévio, e busca informações da transição do 

egresso para o mercado de trabalho. O enfoque é saber como o egresso 

pretende dar continuidade nos estudos, e como ele avalia ao ensino adquirido 

para engajamento no mercado de trabalho. Dessa forma, a IES consegue 

planejar e elaborar, no âmbito dos cursos, programas de especialização nas 

áreas de maior interesse dos egressos, adequando o nível de formação para 

atuação no mercado de trabalho. 

A avaliação é norteada, ainda, por questões avaliativas formuladas com 

base em indicadores qualitativos levantados pela CPA junto aos instrumentos 

de avaliação requeridos pelo MEC/SINAES. A Comissão Própria de Avaliação 

tem ajustado suas ações em instrumentos avaliativos semestrais com questões 

estruturadas que são aplicadas a toda comunidade acadêmica tendo como 

objetivo obter dados estatísticos sobre os diversos aspectos da instituição.  

Sendo assim, o Relatório Anual 2019 apresenta, em sua estrutura, 

informações por Eixos/Dimensões.  Além disso, o Relatório da CPA 2019 

aponta os itens/quesitos avaliados, as fragilidades, as potencialidades e as 

ações estratégicas na busca de melhorias. 

3. DESENVOLVIMENTO 

EIXO I – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

No Eixo 1 aborda-se a Dimensão 8 do SINAES, de Planejamento e 

Avaliação. A CPA considerou as informações apresentadas, por intermédio do 

Relato Institucional 2018, a evolução do processo de planejamento relacionada 

à missão, aos objetivos e as metas da instituição. 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação 
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INDICADOR 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional 

O planejamento e formulação do processo de avaliações institucionais 

passaram a fazer parte da realidade das Faculdades Magsul desde 2006, 

adequando-se às exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, proposto pelo MEC, constituindo-se assim a CPA. E desde 

então vem evoluindo juntamente com as novas exigências externas, dos 

instrumentos avaliativos, e demandas internas, das propostas e metodologias 

inovadoras. 

A partir disso, o tríade PDI – Gestão administrativa/Pedagógica – CPA 

traduz o procedimento avaliativo que é percorrido pela IES, com intuito de 

identificação de pontos positivos e negativos, e posteriormente divulgados a 

partir do Relatório de Avaliação e pelo Relato Institucional.  

O Relato Institucional 2018 analisa e sintetiza o histórico da IES, desde a 

criação e desenvolvimento dos cursos mantidos por ela; apresenta os 

conceitos das avaliações externas, como: Conceito Preliminar de Curso (CPC), 

Conceito ENADE e Índice Geral de Curso (IGC), contemplados numa série 

histórica de 2014 até a última avaliação 2018. Contempla ainda no documento 

a metodologia, processos, análise e divulgação da autoavaliação. Ele também 

expõe as fragilidades da instituição encontradas durante o processo avaliativo, 

levando a equipe da faculdade a refletir sobre os relatórios anteriores, e visa à 

melhoria, uma vez que a IES tem consciência dos benefícios desse 

mecanismo, que servem de parâmetros para o planejamento e 

desenvolvimento de ações estratégicas. 

Os resultados das avaliações externas comprovam o alinhamento dos 

instrumentos de avaliações internas, que tem aqueles como referência. Por 

esse motivo, a instituição facilita e estimula a comunidade acadêmica no 

fornecimento de informação, pois são eles que fornecerão subsídios para 

correção de questões de ensino-aprendizagem, atividades de pesquisa e 

extensão, atendimento, gestão, infraestrutura e comunicação. 

Essa colaboração só é possível também com a divulgação dos 

processos de autoavaliação, desde a sensibilização até a exposição dos 

resultados finais para cada grupo da comunidade acadêmica. 
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As ações de melhoria na instituição são constantes no trabalho da 

gestão. As informações contidas em relatórios anteriores servem de 

parâmetros para medir a efetividade das ações, bem como o reconhecimento 

por parte dos discentes, docentes e dos técnicos-administrativos. 

A CPA percebeu que já existem diversos mecanismos de divulgação dos 

resultados, como no link da CPA na home-page da instituição, em banners, 

selos com as notas por setor e selos indicativos das mudanças realizadas a 

partir da CPA, mas de qualquer forma a CPA também acredita que os 

informativos dos resultados podem aparecer simplificados e divulgados com 

maior agilidade nas redes sociais.  

A CPA entende que instituição analisa os resultados das avaliações 

externas e internas, expondo-os para toda comunidade acadêmica, e traduz 

suas implicações dentro de um plano de melhorias, que se revertem em 

ações..  

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: Utilizar e divulgar, sempre que possível, as pesquisas 

efetivadas pela CPA e os relatórios das avaliações externas para o crescimento 

constante da IES, que busca a qualidade de ensino, para atingir a proposta 

contida na missão institucional.  

INDICADOR 1.2 Processo de Autoavaliação Institucional 

O processo de avaliação institucional está implantado e apresenta um 

trabalho efetivo ao longo dos anos. Cabe destacar, que esse processo sofreu 

mudanças no seu método de levantamento de informações para atender a 

demanda da instituição, os instrumentos e mecanismos de avaliações externas 

e os documentos oficiais de avaliação do MEC. 

A CPA busca construir e apresentar o retrato da realidade acadêmica, 

bem como propostas de mudanças que são apreciadas pela direção da IES, 

que devem desenvolver estratégias para ajustar, ou melhorar as situações 

conflituosas que desviam do plano institucional no cumprimento de sua missão 

em consonância com as metas estabelecidas.  

O instrumento da Autoavaliação Institucional é reformulado cada vez que 

surgem fatos novos a serem avaliados ou devido a conflitos de entendimento, 

buscando maior clareza no item. No ano de 2019, foi realizado um diagnóstico 

do conteúdo das questões nos instrumentos avaliativos, para identificar se 
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estão bem definidas e elucidadas, para não acarretar múltiplos e divergentes 

entendimentos entre os respondentes. Novas questões também foram 

incorporadas ao questionário, ou alteradas, para melhor se enquadrar no que 

se pretende verificar, Como exemplo: no ano de 2019 houve a incorporação de 

uma disciplina na modalidade de educação à distância no curso de 

Pedagogia2, com isso necessitou-se que um novo questionário fosse elaborado 

para atender essa nova demanda institucional. 

Os membros da CPA definem os modelos de instrumentos de avaliação, 

que variam de acordo com suas necessidades e finalidades, utilizando-se 

desde documentos já existentes, formulários de questões aplicados aos alunos, 

colaboradores, docentes e coordenadores, observação e entrevistas. 

A CPA buscou aproximar também seus espaços de comunicação com a 

comunidade, passando a planejar e realizar reuniões de Colegiado Estudantil, 

que resultaram na maior agilidade de resposta as sugestões e problemas 

apresentados. Outro canal de comunicação existente é a Ouvidoria, que tem 

um papel relevante, principalmente em relação às questões didático-

pedagógicas.  

A Ouvidoria das Faculdades Magsul registrou apenas 03 atendimentos 

discentes ao longo de 2019. Os discentes procuraram a ouvidora para relatar 

sobre problemas de infraestrutura. No primeiro semestre do ano foram 

deixados na caixa dois relatos com reivindicações referentes ao bebedouro do 

prédio de Pedagogia. Também foi anotada uma reclamação referente à 

cantina, pelos preços e produtos ofertados. 

As reclamações foram repassadas para a direção da IES, que atendeu 

aos anseios dos alunos quanto ao concerto do bebedouro, no entanto, quanto 

à cantina a própria ouvidora fez um trabalho de conscientização com os 

acadêmicos, explicando a eles que é serviço terceirizado e que a instituição 

não possui controle direto na precificação dos produtos.  

Alguns dias após esses atendimentos, a ouvidora retornou nas salas dos 

alunos que repassaram essas informações e verificou com os mesmos que 

essas situações tinham melhorado.  

                                                             
2De acordo com a Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, do MEC, os cursos de 
graduação presenciais poderão ofertar até 20% de disciplinas com metodologia EAD. 
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Todos os atendimentos são realizados e possuem o prazo de um dia 

para serem repassados para os responsáveis. O prazo para solução depende 

do que foi solicitado, mas nenhum demorou mais que uma semana para ser 

solucionado. 

Cabe destacar, que a CPA atua de forma a acompanhar, medir e avaliar 

o desempenho institucional a partir das ações estipuladas na construção das 

metas do PDI 2017-2021, registradas em livro ata próprio. As metas foram 

discutidas e assim firmadas estratégias de ações ao longo do ano. Essa 

avaliação da CPA resulta em um conjunto de Planos de Melhorias para ser 

implantado durante o processo. 

Ordenadamente, ao iniciar o ano a CPA, de acordo com seu 

cronograma, realiza ações de sensibilização da comunidade acadêmica com 

objetivo de ganhar acolhimento e a sua participação no processo avaliativo. 

Neste momento, também são apresentados os resultados da avaliação 

encerrada no período anterior, são destacadas as fragilidades e as mudanças 

ocorridas a partir da contribuição de cada segmento acadêmico. 

A principal estratégia de sensibilização da comunidade interna é 

esclarecer a finalidade das avaliações da CPA e divulgar os resultados das 

autoavaliações, bem como seus impactos na IES. A sensibilização na 

modalidade presencial ocorre por meio de: 

a) Visitas da CPA em sala de aula – 15 dias de antecedência do 

desenvolvimento da autoavaliação institucional. 

b) Por meio do colegiado estudantil – mais próximo da realização da realização 

da avaliação.  

c) Aviso no mural de recados – 30 dias de antecedência do desenvolvimento 

da autoavaliação institucional. 

d) Divulgação, por parte dos coordenadores, nas salas de aula, no transcorrer 

do período de desenvolvimento da autoavaliação institucional. 

e) Divulgação nos encontros de capacitação de professores – no transcorrer do 

período de desenvolvimento da autoavaliação institucional. 

f) Divulgação nos encontros de capacitação de colaboradores – no transcorrer 

do período de desenvolvimento da autoavaliação institucional. 

Além disso, outra estratégia para fomentar o engajamento, é incentivar 

todos os segmentos da instituição a procurar os membros da comissão para 
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esclarecimento de dúvidas por meio da ouvidoria, bem como visitar a sala da 

CPA. 

A sensibilização da comunidade externa é uma tarefa mais complexa e 

até hoje a IES encontra dificuldades na execução da mesma, para tanto a CPA 

propõe uma nova estratégia para 2020: a divulgação das melhorias 

conquistadas nas páginas da IES em redes sociais como o Facebook e o 

Instagram, e na mesma postagem, um link convidando para participar da 

avaliação, conforme, por exemplo, a figura abaixo. 

Figura 1 - Sensibilização e divulgação da comunidade externa 
 

 

 

A publicidade dos resultados da autoavaliação institucional é uma fase 

importante deste processo, pois, é através da apresentação e discussão dos 

resultados que a comunidade acadêmica e externa, passa a entender que a 

autoavaliação objetiva analisar as várias dimensões da IES, de forma a gerar 

informações que subsidiem decisões que melhorem os padrões dos serviços 

acadêmicos e administrativos ofertados a toda a comunidade acadêmica. Para 

garantir a ampla divulgação dos resultados da autoavaliação são adotados os 

seguintes procedimentos: 

a) Disponibilização via e-mail dos resultados docentes, de curso e de 

infraestrutura para coordenadores de curso, após o encerramento do período 

de desenvolvimento da autoavaliação; 

b) Realização de evento específico envolvendo os cursos para esclarecer, 

sobretudo a finalidade da autoavaliação e as melhorias conquistadas por meio 

dela, incentivando a participação de toda comunidade acadêmica.  
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c) Divulgação por grupo de setores dos colaboradores, juntamente a fixação da 

nota obtida pelo setor.  

d) Indicação das melhorias obtidas através da CPA por meio do adesivo “Você 

pediu, nós atendemos”. 

e) Exposição em banner das principais ações realizadas. 

f) Apresentação e discussão dos indicadores avaliados junto à direção e o 

núcleo de educação à distância; 

g) Divulgação de forma analítica do relatório de autoavaliação no portal da 

faculdade. 

Sistematicamente, ao iniciar cada ano letivo a CPA, de acordo com o 

cronograma de avaliação, realiza ações de sensibilização e publicidade para a 

comunidade acadêmica com objetivo de ganhar sua aceitação, acolhimento e a 

participação no processo de avaliação. As reuniões com os acadêmicos dos 

cursos presenciais ocorrem durante o período de aulas, com duração de 

aproximadamente 30 minutos no qual é divulgado os dados obtidos pelo 

processo de autoavaliação realizado no ano anterior. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: A CPA percebeu o crescimento do processo de avaliação 

dentro da IES. 

INDICADOR 1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade 

acadêmica  

O processo de Autoavaliação ocorre com participação da sociedade civil 

organizada e de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Por isso, no 

processo de avaliação são envolvidos os discentes, os docentes, os 

coordenadores de curso, os técnicos-administrativos, e os gestores, todos eles 

são convidados a participar de forma voluntária para responder o instrumento 

avaliativo, que ocorre após a sensibilização de cada categoria e demonstração 

das mudanças efetivas que esse processo acarreta. Isso requer uma 

participação crescente e ampla de todos os envolvidos.  

A representatividade de cada segmento acadêmico é notada na 

composição da Comissão Própria de Avaliação, como segue: 

 Representante acadêmico: Pedro Guilhem Lopes; 

 Representante técnico-administrativo: Fernando Aquino Olmedo; 

 Representante docente: Bruna Rafaela Bobato Serejo 
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 Representante da Sociedade civil: Andrea Dutra 

Os representantes de cada categoria auxiliam no planejamento da 

avaliação, pois cada um deles identifica as necessidades de suas esferas e 

influenciam na sensibilização e participação dos demais representados.  

Para estimular a participação dos alunos a Instituição disponibiliza rede 

de internet via wifi aberta aos alunos que podem responder por meio de celular 

ou qualquer outro dispositivo móvel, além disso, salas inteiras foram 

acompanhadas pelos membros da CPA no preenchimento dos questionários. 

Estas avaliações contemplam: a avaliação sobre o docente (por semestre), a 

avaliação de eventos (semana acadêmica), a avaliação do curso e a avaliação 

da infraestrutura, essas três ultimas são avaliadas apenas uma vez, geralmente 

no segundo semestre letivo.  

Os coordenadores do curso além de preencherem um formulário com 

questões sobre suas atividades e sobre o curso, eles assistem pelo menos a 

uma aula de cada professor, uma visita in loco na sala de aula, para identificar 

pontos positivos e negativos, e principalmente para confrontar com os 

resultados apontados pelos alunos na avaliação discente. Podendo, dessa 

forma, sugerir melhorias de cunho pedagógico ao professor da disciplina.  

As ações do NDE são avaliadas a partir dos documentos e atas das 

reuniões, onde são discutidos diversos assuntos de cunho didático-pedagógico. 

O instrumento coletou também respostas dos docentes e dos técnicos-

administrativos a respeito da infraestrutura, sobre suas atividades, 

relacionamento com os demais funcionários da instituição e sobre o curso. O 

representante da sociedade civil contribui indiretamente nas avaliações, 

através de participação na CPA, trazendo as expectativas em torno do curso e 

auxiliando na formatação do instrumento avaliativo bem como na efetivação 

das melhorias requeridas. 

Apesar da avaliação compreender todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, ainda se espera maior nível de participação, e por isso 

constantemente é realizada a sensibilização que envolve toda a comunidade 

acadêmica.  

Conceito atribuído: 4 
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Sugestão da CPA: Obter uma participação cada vez maior da comunidade 

escolar, explicando a importância desse trabalho de pesquisa, como uma 

melhoria para todos. 

INDICADOR 1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise 

e divulgação dos resultados 

Os relatórios de avaliações externas são analisados pelos gestores, 

coordenadores e pela CPA, os resultados também são discutidos pelos 

professores e comunicados a comunidade acadêmica. Há uma reunião 

semanal com a direção da instituição que facilita esse processo, e nela são 

discutidas ações sobre os resultados obtidos externamente, com intuito de 

fortalecer a faculdade.  

Atualmente os resultados das ultimas avaliações externas são as 

seguintes apresentada no Quadro 2: 

Quadro 2 - Conceito dos cursos 

Cursos ENADE CPC CC 

Agronomia - - 4 

Ciências Biológicas 3 3 4 

Ciências Contábeis  3 3 4 

Educação Física 3 3 3 

Pedagogia 3 3 4 

Tecnólogo em Estética e Cosmética - - 3 

 

As ações discutidas na reunião estão relacionadas às questões de 

infraestrutura e pedagógicas que possam estimular o aprendizado do aluno, 

melhorar o desempenho em avaliações externas como no ENADE, 

identificando fragilidades no processo de ensino-aprendizagem para 

aperfeiçoar os resultados. Esse processo é complementado com a capacitação 

continuada para professores, que busca a qualidade de ensino.  

Os cursos de Agronomia e Tecnólogo em Estética e Cosmética ainda 

não possuem conceitos para ENADE e CPC, ambos os cursos foram 

aprovados no ano de 2015, com Conceito de Curso, respectivamente 4 e 3, e 

suas atividades iniciadas no ano de 2017. O curso de Agronomia terá a 

primeira turma finalizando o curso em 2021. Já o curso de Tecnólogo em 

Estética e Cosmética teve sua primeira turma concluinte em 2018. 

A CPA promove também a cada ano, e não diferente no ano de 2019, a 

edição de “Apresentação dos Resultados da Autoavaliação”, evento onde 



1 
 
 

22 
 

foram apresentados os resultados das avaliações internas e externas referente 

ao ano anterior, assim foram apresentados os resultados para os acadêmicos, 

professores, coordenadores e técnico-administrativos. Foi disponibilizado 

também a integra do Relatório Anual na home-page da IES.  

As reuniões de Colegiado além de captar os anseios dos acadêmicos 

também servem para repassar as modificações feitas com relação às 

demandas de reuniões anteriores, tendo em vista a complexidade e o tempo 

para efetivação da melhoria. Assim como, a divulgação com a exposição em 

formato de banner sobre as principais mudanças (principalmente aquelas que 

demandam prazos maiores). 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: Estudar em grupos formados por professores, 

coordenadores, NDE e gestores as propostas das avaliações verificando as 

metas a serem traçadas para a busca da excelência do trabalho. 

INDICADOR 1.5 Relatórios de Autoavaliação  

Os relatórios desenvolvidos pelas Faculdades Magsul evidenciam os 

resultados coletados a partir dos instrumentos de avaliação e evidenciam a 

missão da IES, a concepção de políticas, e ações decorrentes desses 

resultados. Eles são organizados e sistematizados obedecendo às notas 

técnicas divulgadas pelo MEC na forma de composição do Relatório de 

Avaliação Institucional.  

O instrumento de avaliação das Faculdades Magsul, é composto por 

questões que atendam as exigências do MEC bem como outras de interesse 

institucional, que por sua vez contribuem para a melhoria da gestão e das 

ações acadêmico-administrativa.  

Finalizado o período letivo de avaliação é construído o Relatório 

Institucional, com análise das dimensões e eixos propostos no processo de 

avaliação externa do MEC; apresenta os resultados do processo avaliativo das 

Faculdades Magsul, depois disso é construído o Relato Institucional.  

Tendo em vista a autoavaliação como um processo contínuo, o relatório 

final da avaliação - Relatório de Avaliação Institucional recebe atualizações 

contínuas, dadas as superações de problemas. Este relatório apresenta o 

demonstrativo parcial do triênio 2018-2020 e, sendo assim, é um exercício que 

precisa sempre ser aprimorado. 
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Dessa forma, a avaliação anual que conta com a participação de 

diversas unidades institucionais constitui-se de informações para comparar as 

ações planejadas com as ações realizadas, além de estratégias para fomentar 

a cultura de avaliação nos diferentes aspectos da faculdade, dando subsídios 

para o crescimento da IES.  

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: Utilização dos relatórios da CPA para minimizar as 

fragilidades da IES. 

EIXO II – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

No Eixo 2, abordam-se as Dimensões 1 e 3 do SINAES, relacionadas à 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional, e à Responsabilidade Social 

da Instituição. A CPA avaliou estes quesitos participando de reuniões 

pedagógicas e administrativas, observando as discussões de docentes, 

consultas as atas de reuniões, relatório da coordenação e consulta ao próprio 

PDI. 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

INDICADOR 2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais  

A CPA verificou que no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

das Faculdades Magsul está definida a missão da instituição bem como os 

objetivos, valores institucionais e metas a serem atingidas, definidas em cada 

setor da IES e traçando o caminho pretendido dessa evolução. O PDI das 

Faculdades Magsul está em andamento na instituição desde 2017 até 2021, 

passando por algumas revisões e reformulações. 

Ao analisar o PDI, é possível identificar que a Missão e os Objetivos 

estão expressos no documento e estão alinhados ao Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC, que está pautado na tríade: educação de qualidade, 

desenvolvimento sustentável da região e melhoramento da qualidade de vida. 

A missão, de forma transparente, contribui para o direcionamento institucional, 

conforme consta no PDI e tem sido o direcionamento para todas as ações 

educacionais. A Missão é a seguinte: 

Atuar na produção e disseminação dos saberes e práticas, de forma 
filosófica, científica e cultural, técnica e profissional contribuindo 
assim para o desenvolvimento sustentável da região e 
consequentemente, da qualidade de vida, visando a promoção do 
desenvolvimento do Cone-Sul do estado de Mato Grosso do Sul, 
oferecendo ensino superior consciente e eficaz para que seus 
discentes possam concretizar seus projetos de vida.   
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A meta traçada pela missão estimula a prática dos projetos de ensino e 

extensão, inclusive o desenvolvimento de temas transversais, que envolvam 

todos os cursos da instituição: Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Pedagogia e Tecnólogo em Estética e Cosmética. 

Tais projetos traduzem as ações institucionais internas e externas, 

desenvolvidas na comunidade e na formação profissional inspirado nas 

necessidades locais e regionais. 

Quanto aos objetivos, para que se consiga atingi-los, eles são 

desmembrados em vários outros objetivos específicos de cada curso e depois 

em objetivos de cada disciplina que compõe a matriz curricular dos cursos. 

Esses objetivos visam à construção progressiva das competências e 

habilidades, em diferentes níveis crescentes de complexidade, que se 

entrelaçam para formar o perfil do egresso da IES. 

No ano de 2019, as Faculdades Magsul tiveram a preocupação de rever 

os objetivos dos cursos e das disciplinas para verificar se os mesmos levavam 

à construção de competências e habilidades. Os objetivos das disciplinas são 

muito importantes, pois geram as palavras sínteses que são usadas para a 

construção de um problema que desenvolve a integração das disciplinas 

semestrais, conforme está previsto no PDI e nos PPCs. 

A visão da IES e os valores foram também revistos e reformulados no 

PDI, no ano de 2019, para que atendessem melhor a missão institucional: 

Ficando assim definidos: 

 Ética: conduta necessária de um profissional que implica 

nos respeito aos direitos humanos, na sustentabilidade, na 
lisura no trato dos recursos/bens, na transparência dos atos 
administrativos, acadêmicos e, principalmente, na vida; 
 Criatividade: é um elemento essencial no contexto do 

trabalho, pessoas criativas conseguem pensar em soluções 
eficazes para diversos problemas, com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida no local que está inserido. Criatividade se 
relaciona com inovação. 
 Diversidade: considerar a diversidade de indivíduos, 
grupos e unidades organizacionais como fator de 
enriquecimento e desenvolvimento da instituição e da cultura, 
buscando integrá-la de forma construtiva para o alcance dos 
objetivos da IES;  
 Solidariedade: concepção de educação com 

responsabilidade socioambiental, com preocupação na 
construção de uma pessoa humana mais solidária e um mundo 
mais humano para uma convivência de paz; 
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 Comprometimento: compromissos com a própria 

pessoa, com os outros e com o meio ambiente, por meio de 
ações educacionais capazes de transformar acadêmicos em 
profissionais e cidadãos com espírito democrático, senso crítico 
e responsabilidade; 
 Protagonismo: é colocar o acadêmico no centro do 
processo educativo, como protagonista da construção do seu 
conhecimento, a partir de ações educativas que desenvolvam 
suas competências e habilidades, necessárias a construção do 
seu perfil profissional futuro, contribuindo não apenas para o 
desenvolvimento pessoal, mas também para a formação de 
pessoas mais autônomas. 

 

 

A missão, os objetivos e os valores institucionais estão presentes nas 

perguntas condutoras dos cursos que os direcionam efetivando 

interdisciplinaridade e a transversalidade prevista pela gestão. A IES constrói 

designs para evidenciar as ações que propõe. 

Figura 2 – Design do compromisso institucional das Faculdades Magsul 

 

O design acima demonstra que existe uma relação intrínseca entre a 

missão, os objetivos, os valores, e as metas traçadas no PDI pela FAMAG> 

Em síntese, o PDI apontou para a necessidade do aperfeiçoamento da 

gestão universitária, renovação das práticas acadêmicas e pedagógicas e 

avanços na inovação científica e tecnológica bem como na inserção 

internacional na comunidade em geral, com um convênio assinado com várias 

universidades nacionais e internacionais. 
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A CPA ao avaliar os objetivos e metas contidos no PDI, notou o 

compromisso da gestão com as propostas constantes em seu PDI, verificando 

que as Faculdades Magsul traçam seu caminhar observando sempre sua 

missão. Notou-se essa preocupação por parte da instituição ao verificar que é 

feita a revisão das metas no PDI a partir da contribuição da CPA, no que tange 

aos resultados do processo de avaliação institucional. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: Desenvolver com os docentes e colaboradores, o 

conhecimento da missão, dos objetivos, da visão e dos valores das Faculdades 

Magsul para que todos os setores da IES busquem alcançá-los. 

Dimensão 3: Organização didático-pedagógica 

INDICADOR 2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de 

ensino de graduação e de pós-graduação 

As Faculdades Magsul, no ciclo de planejamento 2017-2021, mobilizou-

se na construção de um novo PDI, não somente para atender a exigência 

legais, mas principalmente pela necessidade institucional de planejar-se e 

conquistar seu lugar e a busca qualificada de um ideal há muito perseguido 

pela instituição que tem uma trajetória de sucesso e de construção da 

excelência ao longo dos últimos anos.  

As políticas de ensino são as maiores preocupações da gestão e são 

desenvolvidas da mesma forma nos cursos de graduação e pós-graduação, 

com base em uma proposta interdisciplinar e transdisciplinar, tais abordagens 

estão intrinsecamente relacionadas à missão da instituição. Esse é um dos 

motivos pela qual a CPA considera que existe uma coerência entre o PDI e as 

atividades de ensino implantadas, além de constantes melhorias na estrutura 

física.  

O alinhamento do PDI às políticas de ensino é organizado em conjunto 

pela coordenação e direção da IES. As ações são discutidas pelo Núcleo 

Docente Estruturante – NDE dos cursos, as reuniões ordinárias são realizadas 

mensalmente enquanto que as extraordinárias são realizadas quinzenalmente 

para atender as estratégias traçadas. Em cada reunião, após as discussões 

dos tratados, são feitas as devidas deliberações, e na sequência são ajustadas 

as necessidades em relação ao PPC do curso. 
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Com atenção as metas do PDI, e exigências verificadas pela CPA, 

durante o período de 2019 foi constatada a manutenção da capacitação 

continuada para professores, que ocorreu durante todo o período letivo com 

encontros presenciais, uma vez por mês. A capacitação versou sobre os 

seguintes temas: metodologias ativas e as tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino/aprendizagem. Isso porque a instituição 

vem ampliando e ajustando suas práticas em metodologias ativas desde 2006, 

quando o projeto baseado na interdisciplinaridade foi idealizado. Além desse 

trabalho também foi desenvolvida uma capacitação paralela sobre a utilização 

da tecnologia na educação, sendo contratado um professor para 2020 para dar 

suporte aos demais docentes.  

Além do mais, para ampliar a propagação e construção do conhecimento 

no meio acadêmico, a instituição optou pela incorporação das metodologias 

ativas e do ensino hibrido, com apoio das tecnologias da informação e 

comunicação. Para tanto, investiu também: na reforma de algumas salas de 

aula; na criação de uma sala multifuncional para uso de tecnologias, na 

ampliação da biblioteca virtual; e na aquisição da plataforma Blackboard para 

aulas à distância. 

As Faculdades Magsul começaram a se adaptar a educação bimodal, 

conjugando educação a distância com a presencial, uma vez que essa 

metodologia já possui espaço definitivo na educação superior. Desta maneira, 

a instituição deve realizar esforços para consolidar essa ação, propondo o 

desenvolvimento de atividades, cursos, disciplinas, à distância respeitando o 

percentual estabelecido pelo MEC.  

Dessa forma, o crescimento da instituição em 2019 foi enorme, 

demonstrando a preocupação da gestão em oferecer novas formas de 

aplicação e avaliação dos componentes da matriz curricular. 

As atividades de ensino da graduação em 2019 foram desenvolvidas de 

forma interdisciplinar e transdisciplinar, cada turma conduzida pelo ensino 

hibrido e metodologia Problem Based Learning – PBL, que representa a 

aprendizagem baseada em problemas/estudos de caso, também conhecida no 

Brasil como ABP, é um novo método de ensino que vem ganhando muito 

espaço entre os educadores.  
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Essa metodologia vem alinhada ao Projeto de Pesquisa Interdisciplinar 

(PPI), uma disciplina colocada na matriz curricular para permitir a prática 

interdisciplinar. Os estudos de casos desenvolvidos para cada semestre letivo 

refletem uma situação hipotética, baseado na realidade da região, estimulando 

a inquietação, à dúvida, à provocação de novas ideias, à inovação científica e 

tecnológica, para formar profissionais, capazes de construir o próprio 

conhecimento, comprometidos com o desenvolvimento social, cultural, 

econômico e político, local e regional. As visitas técnicas fortalecem a 

compreensão das questões teóricas estudadas em sala de aula, ampliando o 

conhecimento como base na observação e reflexão da situação real ilustrada 

no estudo de caso. 

A efetivação da prática acadêmica também é realizada por meio do 

Estágio Curricular Supervisionado, sob orientação de um professor, que tem 

por objetivo a integração do aprendizado prático/teórico. Os cursos de 

licenciaturas: Ciências Biológicas, Educação Física e Pedagogia, mantêm 

convênios com a Secretária Estadual de Educação e Secretária Municipal de 

Educação. Já as atividades práticas do curso de Tecnólogo em Estética e 

Cosmética são realizadas na Clínica-Escola Magsul, por meio da aplicação de 

procedimentos estéticos, sendo importante dizer que no segundo semestre de 

2019 foram feitos 84 procedimentos dentro da Clínica-Escola.  

No curso de Ciências Contábeis, o estágio é realizado através da 

Empresa Júnior de Administração e Contabilidade, neste caso os alunos 

prestam consultoria e serviços às empresas e empreendedores individuais do 

município de Ponta Porã e região, foram constatados 103 atendimentos.  

O curso de Agronomia não realizou nenhuma prática de estágio porque 

não havia nenhuma turma nessa etapa. 

Por sua vez, verifica-se que a pós-graduação ainda deve ser mais 

difundida, e reestudada para atender as demandas do público alvo, uma vez 

que os cursos de Pedagogia, Educação Física possuem cursos de pós-

graduação, mas não abriram turma no ano de 2019, por falta de alunos 

suficientes que preferem pós-graduação EAD. Entretanto, o curso de Ciências 

Biológicas ofertou o curso de especialização na área de Análises Clinicas. 

O curso de especialização vinculado ao Curso de Ciências Contábeis, 

em andamento, é o de Coaching, auditoria e finanças. Os cursos de Agronomia 
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e Estética e Cosmética ainda não desenvolveram nenhum curso de 

especialização porque ambos são cursos novos de graduação. 

A CPA sugeriu a formação de cursos de pós-graduação a distância 

porque nos dias atuais são mais procurados na região. O curso de pós-

graduação é importante, pois, possibilita uma formação continuada e atualizada 

do profissional egresso e de outros membros da sociedade em geral.  

No que tange a relação entre o PDI e as atividades de ensino de 

graduação e de pós-graduação, a CPA considera que existe uma coerência, 

uma vez que nos cursos de graduação e de pós-graduação, a instituição, cada 

vez mais, vem buscando a excelência.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: A CPA aconselha que a equipe das Faculdades Magsul 

desenvolva mais estudos a respeito dos cursos de pós-graduação em nível de 

especialização, para que atendam à evolução da demanda acadêmica. 

INDICADOR 2.3 PDI, política e prática de pesquisa ou iniciação científica, 

de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

Com relação às políticas e as práticas de pesquisa, foi possível 

constatar que elas estão vinculadas ao Trabalho de Curso – TC e a disciplina 

de Projeto de Pesquisa Interdisciplinar – PPI, de acordo com o PDI e constante 

na matriz curricular dos cursos avaliados, alinhando pesquisa, ensino, extensão 

e atividades das disciplinas. Desta forma, as disciplinas dos cursos trabalham 

com os conteúdos de forma interdisciplinar, a partir de processo de pesquisa.  

Cada semestre dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Educação Física, Pedagogia e Tecnólogo em Estética e Cosmética 

desenvolvem projetos de pesquisa a partir do PPI, ficando apenas os dois 

últimos semestres de cada curso para o desenvolvimento do Trabalho de 

Curso(TC).  

Para ampliar o número de publicações das pesquisas realizadas a 

instituição criou e mantém portais de divulgação dos trabalhos de pesquisa, 

constituídas pelos seguintes periódicos: 

- Revista Magsul de Educação da Fronteira é oriunda de uma publicação anual 

dos anais dos Encontros Técnico-Científicos dos cursos de Pedagogia; 

- Revista Magsul de Educação Física é uma publicação do Curso de Educação 

Física das Faculdades Magsul; 
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- Revista Magsul de Administração e Contabilidade é uma publicação anual dos 

cursos de Ciências Contábeis das Faculdades Magsul; 

- Caderno Magsul de Ciências Biológicas, periódico de publicação do curso de 

Ciências Biológicas.  

Foi possível notar ainda, os portais dos periódicos têm sido utilizados 

para divulgação de trabalhos, estudos e pesquisas de conclusão de cursos 

selecionados, entrevistas, material didático e outros materiais desenvolvidos 

pela comunidade acadêmica. As pesquisas, realizadas através do PPI ou TC, 

também são expostas em forma de banners durante eventos realizados por 

cada curso, em semanas acadêmicas. 

A CPA pode constatar que há mecanismos de transmissão dos 

resultados das pesquisas para a comunidade,.  

Conceito atribuído: 3 

Sugestão da CPA: A CPA sugere que os cursos devem incentivar mais a 

participação dos acadêmicos em publicações de trabalhos científicos e escrita 

de artigos para publicação, utilizando os meios de comunicação oferecidos. A 

produção acadêmica de docentes e discentes é deficiente e deve ser ampliada. 

INDICADOR 2.4 PDI, política institucionais voltadas à valorização da 

diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e da igualdade étnico-racial 

As políticas institucionais contidas no PDI, que se traduzem em ações 

voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural, bem como das ações de defesa 

e promoção dos direitos humanos e étnico-raciais estão previstas dentro dos 

projetos de extensão, projetos de ensino e incorporadas a algumas disciplinas 

do curso.  

Os projetos de ensino e extensão são desenvolvidos a partir de 

propostas vinculados às disciplinas ofertadas no semestre dos cursos, 

conforme se pode observar no Quadro 3. As modalidades de extensão são as 

seguintes: cursos de extensão, eventos, projetos de extensão de ação 

contínua, programas especiais e programas permanentes; que estão 

vinculadas às necessidades acadêmicas, às disciplinas e à responsabilidade 

social.  
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Quadro 3 - Projetos de ensino por curso 

PROJETOS DE ENSINO – Agronomia 

Não declarado no relatório  

PROJETOS DE ENSINO –Ciências Biológicas 

- Biologia Molecular vai à Escola 

-Educação e Identidade Brasileira 

- Comemoração do Dia do Biólogo – 03 de setembro 

- Ação Social de Dia das Mães em uma Escola Pública de Ponta Porã-MS 

- II Encontro das Licenciaturas das Faculdades Magsul 

- Mostra das Profissões 

- A Parasitologia aplicada no Ambiente Escolar 

- Setembro Amarelo 

- Coleções Botânicas com Alunos de um 2º do Ensino Médio 

PROJETOS DE ENSINO – Ciências Contábeis 

- Prefeitura Municipal de Ponta Porã 

- Palestra comemorativa ao dia do estudante 

- VII EAACC – Encontro de Administração e Ciências Contábeis 

- Visita Técnica ao Supermercado Sol 

- Visita Técnica ao COOPACERES 

- Visita Técnica ao COOPERAI 

- Palestra: Como combater o feminicídio na região de fronteira – Violência domestica 

contra a mulher 

- Setembro Amarelo 

- Mesa de Redonda para debates sobre Experiências Empreendedoras 

- Educação e Identidade brasileira 

PROJETOS DE ENSINO – Pedagogia 

- Os desafios para a construção de uma escola com gestão democrática  

- Aquece minha casa e o meu coração 

- Amigos de Monteiro Lobato 

- Semana de Integração dos Calouros de Licenciatura 

- Feira Cultural diversidade religiosa 

- Setembro Amarelo 

- Educação e Identidade brasileira 

- A construção da identidade fronteiriça: análise da história da fronteira por meio da 

visita ao Parque Nacional Cerro Corá e suas implicações na origem das duas cidades 

- Os fantoches como recurso pedagógico complementar 

- II Encontro das Licenciaturas das Faculdades Magsul: IX Semana Acadêmica de 

Pedagogia, XVI Semana Acadêmica de Educação Física e X Semana Acadêmica de 

Ciências Biológicas 

- Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental I, em 2019 

PROJETOS DE ENSINO – Tecnólogo em Estética e Cosmética 

- Nutrição e Estética 

- Abordagem de dietas populares para emagrecimento 

- Conscientização sobre a atuação da esteticista para preservação do Meio Ambiente 

- Valorização das diversas belezas e etnias 

- Apresentação de maquetes: Construindo uma clínica de estética 

PROJETOS DE ENSINO – Educação Física 
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- Aula Passeio 

- Educação Física, Esporte e Lazer na Natureza 

- Participação acadêmica no I Simpósio de Educação Física da Grande Dourados: 10 

anos de caminhada 

- Educação e Identidade brasileira – 3ª Edição 

Alguns dos projetos de ensino realizados pelos cursos tiveram propostas 

que envolviam outros cursos da mantenedora como, por exemplo, a VI EAACC 

– Encontro de Agronomia, Administração e Ciências Contábeis, promovendo a 

integração do conhecimento interdisciplinar entre os cursos de Ciências 

Contábeis e Administração. Outro exemplo é o II Encontro das licenciaturas 

das Faculdades Magsul, que envolveu os cursos de Ciências Biológicas, 

Educação Física e Pedagogia. Sempre que possível à instituição preza pela 

transversalidade de projetos, sejam eles de ensino, pesquisa e/ou extensão.   

Contudo, além do portal das revistas eletrônicas, como mencionando 

anteriormente, que divulga as pesquisas realizadas por professores e alunos, 

outro meio de divulgação dos resultados dos projetos e ações realizadas no 

âmbito da IES é através do portal institucional, jornais locais e redes sociais, 

mesmo que esse último meio citado foi pouco utilizado no ano de 2019. 

Os projetos de extensão das Faculdades Magsul alinham-se ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

constituindo, juntamente com o ensino e a pesquisa, o alicerce da formação 

acadêmica. As atividades de extensão se realizam na articulação entre a 

faculdade e a sociedade, numa relação em que são enfatizados o caráter 

acadêmico e o caráter social. 

Os projetos de extensão são baseados nas políticas institucionais 

voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, que concretizam 

as práticas de responsabilidade social, que na IES a nomenclatura foi ampliada 

para responsabilidade socioambiental para atender a missão institucional.  

As ações de extensão devem ser desenvolvidas e planejadas em forma 

de projeto, obedecendo ao PDI, ao Regimento Interno e aos Projetos político-

pedagógicos dos cursos, tendo como meta o cumprimento da missão 

institucional. Essas ações são fundamentalmente desenvolvidas na 
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comunidade local, cumprindo a função da faculdade em relação a sua 

responsabilidade social. 

As atividades de extensão são sugeridas pelos professores, de acordo 

com as necessidades acadêmicas e sociais e apresentadas aos coordenadores 

de curso para aprovação mediante projetos elaborados e escriturados em 

formulários próprios, os quais devem ser apresentados aos colegiados dos 

cursos para posterior encaminhamento aos órgãos superiores. Para 

consecução da extensão podem ser realizados convênios, parcerias e 

solicitação de verbas e fomento. Os projetos ou programas de extensão podem 

ser de curso, intercurso ou interinstitucionais. Abaixo é possível ver o Quadro 4 

com os projetos de extensão desenvolvidos pelos cursos no ano de 2019. 

Quadro 4 - Projetos de Extensão por dimensão 
PROJETOS DE EXTENSÃO 

*Direitos Humanos:  

- Desafios das Mulheres da Fronteira  

- Setembro Amarelo 

- Acolhimento à comunidade de famílias autistas de Ponta Porã-MS: um olhar pelo 

social, sob a perspectiva do universo autista 

- Adote uma criança em processo de alfabetização 

 

*Inclusão Social: 

- O atendimento recreativo da comunidade por meio da Rua de Lazer na Escola João 

Carlos 

- O atendimento recreativo da comunidade por meio da Rua de Lazer em Sanga Puitã 

- O atendimento recreativo da comunidade por meio da Rua de Lazer no São João 

- Festa Junina – MAGSUL 

- Festival de Basquetebol 

- Ação Social / Magsul na Comunidade 

- Mostra das Profissões – Cursos das Faculdades Magsul e Fip/Magsul 

- Festival de Dança e Ginástica 

- Encontro de Egressos 

- Aquece minha casa e o meu coração 

- O trabalho integrado da gestão escolar nas escolas da fronteira 

- Amigos de Monteiro Lobato 

- A Brinquedoteca na vida acadêmica 

- Brinquedoteca no abrigo 

- Acolhida aos Calouros, Trote 2019 

- Remição da pena pela leitura: a ressocialização do apenado por outro olhar 

- A utilização de materiais didáticos flexibilizados para a prática inclusiva 

- II Encontro de Educadores Sociais e a Educação Não Formal em Espaços Escolares 

e não Escolares 

- Adote uma criança em processo de alfabetização 

- Biologia Molecular vai à Escola 
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- Ação Social de Dia das Mães em uma Escola Pública de Ponta Porã-MS 

- A Parasitologia Aplicada no Ambiente Escolar 

- Quiosque de Ciências 

- Setembro Amarelo 

- Projeto páscoa solidária 

- Atendimento Estético à Funcionários, docentes e discentes da Faculdades Magsul 

- Trote Solidário: Ação em favor da Comunidade Carente de Pedro Juan Caballero 

 

*Desenvolvimento Econômico: 

- Ação Social / Magsul na Comunidade 

- Mostra das Profissões – Cursos das Faculdades Magsul e Fip/Magsul 

- Biologia Molecular vai à Escola 

- Ação Social de Dia das Mães em uma Escola Pública de Ponta Porã-MS 

- Encontro de Egressos – Ciências Contábeis 

- Visita técnica a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Ponta Porã 

- Projeto de extensão Curso do Imposto de Renda Pessoa Física 

- Visita técnica a Coca Cola 

- Mesa de Redonda para debates sobre Experiências Empreendedoras 

- Família na Escola 

 

*Responsabilidade Social e Meio Ambiente: 

- A Parasitologia Aplicada no Ambiente Escolar 

- Quiosque de Ciências 

- Coleções Botânicas com Alunos de um 2º do Ensino Médio 

- Reutilização de copos 

 

* Preservação da Memória, do Patrimônio Cultural e Produção Artística 

- Festival de Voleibol 

- Festival de handbol 

- Festival de Futsal 

- Ação Social / Magsul na Comunidade 

- Festival de Dança e Ginástica 

- Multiculturalismo na prática 

- Tapetes Corpus Christi 

- Projeto cidadania: 7 de setembro 

- Espaços Culturais – Minas Gerais e Rio de Janeiro 

 

*Questões Étnico-Raciais: 

- Educação e Identidade Brasileira 

 

A política de extensão proposta pelas Faculdades Magsul envolve a IES 

como um todo, propondo uma prática articulada que visa à indissociabilidade 

da tríade: ensino, pesquisa e extensão. A proposta é funcionar de forma 

interdisciplinar, tanto na área pedagógica como na área administrativa, uma 

vez que estas duas ações têm objetivos gerais comuns previstas no seu 



1 
 
 

35 
 

Regimento Interno. Portanto, não se poderia pensar em ações de extensão e 

responsabilidade social sem atender os seguintes aspectos: 

 Difundir e socializar os novos conhecimentos produzidos; 

 Conhecer a realidade da comunidade em que a universidade está inserida; 

 Prestar serviços e assistência à comunidade; 

 Fornecer subsídios para o aprimoramento da estrutura e diretrizes da 

própria universidade na busca da qualidade; 

 Facilitar a integração ensino-pesquisa-extensão; 

Além disso, os projetos de extensão possibilitam a integração 

faculdade/comunidade e permite a comunidade acadêmica conhecer a 

problemática regional e atuar na busca de soluções plausíveis, e isso também 

faz parte da construção do perfil profissional pretendido pela IES. 

A política de extensão estimula à sistematização das ações 

interdisciplinares e intercursos com focos temáticos que venham representar as 

linhas de extensão.  

A CPA analisou que a instituição, através dos cursos que mantém, vem 

se empenhando para o desenvolvimento de projetos e na integração com a 

comunidade, e apesar desses projetos pedagógicos atenderem ao PDI e ao 

cumprimento da missão da instituição, ainda falta ampliar projetos em 

determinadas abordagens de extensão, como é o caso da linha “étnico-racial”, 

apenas um curso desenvolveu um projeto nessa temática, isso demonstra a 

não observância das metas da instituição por parte dos demais cursos.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: A CPA sugere que os docentes apresentem no início de 

cada ano letivo os projetos a serem realizados em cada eixo de extensão; para 

que os coordenadores procurem equilibrar o número de projetos de cada eixo. 

A quantidade de projetos é muito boa, o que é necessário é um equilíbrio entre 

os eixos. 

INDICADOR 2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 

econômico e a responsabilidade social  

A CPA verificou, no Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021, 

a incorporação e a preocupação institucional para o desenvolvimento 

econômico e social (inclusive constante da missão), que busca se integrar com 

a sociedade local e regional oferecendo, além de seus cursos universitários, 
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atividades de ensino e extensão, abertos à comunidade em geral, orientando a 

apropriação e a ampliação dos valores culturais em todas as vertentes.  

Para tanto, procura utilizar a extensão como um recurso para dialogar 

com a sociedade, compreender seus problemas e anseios, e intervir no meio 

com encaminhamento de soluções adequadas. Essas ações podem ser 

notadas nos Quadros 3 e 4, na promoção de eventos de extensão para a 

difusão da inclusão social, desenvolvimento econômico, sempre atento às 

questões locais que podem ser percebidos, por exemplo, na Ação Social – 

Magsul na Comunidade ou em trabalhos desenvolvidos em escolas locais, e 

presídio, desenvolvidos ao longo do ano, como já destacados anteriormente, e 

incentivado em todas as áreas de atuação na faculdade.  

Essas ações fortalecem o compromisso da instituição junto à 

comunidade, promovendo interações e alianças estratégicas para a realização 

de projetos de cooperação com foco em ciência, tecnologia e inovação; 

incentivando pesquisas interdisciplinares na faculdade.  

Complementando as ações voltadas à aproximação com a sociedade, as 

Faculdades Magsul, nos cursos de Tecnólogo em Estética e Cosmética e 

Ciências Contábeis, mantém vinculado aos cursos, respectivamente, a Clínica-

Escola e a Empresa Junior de Administração e Contabilidade, oportunizando a 

formação acadêmica e o aprimoramento das ações que aproximam a IES da 

comunidade externa, por meio de atendimentos e consultorias. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: O compromisso da instituição com a comunidade, deve ser 

sempre uma preocupação, mantendo sempre um bom relacionamento e , 

promovendo ações para o desenvolvimento econômico, demonstrando sua 

responsabilidade social, prevista na missão institucional.  

INDICADOR 2.6 PDI e política institucional para a modalidade EAD 

Os cursos EAD ainda não são ofertados em 2019, mas, neste ano, 

tivemos visitas in loco para autorização. 

Foram avaliados quatro cursos, com os seguintes conceitos: 

Português e Literatura - 3 

Ciências Biológicas - 3  

Pedagogia - 4  

Administração - 4 
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O conceito para credenciamento institucional foi - 4. 

A política institucional para a modalidade a distância está articulada com 

o PDI e era uma das metas a serem alcançadas. Contempla o alinhamento da 

base tecnológica institucional com o projeto pedagógico da sua utilização, 

observando a formação pretendida para os discentes (na sede e nos polos) e 

considerando as condições reais da localidade de oferta.  

No ano de 2019, as Faculdades Magsul passaram por um processo de 

reestruturação para a oferta de disciplinas à distância nos cursos de graduação 

e pós-graduação, na modalidade presencial, observando os 20% autorizados 

pela legislação. Para tanto, criou o Núcleo de Educação à Distancia para 

desenvolver as atividades necessárias a essa nova modalidade de ensino.  

Foi desenvolvido durante o ano de 2019: ampliação da infraestrutura 

para modalidade EAD, implantação do ensino a distância; parte da implantação 

da infraestrutura tecnológica; planejamento e a adequação da parte 

pedagógica para o ensino a distância, inserção de metodologias ativas, 

definição do design da proposta para fazer a inserção dos recursos e 

ferramentas do AVA; a capacitação da equipe interna de professores e 

técnicos; e ainda a oferta das disciplinas do primeiro e segundo anos dos 

cursos de graduação para os cursos pretendidos. 

A CPA avalia que as iniciativas da instituição nessa nova etapa vêm 

ganhando força uma vez que se comprometem em adequar suas instalações e 

atualização da proposta pedagógica.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: A equipe da FAMAG precisa ainda se aprimorar quanto ao 

preparo das aulas a distância, que devem ser diferenciadas e dinâmicas, 

entendendo a realidade do novo público a ser atendido. 

INDICADOR 2.7 Estudo para implantação de polos EAD 

O PDI apresenta estudo para implantação de polos EAD, considerando: 

sua distribuição geográfica; aspectos regionais sobre a população do ensino 

médio; a demanda por cursos superiores; a relação entre o número de 

matriculados e de evadidos; a contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o 

desenvolvimento da comunidade; e os indicadores estabelecidos no PNE 

vigente. 
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A FAMAG ainda não estruturou seus polos fora da sede. Os polos EAD 

das Faculdades Magsul serão unidades acadêmicas e operacionais 

descentralizada daIES, para o desenvolvimento de atividades presenciais 

relativas aos cursos superiores à distância. Será constituído de infraestrutura 

física, tecnológica e de pessoal adequada ao projeto pedagógico dos cursos a 

ele vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados e à legislação 

específica, para a realização das atividades presenciais. 

A CPA não obteve nenhum estudo mais aprofundado quantos aos polos, 

no entanto, ainda não foram concluídos os processos de autorização 

Conceito atribuído: 3 

Sugestão da CPA: A equipe da FAMAG precisa ainda se aprimorar quanto ao 

preparo das aulas diferenciadas e dinâmicas, entendendo a realidade do novo 

público a ser atendido. Já devem ser planejados os locais onde funcionarão os 

polos EAD. 

 

EIXO V – POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA 

O Eixo 5 contempla a dimensão 7 – Infraestrutura, e o objetivo é avaliar 

os diversos espaços e equipamentos que compõem a infraestrutura 

disponibilizada para a prática das atividades acadêmicas. Para esse eixo foram 

analisadas as respostas dos docentes, discentes e técnico-administrativos.  

A CPA procurou avaliar a infraestrutura física da instituição por meio da 

verificação da implementação das medidas previstas no PDI e pela 

identificação das formas como a comunidade acadêmica avalia a estrutura 

disponibilizada pelas Faculdades Magsul. 

Dimensão 7 – Infraestrutura  

INDICADOR 5.1 Instalações administrativas 

A IES dispõe de salas climatizadas, auditório com capacidade que 

atende os eventos internos por curso, biblioteca com espaços para estudos em 

grupo e individuais, laboratórios de informática, laboratórios específicos para 

cada curso, salas de estudo, salas de aula, lanchonete e outros espaços para 

os setores administrativos, mobiliados, com iluminação e ventilação adequada 

para uso de docentes, discentes e colaboradores.  

A CPA observou, também, que a IES se organiza em três blocos para 

ofertar os cursos. Os cursos de Agronomia e Ciências Contábeis funcionam no 
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bloco III; o curso de Pedagogia no bloco II, denominado castelinho, anexo ao 

bloco III (um espaço, apropriado para a formação pedagógica) e os demais 

cursos funcionam no bloco I.  

As instalações administrativas contam com recepção, sala da Direção, 

Coordenação Pedagógica de cada curso, Secretaria Acadêmica, Tesouraria, 

Ouvidoria, Gestão de créditos, CPA, NDE, Contabilidade, Sala de Multimeios, 

laboratórios, Sala dos professores (em cada bloco) e Salas para professores 

em regime de trabalho integral e parcial, que foi adaptada no ano de 2019. No 

que se refere às instalações administrativas, as mesmas dispõem de portas 

largas, e/ou elevadores, e/ou rampas que permitem o acesso dos portadores 

de deficiência. 

No ano de 2019, foram realizadas várias reformas para atender a 

acessibilidade de alunos e demais funcionários da instituição. As reformas 

realizadas foram: rampas de acesso, banheiros, portas e balcões de 

atendimento. Também foram ampliados e instalados aparelhos de climatização, 

nos setores administrativos que não possuíam, como secretária, sala do CPD, 

sala da CPA e sala dos professores. 

Todas as instalações estão equipadas de forma a atender às 

expectativas dos discentes e docentes com qualidade, apresentando ótimo 

estado de limpeza, conservação, organização, iluminação, acústica, ventilação 

e acessibilidade. Quando é identificado problemas técnicos nos equipamentos 

logo é acionada a equipe responsável para o reparo e quando há necessidade 

de troca ou reposição de material é feito uma solicitação por escrito para que o 

pedido seja atendido.  

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA; A CPA percebe que existe uma preocupação em manter 

em condições as instalações administrativas. 

INDICADOR 5.2 Salas de aula 

As Faculdades Magsul oferecem salas de aulas que atendem ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, atendendo às necessidades 

institucionais e à acessibilidade. Além disso, As Faculdades Magsul buscam 

constantemente  o gerenciamento e a manutenção desses espaços físicos. 

As salas de aula são climatizadas e algumas delas providas com 

quadros de vidro e equipamentos audiovisuais (caso alguma delas não possua 
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pode ser solicitado pelo professor com antecedência), todas as salas de aula 

possuem cabeamento com ponto de acesso a internet fixa, as cadeiras estão 

dentro dos padrões ergonômicos, atendendo a todas as condições necessárias 

ao processo de ensino-aprendizagem. Todas as salas dotadas de iluminação 

condizente, são climatizadas (com ar condicionado e ventiladores) e mobiliadas 

adequadamente, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias 

para o exercício dessa atividade.  

Abaixo, no Gráfico 1 que demonstra o resultado da pesquisa de 

satisfação da comunidade acadêmica das Faculdades Magsul em relação às 

salas de aula. 

Gráfico 1 - Salas de aula 

 

 

Os resultados apontam aumento no grau de satisfação tanto por alunos 

quanto por professores, entre os anos de 2018/2019. Para os alunos apenas, o 

item “qualidade das carteiras” obteve leve redução em suas avaliações, e está 

relacionada, principalmente, a algumas salas dos primeiros semestres de 

Educação Física e Pedagogia. Quanto à climatização houve um aumento na 

satisfação, devida às manutenções ocorrerem frequentemente, normalmente 

os problemas da climatização foram reportados à CPA nas reuniões de 

colegiado e prontamente repassados aos responsáveis pela manutenção. 

Atualmente, a IES possui uma equipe de manutenção interna treinada para 

reparos, que em curto prazo atende às necessidades  

Ainda, no segundo semestre de 2019, as Faculdades Magsul investiram 

no formato de salas diferenciadas para atender as metodologias ativas 

propostas pela instituição, possibilitando práticas inovadoras de ensino. 
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Sugestão da CPA: De forma geral, a CPA entende que todos os indicadores 

atendem às necessidades da IES com boa conservação e qualidade, 

entretanto deve se focar nas questões específicas de cada curso com relação à 

qualidade das carteiras e suas necessidades. 

Conceito atribuído: 4 

INDICADOR 5.3 Auditório 

As Faculdades Magsul contam com um auditório que atende as 

necessidades institucionais, com capacidade de cento e setenta lugares, 

voltado para atividades acadêmicas, culturais e de lazer. Foi projetado para 

atender pessoas com mobilidade reduzida, contando com rampas de acesso, e 

espaços para cadeirantes.  

O auditório é dotado de recursos de rede de internet – cabeada e 

wireless – conta com recursos audiovisuais e de informática, cadeiras dentro 

do padrão ergonômico (fixas), bem iluminado e bem conservado, com 

equipamento para vídeo conferencia. Abaixo, no Gráfico2 consta a avaliação 

do auditório. 

Gráfico 2 – Auditório 

 

De 2018 para 2019 houve uma reforma do auditório, que abrangeu: 

pintura, reforma de cadeiras, troca de carpete, substituição do antigo projetor 

por outro novo e troca do gesso do teto; por isso é possível observar que todos 

indicadores avaliados ultrapassaram a nota 4 ficando, dessa forma entre “bom” 

e “muito bom”. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: O auditório se encontra em perfeitas condições de uso. 
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INDICADOR 5.4 Sala dos professores 

As três salas de professores atendem as necessidades institucionais, 

sendo uma em cada unidade. Todas com acesso a banheiros exclusivos, que 

foram reformados para atender as exigências de portadores de necessidades 

especiais. Todas têm boa ventilação e iluminação. São mobiliadas com 

armários, mesa de reuniões, sofás, televisão, equipamentos de informática. E 

permitem acesso aos portadores de deficiência. Na sequência, é apresentado o 

Gráfico 3, da pontuação dada à sala dos professores. 

Gráfico 3 - Sala dos professores 

 

Durante o ano de 2019, a sala dos professores da unidade I foi 

totalmente reformada, com a instalação de ar condicionado e TV, foi reformado, 

também os banheiros e os espaços para trabalho docente individual, 

atendendo aos anseios dos professores. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: Atende à necessidade dos docentes. 

INDICADOR 5.5 Espaço para atendimento aos discentes  

Os espaços de atendimento aos discentes compreendem diversos 

setores: de atividades de ensino, de lazer, de gestão e de atendimento. O 

atendimento, na maioria das vezes é realizado de forma presencial, podendo 

ser realizado via telefone, via WhatsApp, ou pelo sistema acadêmico Gennera.  

Os assuntos relacionados à matrículas, solicitação de documentos, entre 

outras questões acadêmicas são realizados pela secretária de cada curso. 

Para atendimento de bolsas, convênios e contratos a faculdade conta com o 
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setor de gestão, podendo ser auxiliado pela secretaria e setor financeiro. A 

divulgação de avisos que incluem até os prazos para requisição das bolsas é 

feito por meio de murais dentro da instituição, além dos meios de comunicação, 

como: sites, e-mails e WhatsApp, ampliando dessa forma o conhecimento da 

comunidade acadêmica.  

A biblioteca é outro espaço de atendimento, onde há serviço de reserva, 

empréstimo de livros, acesso a internet e estudos em ambientes 

compartilhados ou individuais.  

A instituição dispõe ainda de espaços para atendimento docente ao 

acadêmico individualizado, apoio psicopedagógico, núcleo de inclusão e 

acessibilidade (NIA), ouvidoria (que pode ser realizada via internet – e-mail – 

ou na caixa apropriada para sugestões) e CPA. 

Finalmente, os acadêmicos contam com espaços de lazer: como quadra 

de esportes coberta, campo de futebol, pista de atletismo, piscina aquecida, 

área de convivência e área de alimentação. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: Apesar do prédio principal das Faculdades Magsul ser uma 

construção de trinta anos, todos os espaços de atendimento foram reformados 

e adequados, em 2019, às atividades que nelas são desenvolvidas, com 

acessibilidade, gerenciamento e manutenção periódica. 

INDICADOR 5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

Os espaços de convivência existentes nas Faculdades Magsul podem 

ser utilizados tanto por discentes, docentes e técnico-administrativos, e existem 

diferentes espaços de convivência e alimentação por bloco, todos com 

acessibilidade e com dimensão suficiente para integração da comunidade 

acadêmica. 

Há espaços de convivência e alimentação tanto na unidade onde 

funcionam os cursos de Agronomia e Ciências Contábeis, quanto na unidade 

em que se encontram os cursos de Ciências Biológicas, Educação Física e 

Tecnólogo em Estética e Cosmética. São os lugares de maior concentração 

antes do início do horário de aulas e durante os intervalos. Cada instalação 

possui uma lanchonete, cujo serviço é prestado por empresa terceirizada. 

Abaixo no Gráfico 4, é possível observar a avaliação desses centros de 

convivência. 
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Gráfico 4 - Convivência e Lanchonete 

 

A CPA identificou que não há um consenso de valor nos indicadores 

avaliados pelos grupos respondentes, alguns estão mais satisfeitos com algum 

item em relação a outros. Por exemplo, os grupos de discentes avaliados estão 

mais ou menos satisfeitos com a “variedade de produtos” e com a “qualidade” 

dos mesmos, enquanto que a insatisfação dos técnicos-administrativos está no 

“atendimento” e na “higiene”. Entretanto, a avaliação final desses espaços fica 

entre “satisfatório” e “bom”, notas 3 e 4. 

Há também outro espaço de lazer nas Faculdades Magsul que conta 

com pista de atletismo, campo de futebol e área de convivência e lazer. Este 

espaço é disponibilizado para toda comunidade acadêmica para a realização 

de oficinas, de festas de confraternização, trote solidário; podendo ser 

reservada para diversos eventos.  

A área de convivência passou por reforma no final do período letivo de 

2018, ficando pronta para uso ainda no primeiro semestre de 2019.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: A CPA percebeu que há uma preocupação da gestão de 

atender à comunidade acadêmica cada vez melhor, criando, inclusive um 

ambiente propício à socialização e ao entrosamento da comunidade 

acadêmica.  

INDICADOR 5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas 

didáticas: infraestrutura física 
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As Faculdades Magsul contam com diversos laboratórios e ambientes 

que promovem a prática didática, adaptado as necessidades de cada curso. A 

instituição conta um laboratório de informática com climatização, quadro e 

retroprojetor. O laboratório é equipado com quarenta computadores. Há 

também uma equipe de técnicos a disposição dos professores e alunos.   

Os laboratórios possuem uma infraestrutura moderna no que se refere 

aos hardwares e software, e são realizadas atualização e manutenção 

constante dos equipamentos. A atualização tecnológica é realizada por meio do 

planejamento financeiro anual destinado para essa finalidade. Os técnicos 

responsáveis também buscam se atualizar em suas respectivas áreas.  

Além do laboratório de informática existem ainda nas dependências da 

instituição: Laboratório de Desenho Técnico; Laboratório de Química e Física; 

Laboratório de Anatomia/Biologia; Laboratório de Botânica; Laboratório de 

Zoologia; Laboratório de Prática Didática; Laboratório de Fisiologia do 

Exercício; Laboratório de Práticas Desportivas - Ginásio Poliesportivo; 

Brinquedoteca; Laboratório de Física dos solos; Área de convivência com 

espaço para prática de Judô e Dança; Piscina térmica; Campo de Futebol; 

Laboratório de Estética (Clínica-escola) e Laboratório de Prática Contábil 

(Empresa Júnior). 

Os laboratórios possuem técnicos responsáveis e apresentam normas 

específicas de utilização. O planejamento dos laboratórios específicos obedece 

às exigências do projeto pedagógico de cada curso de graduação quanto à 

área física,às instalações específicas, às condições de biossegurança, e aos 

equipamentos. 

Com intuito de ampliar a gama de possibilidades de aprendizagem a IES 

criou outros laboratórios com a existência de recursos tecnológicos 

diferenciados, como é o caso da sala multifuncional, onde é possível utilizar o 

virtual lab., acessando diversos conteúdos de diversas faculdades nacionais e 

internacionais, e é equipado ainda com tablets e óculos de projeção 3D. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: A CPA considera que a infraestrutura física dos laboratórios, 

ambientes e cenários para práticas didáticas atendem muito bem às 

necessidades institucionais, e semppre que necessário as manutenções são 

feitas para atender às necessidades acadêmicas. 
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INDICADOR 5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

As instalações da CPA são mobiliadas com materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades e atendem às necessidades institucionais. A 

CPA ocupa salas diferentes em cada unidade, cada qual com recursos 

informatizados, como computador, telefone, internet e impressora, necessários 

para a consecução das tarefas a ela atribuídas.    

As reuniões entre os membros da comissão são realizados normalmente 

na sala da unidade III por ser mais espaçosa, mas dependendo do assunto a 

ser tratado pode ser reservado outras instalações da instituição, como o 

auditório, caso haja necessidade de recursos audiovisuais e/ou multimídia.  

A CPA das Faculdades Magsul utiliza recursos como Google Forms e 

componentes do Excel para coleta e análise de dados, contemplando dessa 

forma a metodologia adotada para o processo de autoavaliação. Para 

aplicação de questionários utiliza um blog institucional que pode ser aberto e 

respondido via celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico móvel. 

O processo de autoavaliação ocorre desde a revisão dos instrumentos 

de avaliação pela comissão, em conformidade com a realidade que a 

instituição apresenta e posteriormente esses instrumentos são disponibilizados 

em um blog institucional, dentro de prazos definidos, para que a comunidade 

acadêmica tenha acesso e consiga responde-los. Vale ressaltar que os 

questionários são realizados na Plataforma Google Formulários.  

É bom que se informe que no processo de credenciamento para EAD, a 

CPA foi avaliada pelos avaliadores externos com a nota 5.  

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: As instalações são compatíveis com as atividades 

desenvolvidas. 

INDICADOR 5.9 Bibliotecas: infraestrutura 

A biblioteca da instituição é dividida por setores: possui uma parte 

destinada para a guarda e organização do acervo bibliográfico; balcão de 

atendimento; salão (espaço) com mesas para consultas; boxes de estudo 

individuais e sala de estudos em grupo.  

Dentro da biblioteca existem computadores com acesso a internet para 

consultas bibliográficas, navegação, e com ferramentas de edição de texto e 
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digitação. No ano de 2019, houve a melhoria da climatização do ambienta após 

a instalação de ar condicionado proporcionando conforto aos usuários. 

O acesso ao acervo físico pode ser feito de forma direta pelo aluno ou 

pelo técnico responsável pela biblioteca. Este acervo conta com títulos físicos e 

online; periódicos impressos e periódicos online e com os Trabalhos de 

Conclusão de Curso, em forma impressa e digital. Todos eles relacionados às 

ementas dos cursos da instituição. 

A biblioteca atende os alunos, professores, funcionários, pesquisadores 

e comunidade em geral. A biblioteca possui um sistema gerencial, o Sistema 

de Gerenciamento de Bibliotecas PHL, nele consta o catálogo de títulos 

disponível para consulta e renovação de reserva online (a primeira reserva 

deve ser feita presencialmente), disponível na home-page da instituição.  

Segue abaixo o Gráfico 5 com os resultados dos indicadores da biblioteca.  

Gráfico 5 - Infraestrutura da biblioteca 

 

A CPA identificou, em 2019, que todos os indicadores avaliados tiveram 

melhores resultados ao serem comparados com 2019, isso demonstra o 

interesse da instituição em oferecer um serviço de qualidade e busca de 

melhoria constante.  

Os itens “Atualização do acervo online” e “Acesso ao acervo da 

biblioteca online” foram avaliados pela primeira vez em 2019 devido à 

aquisição de a plataforma Minha Biblioteca Online ocorrer no final do ano de 
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2018. Faltou agilidade em migrar o cadastro dos alunos nessa plataforma e por 

isso muitos tiveram dificuldade em acessá-la. Posteriormente, por falta de 

conhecimento do funcionamento da plataforma não conseguiam encontrar 

títulos das bibliografias, problemas que foram sanados no decorrer do período 

com o incentivo dos professores ao ensinar como manusear o acervo online. 

Por fim com relação à “atualização do acervo”, a instituição após fazer a 

aquisição da plataforma de ambiente virtual de ensino, Blackboard, acabou 

adquirindo outra biblioteca online, a biblioteca do grupo SAGAH, que veio a 

somar com a anterior, Minha Biblioteca Online.  

Com isso é possível perceber, a importância dada ao principal objetivo da 

biblioteca da instituição que é exercer o papel social de disseminar e 

democratizar a informação e o conhecimento para a comunidade acadêmica e 

em geral, atuando na transformação do cidadão e na formação profissional. 

Conceito atribuído: 5 

Sugestão da CPA: A CPA entende que a biblioteca das Faculdades Magsul 

atende perfeitamente em todos os aspectos à comunidade acadêmica.  

Indicador 5.10 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

A atualização do plano do acervo bibliográfico tem sido um trabalho 

constante direcionado pelo NDE de cada curso, com a participação de todos os 

professores. O processo ocorre com a avaliação dos títulos contidos nos 

planos de ensino, que são avaliados pelo NDE juntamente com o professor da 

disciplina. Uma vez identificado à necessidade de ajuste, é aprovada pelos 

membros do NDE, posteriormente é feita a atualização do Projeto Pedagógico 

do Curso e por fim a atualização do Plano de Ensino.  

Não obstante, para atualização bibliográfica há também o envolvimento 

dos discentes, que também identificam defasagens bibliográficas, isto fica claro 

quando visto no tópico anterior, a partir da avaliação da CPA. A atualização 

bibliográfica é um processo cíclico que não para. No final do ano de 2018 para 

2019, aconteceu a aquisição de uma biblioteca virtual - Minha Biblioteca - 

utilizada paralelamente com o acervo bibliográfico físico. Em meados do ano de 

2019, foi realizada a aquisição da plataforma AVA Blackboard, para o ensino 

EAD, e com ela outra biblioteca virtual do grupo SAGAH.  

Conceito atribuído: 5 
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Sugestão da CPA: A CPA entende que a biblioteca das Faculdades Magsul 

atende perfeitamente em todos os aspectos à comunidade acadêmica.  

NDICADOR 5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

As Faculdades Magsul possuem um laboratório de informática, que 

atende tanto a graduação quanto a pós-graduação, para atividades aliadas ao 

ensino, pesquisa e extensão.  

As salas de informática ficam à disposição dos usuários, de segunda-

feira a sexta-feira, das 13:00 às 17:00, no período vespertino e das 19:00 às 

22:30 no período noturno. O laboratório possui em seu mural um quadro com 

horários disponíveis para uso, uma vez que existem algumas disciplinas dos 

cursos que fazem o agendamento prévio para uso. Abaixo segue o Gráfico 6 

com os resultados dos indicadores da biblioteca. 

Gráfico 6 - Salas de informática 

 

A CPA identificou, quanto ao item “qualidade das máquinas”, que existe 

manutenção preventiva periódica, o que ajuda a detectar falha em algum 

equipamento; os usuários (sejam alunos ou professores) também reportam os 

problemas para a equipe técnica responsável, que fica durante todo período a 

postos, em uma sala ao lado do laboratório.  

O redução da satisfação do item avaliado pelos alunos “quantidade de 

máquinas ou pontos de acesso à internet” esta relacionado aos pontos de 

acesso à internet dentro do laboratório, para uso de notebooks pessoais; no 

entanto a instituição, no ano de 2019, fez a aquisição de novos 

microcomputadores para atender a demanda dos alunos., 

Além disso, a atualização tecnológica e didática dos recursos do 

laboratório é feita da seguinte forma: por demanda do professor, que 
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posteriormente é analisada pela coordenação do curso e pela direção 

administrativo-financeira; e por meio dos resultados do planejamento de 

recursos financeiros para os laboratórios, realizado todo início de ano.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: A CPA acredita que o setor atende as necessidades da 

IES. 

INDICADOR 5.12 Instalações Sanitárias 

Diversas dependências das Faculdades Magsul (unidades, quadras de 

esportes e centro de convivência) possuem instalações sanitárias, com 

banheiros identificados em masculino e feminino, e banheiros para portadores 

de necessidades especiais. Na sala dos professores, existem banheiros 

exclusivos que atendem as exigências quanto à necessidades especiais.  

Na unidade III, há banheiros, masculino e feminino, na parte térrea, com 

ducha; banheiro da quadra de esportes com chuveiros aquecidos. Na 

sequencia o Gráfico 7 apresenta os resultados para o item instalações 

sanitárias. 

Gráfico 7 -Instalações sanitárias 

 

No geral, as instalações dos bainheiros vêm atendendo as necessidades 

e anseios tanto de alunos quanto dos professores nas diversas dependências 

da faculdade, como pode ser observado, o aumento da satisfação nos 

indicadores.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: A instituição ainda carece de banheiros identificados como 

familiares com bancada para fraldário nas dependências da instituição. 

INDICADOR 5.13 Estrutura dos polos EAD 
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NSA 

INDICADOR 5.14 Infraestrutura tecnológica 

NSA 

INDICADOR 5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

NSA 

INDICADOR 5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos  

A política de expansão e atualização de equipamentos é baseada no 

PDI, para a consecução das atividades pedagógicas e expansão da 

infraestrutura. Essa política tem por objetivo orientar as rotinas de manutenção, 

conservação e atualização dos equipamentos. 

A rotina de manutenção e conservação envolve a limpeza, pintura, 

manutenção elétrica, hidráulica e manutenção de outros equipamentos que são 

diagnosticados a partir do uso constante. 

Muitas observações com relação à necessidade de atualização e 

conservação aparecem durante as reuniões administrativas semanais, e a 

partir do diagnóstico é elaborado um cronograma com ações que são 

desenvolvidas a curto, médio e longo prazo. O exemplo disso tem-se as 

seguintes resoluções: 

a) Curto prazo: podem ser resolvidos durante o dia-dia ou em semanas, como 

bebedouros, tomadas, climatização, entre outros;  

b) Médio prazo: levam alguns meses para serem realizadas, como por 

exemplo, compra de novos equipamentos para substituir antigos ou que ainda 

não existem na IES; 

c) Longo prazo: necessitam que acabe o período letivo para a manutenção, 

como reformas.  

No ano letivo de 2019, foram realizadas diversas reformas, dentre elas 

as que dizem respeito à acessibilidade; contemplaram banheiros, pátio, 

rampas, balcões de acesso, todas elas previstas no PDI. Além disso, a direção 

sempre busca planejar as ações de melhorias e reformas junto aos vários 

setores e coordenação de curso. As manutenções são realizadas pela equipe 

permanente da própria instituição ou pode ser terceirizada caso haja 

necessidade.  

Conceito atribuído: 4 
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Sugestão da CPA: Existe um plano adequado de manutenção e atualização 

dos equipamentos. 

INDICADOR 5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

As Faculdades Magsul apresentam recursos tecnológicos de informação 

e comunicação que atendem ao setor educacional (pedagógico e 

administrativo). A instituição utiliza sistemas de gestão educacional que 

fornecem informações confiáveis, suporte técnico, facilidade de uso e acesso 

em qualquer hora e local, por qualquer usuário, seja ele o discente, o docente 

ou técnico-administrativo.  

A partir do momento em que a instituição alocou cabeamento nas salas, 

com pontos de internet fixa, facilitou o acesso dos professores ao sistema 

gerencial Gennera, para a realização da chamada (frequência) instantânea no 

sistema. Dessa forma, o aluno tem informações atualizadas e pode fazer o 

acompanhamento a qualquer momento, não só da frequência, mas de notas, 

planos de ensino e outros materiais disponibilizados pelos professores. 

Não obstante, o Gennera é o principal sistema de gestão educacional da 

IES, que é formado pelas famílias de produtos: Portal Acadêmico e Financeiro, 

Portal do Aluno e Portal do Professor. Todas essas famílias de subprodutos do 

sistema são integradas, facilitando a administração das atividades acadêmicas, 

pedagógicas e financeiras da IES. 

A biblioteca também tem um programa específico de gestão e controle, o 

PHL, seu acesso ao acadêmico e sociedade civil é disponibilizado a partir da 

home-page da instituição. Na home-page o aluno também encontra 

informações atualizadas sobre projetos, contatos e pode imprimir certificados 

de eventos que foram promovidos pela IES. 

Há ainda o Portal de Revistas das Faculdades Magsul, que já foi 

apresentado em outra seção que oportuniza a divulgação de trabalhos 

acadêmicos realizados internamente e externamente.  

Além disso, para os cursos presenciais, em 2019, foi implantado os 20% 

de disciplinas à distância. Para tanto, a IES disponibilizou uma sala 

multifuncional e adquiriu uma plataforma do ambiente virtual de aprendizagem 

Blackboard. Não obstante, tal plataforma será utilizada no ensino de 

graduação, pós-graduação e capacitação continuada.  
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No entanto, observou-se pouco o uso de redes sociais que atingem 

rapidamente a sociedade (Instagram, Facebook e WhatsApp) como apoio a 

efetivação da comunicação e execução das ações acadêmico-administrativas e  

divulgação da IES; mas a instituição já vem desenvolvendo mecanismos para 

sanar essa defasagem.  

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: Alguns docentes e colaboradores reclamam do sistema de 

gestão educacional da IES - Gennera, que não consegue integrar todos os 

setores da IES, devendo ser revisto ou trocado por um mais eficiente. 

Indicador 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

O AVA adotado pela instituição ainda não está integrado com o sistema 

acadêmico, porém atende aos processos de ensino-aprendizagem, conforme 

disposto nas políticas institucionais para educação a distância estabelecidas 

pela IES, garantindo a interação entre docentes, discentes e tutores, com 

adoção de recursos inovadores. 

No ano de 2019, já foi ofertada uma disciplina no curso de Pedagogia na 

modalidade EAD, que serviu como um teste para que no ano de 2020 possa 

ser implantadas outras disciplinas nos demais cursos, fazendo uso da 

plataforma do AVA. Para efetivação dessa modalidade a instituição criou 

políticas quanto a preparação dos conteúdos dentro da plataforma, contando 

com o apoio do Núcleo de Educação à Distância (NEaD) e da Coordenação de 

Tecnologia de Informação e Comunicação. 

Conceito atribuído: 4 

Sugestão da CPA: Como o AVA é novo na instituição deve ser cada vez mais 

aprimorado para atender a crescente demanda.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível o empenho da instituição para elevar a qualidade de 

ensino ao:  

 propor aos docentes estratégias de ensino baseadas em metodologias 

ativas,  

 capacitar os docentes e os técnico-administrativos; 

 investir em novos recursos tecnológicos;  

 adaptar as de salas de aula para oportunizar diferentes ambientes de 

aprendizagem; 
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 oportunizar aos alunos três bibliotecas (duas virtuais e um física);  

 por estar sempre melhorando a infraestrutura; 

 criar espaços diferentes para melhor atendimento dos acadêmicos. 

É possível notar, que no decorrer do período de 2018 para 2019, houve 

aumento significativo da satisfação dos diversos itens avaliados, bem como em 

seus indicadores, percebe-se que dessa forma a instituição vem utilizando os 

relatórios fornecidos pela CPA para melhoria contínua, um esforço que não é 

unilateral, mas de todos os setores da instituição. 

No entanto, há ainda elementos que precisam ser melhorados, como: a 

criação de um sistema de acompanhamento de egressos; uma base de dados 

sólida dos acadêmicos; a participação mais efetiva da comunidade externa nas 

decisões da instituição; observância das áreas temáticas dos projetos de 

extensão; e a divulgação das ações da faculdade com uso de diversos 

recursos de comunicação. 

 


