
P á g i n a  | 1 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Unidade Acadêmica Perdizes: Avenida Francisco Matarazzo, 913 - SP – CEP 05001-000 – Fone (11)2117-4500  

Unidade Acadêmica Lapa: George Smith, 122 – SP – CEP 05074-010 – Fone (11) 3833-3000 
www.faculdadeflamingo.com.br 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nome/código da IES: 

FACULDADE FLAMINGO – CODIGO 1541 
Caracterização da IES 

Faculdade Flamingo 

 

CPA – Comissão Permanente de Auto Avaliação 
             São Paulo,  março de 2019 
 

 

1º. RELATÓRIO PARCIAL 
DEAUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

 



P á g i n a  | 2 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Unidade Acadêmica Perdizes: Avenida Francisco Matarazzo, 913 - SP – CEP 05001-000 – Fone (11)2117-4500  

Unidade Acadêmica Lapa: George Smith, 122 – SP – CEP 05074-010 – Fone (11) 3833-3000 
www.faculdadeflamingo.com.br 

 

Instituição Privada com fins lucrativos 
Faculdade 
São Paulo – SP 
Componentes da CPA 

 

Profa.Me.Lucimar Regina Santana Rodrigues 

 

Coordenadora da CPA 

 

Prof. Me. Roberto Shizuo Kumasaka 

 

Representante Docente 

 

Profa. Me.VanessaBarbieiri Domingues 

 

Representante Docente 

 

Prof. Me. Francisco Alves de Souza 

 

Representante Docente 

 

Sarah Ramos (Secretaria) 

 

Representante Corpo técnico-administrativo 

 

Amanda Costa de Souza Pereira 

 

Representante Discente 

 

Lenice Aparecida Monteiro 

 

Representante Discente 

 

Magaly de Lourdes Castro 

 

Representante Discente 

 

Regiane de Paula de Vechi 

 

Representante Discente 

 

Fabiano Bueno Batista Pinto 

 

Representante da Comunidade 

 

 

Período de Mandato da CPA: Indeterminado, salvo para representantes discentes 

Ato de designação da CPA: Resolução Interna no.20/2019 

 

  



P á g i n a  | 3 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Unidade Acadêmica Perdizes: Avenida Francisco Matarazzo, 913 - SP – CEP 05001-000 – Fone (11)2117-4500  

Unidade Acadêmica Lapa: George Smith, 122 – SP – CEP 05074-010 – Fone (11) 3833-3000 
www.faculdadeflamingo.com.br 

 

 

SUMÁRIO 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 04 

1.1 Dados da Instituição 05 

1.2 Composição da CPA 12 

1.3 Planejamento Estratégico da Autoavaliação 13 

2 METODOLOGIA 13 

3 EIXOS/DIMENSÕES 15 

3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 15 

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 15 

3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 19 

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 32 

3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 35 

4 RESUMO DAS AÇÕES E MELHORIAS REALIZADAS PELA FAFLA 41 

ANEXO A – Calendário da CPA 48 



P á g i n a | 4 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Unidade Acadêmica Perdizes: Avenida Francisco Matarazzo, 913 - SP – CEP 05001-000 – Fone (11)2117-4500  

Unidade Acadêmica Lapa: George Smith, 122 – SP – CEP 05074-010 – Fone (11) 3833-3000 
www.faculdadeflamingo.com.br 

 

1INTRODUÇÃO 
 

Atendendo ao disposto na Norma Técnica INEP/DAES/CONAES no.065, de 09 de 

outubro de 2014, “A partir do ano referência de 2015 o Relatório de Autoavaliação será 

submetido anualmente por meio  do Sistema e-MEC ao longo do período de três anos. 

Nos dois primeiros anos o relatório deverá ser inserido na versão parcial. No terceiro 

ano, será inserido em sua versão integral” e aviso abaixo encaminhado pelo sistema e-

mec: 

Considerando que em 2019 inicia-se novo ciclo de apresentação de Relatório de 

Autoavaliação Institucional, informamos que o prazo para inserção do 1º relatório 

parcial encerra-se em 31 de março de 2019, conforme calendário. 

- Até 31 de março de 2019 – 1º relatório parcial 

- Até 31 de março de 2020 – 2º relatório parcial 

- Até 31 de março de 2021 – Relatório Integral 

Anexo a esta mensagem, segue arquivo com passo-a-passo. 

Atenciosamente, 

Coordenação-Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES 

 

o presente RelatórioParcial de Autoavaliação Institucional apresenta o trabalho 

realizado pela CPA no decorrer do ano de 2018. 

Procuramos com eleexplicitar à comunidade acadêmica, à sociedade e aos avaliadores 

externos, o perfil da Faculdade Flamingo, suas fragilidades e potencialidades, além de 

sugerir ações para dirimir as fragilidades considerando as dez dimensões previstas em 

lei, a fim de não somente prestar contas, como, principalmente, contribuir para o 

aprimoramento das atividades da Faculdade.  

EsteRelatório Parcial está organizado na seguinte sequência: dados da Faculdade 

Flamingo; apresentação da composição da CPA e o planejamento estratégico de 

autoavaliação; a metodologia utilizada pelos membros da CPA durante este ano; os 

dados levantados entre os diferentes sujeitos da comunidade acadêmica (discentes, 

docentes, funcionários do corpo técnico/coordenação e corpo diretivo) e por último,  

dados levantados pela CPA nas várias áreas da IES a fim de apresentar ações 

tomadas no sentido de sanar fragilidades apontadas nos últimos resultados da 

Autoavaliação institucional. 
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1.1Dados da Instituição 

 

1.1.1 Identificação da Instituição 

Mantenedora/Razão Social: Flamingo 2001- Curso Fundamental 

Nome Fantasia: Faculdade Flamingo 

Sigla da Instituição: FAFLA 

Sistema de Ensino: Federal  

Natureza Jurídica: Entidade de Direito Privado, constituída, segundo o Código Civil 

Brasileiro, como Sociedade Civil 

Regime Jurídico: Pessoa Jurídica de direito privado com fins lucrativos – sociedade 

simples 

CNPJ: sob nº 62.704.317/0001-66 

Sede e foro da mantenedora: 

Unidade Sede: Av. Francisco Matarazzo, 913 - Água Branca - São Paulo - 05001-000 

Registro de Títulos e documentos de São Paulo: Contrato Social inscrito e registrado 

em 07 de novembro de 1969, no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de 

São Paulo, nº1009327 (19.628), Livro A, nº43. 

 

Mantenedor:Francisco Assis de Carvalho Pinto 

CPF:048.252.508-82 

Cargo: Presidente  

Data de início do mandato: 01/11/1969 

Data de término de mandato: indeterminado  

 

Representante Legal:Erica Stefanutto Pinto Ardito 

CPF: 175.788.738-57 

Cargo: Representante Legal 

Data de início do mandato: 04/03/2009 

Data de término de mandato: indeterminado  
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1.1.2 Identificação da Mantida 

Faculdade Flamingo 

Dados de Credenciamento: Credenciada pela Portaria nº922, de 29 de junho de 2000, 

publicada no DOU de 03 de julho de 2000. 

Dados de Recredenciamento:Recredenciada pela Portaria nº 638 de 18 de maio de 

2012, publicada no DOU 21 de maio de 2012. 

Dados da unificação das mantidas: incorporou a Faculdade de Tecnologia das 

Américas e a Faculdade de Tecnologia Flamingo mediante Portaria de Unificação 

nº114, de 08 de fevereiro de 2008, publicada no DOU de 11 de fevereiro de 2008. 

Diretor Geral:Alessandro Augusto Pereira 

CPF: 082.576.907-83 

Cargo: Dirigente da IES 

Data de início do mandato: 23/01/2019 

Data de término de mandato: indeterminado 

Resolução interna de divulgação do mandato: 20/2019 de 19/02/2019 
   

Representante da Faculdade – Interlocução MEC/INEP 

Procurador/Pesquisador Institucional:Alessandro Augusto Pereira 

Fone: (11)3833-3008- e-mail: alessandro.pereira@grupoflamingo.com 

Resolução interna de divulgação do mandato:06/2018 de 21/05/2018 

Secretária Geral: Sarah Ramos 

Nomeação/data de início das atividades: 21/05/2018 

 

UNIDADE ACADÊMICA BARRA FUNDA 

CNPJ: 62.704.317/0001-66 

End: Av. Francisco Matarazzo, 913 - Água Branca - São Paulo - 05001-000 

Gerente Acadêmico: Prof. Alessandro Augusto Pereira 

Data de início do mandato: 01 de setembro de 2017 

Data de término de mandato: indeterminado  
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Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº 52/2017 

UNIDADE ACADÊMICA LAPA 

CNPJ: 62.704.317/0002-47 

End.: George Smith, 122 – Lapa – São Paulo – CEP: 05074-010  

Gerente Acadêmico:Prof. Alessandro Augusto Pereira 

Data de início do mandato: 01 de setembro de 2017 

Data de término de mandato: indeterminado 

Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº 52/201 

 
 

1.1.3 Coordenação dos Cursos 
 

Núcleo 
Início do 
mandato 

Nome do Coordenador 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 

Pedagogia 05/02/2018 Prof.Me.Deberson Almeida 

Educação Física 05/02/2018 Prof.Me.Deberson Almeida 

Pedagogia EAD 05/02/2018 Prof.Me.Deberson Almeida 

Pós-graduação 05/02/2018 Prof. Alessandro Augusto Pereira 

NÚCLEO DE FINANÇAS 

Bacharelado em Ciências Contábeis 03/10/2017 Prof.Ms.Iaia Augusto Cunha 

CST em Gestão Financeira 03/10/2017 Prof.Ms.Iaia Augusto Cunha 

NÚCLEO DE NEGÓCIOS 

Bacharelado em Administração de 
Empresas 

23/10/2018 Prof.Ms.SaidLawi 

CST em Gestão Comercial 23/10/2018 Prof.Ms.SaidLawi 

CST em Gestão de Recursos Humanos 23/10/2018 Prof.Ms.SaidLawi 

CST em Marketing 23/10/2018 Prof.Ms.SaidLawi 

CST em Processos Gerenciais 23/10/2018 Prof.Ms.SaidLawi 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E INDÚSTRIA 

CST em Logística 05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 

CST em Gestão da Qualidade 05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 

CST em Redes de Computadores 05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 

CST em Gestão de TI 05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 

CST em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 

CST em Automação Industrial 05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 

Bacharelado em Engenharia da Produção 05/02/2018 Prof.CalissonAraujo 
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1.1.4 Documentos Institucionais 
 

 Regimento 

Aprovado pela Portaria nº1723 de 16/06/2004, publicado no DOU de 17/06/2004. 

Atualizado e recomendado no processo de unificação das mantidas, aprovado pela 

Portaria nº114 de 08/02/2008 publicado no DOU de 11/02/2008. 

Atualizado em Diligência solicitada pelo MEC em 30/03/2009, no processo e-MEC nº 

200822886referente a Pedido de Recredenciamento.  

Regimento Interno revisado, atualizado e aprovado pelo CONSEPE em reunião 

ordinária realizada em 09 de novembro de 2017, quanto à inserção de dispositivos 

obrigatórios, em atendimento ao protocolo do processo para a renovação do 

recredenciamento da IES. 

 

 PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e PPI- Projeto Pedagógico  
Institucional 

 

Aprovado pela Portaria nº4168 de 02/12/2005, publicada no DOU de 05/12/2005. 

Atualizado e recomendado no processo de unificação das mantidas, aprovado pela 

Portaria nº114 de 08/02/2008 publicado no DOU de 11/02/2008. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Projeto Pedagógico Institucional, 

foram revisados e atualizados em setembro de  2013, e divulgados em Resolução 

Interna nº21/2013 de 29/11/2013.  

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucionale PPI- Projeto Pedagógico Institucional, 

revisados, atualizados e aprovados pelo CONSEPE em 09 de novembro de 2017, 

quanto à inserção de dispositivos obrigatórios, em atendimento ao protocolo do 

processo para a renovação do recredenciamento da IES, em consonância com o 

Regimento Interno e outros documentos institucionais. Vigência do PDI: 2018 a 2022. 

 

 Diploma 

É registrado na Universidade de São Paulo. 
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Outros documentos institucionais de relevância 

 

 PPCs DE CADA CURSO DA GRADUAÇÃO 

 PPC DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 PLANOS DE CARREIRA 

 PROGRAMA DE EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 PROJETO DE APOIO AO DISCENTE 

 ATAS DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO, DO CONSELHO 

SUPERIOR, DOS COLEGIADOS 

 EDITAIS DO PROCESSO SELETIVO 

 RESOLUÇÕES INTERNAS 

 REGULAMENTAÇÕES INTERNAS  
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1.1.5 Cursos Ofertados pela Faculdade Flamingo 

 
A Faculdade Flamingo, no ano de 2018, manteve a oferta16 cursos de graduação 

presenciais, 1 cursos de graduação EAD e 11 cursos de Pós-graduação nas áreas de 

Finanças e  Negócios, Tecnologia e Indústria e Educação (Licenciaturas). Além destes, 

há os cursos de extensão que são ofertados conforme demanda e necessidades do 

mercado, do público interno e externo.  

Os cursos estão distribuídos em 04 áreas denominadas: Escola de Negócios, Escola 

de Educação, Escola de Finanças e Escola de Indústria, apresentadas abaixo no site 

da IES. 

 

 
                              5 CURSOS NA ÁREA DE NEGÓCIOS 
 

 
                           3 CURSOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
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             2 CURSOS NA ESCOLA DE FINANÇAS 
 
 
 

 
                                            7 CURSOS NA ESCOLA DE INDÚSTRIA 
 
 

 
APRESENTAÇÃO DAS QUATRO ESCOLAS 
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1.2Composição da Comissão Permanente de Autoavaliação (CPA) 

 

De acordo com o Artigo 2 do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA e atendendo 

ao Artigo 7º da Portaria No 2051, de 9 de julho de 2004, que trata sobre a composição da CPA, 

com a necessária participação em números iguais de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e representantes da sociedade civil organizada, a CPA da Faculdade Flamingo é 

composta por: 

Profa.Me.Lucimar Regina Santana Rodrigues – Coordenadora da CPA 

ProfºMe.Roberto Shizuo Kumasaka – Representante Docente  

Profa.Me.Vanessa Barbieri Domingues – Representante Docente  

Prof. Me.Francisco Alves de Souza – Representante Docente   

Acadêmica Amanda Costa de Souza  Pereira– Representante Discente  

Acadêmica Lenice Aparecida Monteiro – Representante Discente  

Acadêmica Magaly de Lourdes Castro– Representante Discente  

AcadêmicaRegiane de Paula de Vechi – Representante Discente  

Sarah Ramos – Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

Sr. Fabiano Bueno Batista Pinto– Representante da Comunidade 

 

O período de mandato, conforme Artigo 11º do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA é de 1 ano, podendo ser renovado. 

 

                                                         CPA 2019 – FALE CONOSCO 
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1.3 Planejamento Estratégico da Autoavaliação 

EsteRelatório Parcial é resultado daautoavaliação da Faculdade Flamingo realizada por meio de 

pesquisa e coleta de dados junto à comunidade acadêmica e desenvolveu-se a partir do seguinte 

planejamento estratégico, elaborado pela CPA:  

• Eleição de novos componentespara aequipe da CPA. 

• Adequação dos questionários (pouquíssimas alteraçõesnas questões).  

• Utilização de ferramenta Google para disponibilização dos questionários. 

• Sensibilização da comunidade acadêmica. 

• Disponibilização dos questionários adiscentes da graduação,docentes ecomponentes do 

corpo diretivo e técnico administrativo. 

• Participação ativa dos componentes da CPA nas diversas reuniões de NDEs e NEACs dos 

diversos cursos da IES, em função de mudanças e atualizações de grades e PPCs. 

• Apuração dos resultados e elaboração do relatório. 

• Encaminhamento do relatório parcial aoCONAES. 

• Acompanhamento das ações corretivas pela CPA. 

 

2 METODOLOGIA 

Reconhecendo a especificidade deste relatório de tratar-sede versão parcial, a CPA trabalhou 

com uma amostra pequena de dados, composta por122 discentes, 30 docentes e 19 

representantes do corpo diretivo e técnico administrativo.  

A coleta de dados foi realizada por meio de  questionário digital, contendo questões de múltipla 

escolha e campo para comentários. Foram formuladas duas modalidades de questões, 

direcionadas a docentes e discentes, algumas com duas opções de respostas – SIM e NÃO; 

outras com cinco alternativas (1 para totalmente insatisfeito e 5 para totalmente satisfeito) 

pressupondo-se 1 (Ruim), 2 (Regular), 3 (Bom), 4 (Ótimo) e 5 (Excelente); para o corpo técnico 

administrativo foram formuladas questões com três opções SIM, NÃO, ÁS VEZES, questões com 

cinco ou seis opções diversificadas (de acordo com o assunto tratado) e questões com oito 

opções que se repetem para se elencar grau de prioridade.  

Os questionários foram aplicados no decorrer do segundosemestre de 2018 (outubro e 

novembro), com previsão em calendário acadêmico. As questões foram distribuídas em um 

questionário para cada modalidade de sujeitos da comunidade acadêmica (1 para docentes, 1 

para discentes e 1 para o corpo diretivo e técnico administrativo), contemplando infraestrutura, 

atendimento, instituição e processo de ensino e aprendizagem. 
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• A pesquisa contou com 171 respondentes, contendo representantes de cada modalidade 

da comunidade acadêmica, conforme especificado acima. 

• A CPA também buscou participar dos planejamentos e implementações de mudanças e de 

ações concretas da IES para subsidiar os resultados a serem aqui apresentados. 

 

Após a coleta, a ferramenta Google já fornece os resultados numéricos e gráficos, a posteriori,  foi 

realizada a análise/discussão dos resultados, comparação dos resultados e redação deste 

relatório parcial de autoavaliação da Faculdade Flamingo. 

 

 

PESQUISA DISPONIBILIZADA EM QUESTIONÁRIO DIGITAL NA FERRAMENTA GOOGLE 

 

 

RESULTADOS NUMÉRICOS E GRÁFICOS NA FERRAMENTA GOOGLE 
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3 EIXOS/DIMENSÕES 

3.1 EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

A CPA localizounos documentos PDI, PPI e PPCsas diretrizes da Faculdade quanto ao processo 

de avaliação institucional e curricular. É proposto que cada coordenador desenvolva um boletim 

com apresentação anual dos resultados do seu curso e utilize essa ferramenta como um 

instrumento para aprimoramentos e correções de processos junto aos seus professores e alunos.  

-Análise da matriz curricular e estrutura proposta do curso em relação às necessidades do 

mercado e outros objetivos de formação propostos; 

-Acompanhamento e supervisão da atuação docente mediante plano de ensino, observação das 

aulas, frequência e cumprimento das atividades burocráticas; 

-Análises promovidas em reuniões do Colegiado do Curso e NDE; 

-Constatação do índice de satisfação do alunado nas reuniões de seus representantes com o 

Coordenador do Curso; 

-Resultados apresentados pelos alunos no ENADE; 

Somado a isso, identificamos no calendário acadêmico e confirmamos no planejamento dos 

gestores de unidade, o encontro de representantes de classe com a coordenação de curso a fim 

de que cada turma apresente um relatório de como está a qualidade do módulo a fim de que 

sejam identificadas intervenções emergenciais. 

- Manutenção da produção de dados referentes aos indicadores para avaliação da qualidade de 

curso e institucional contando com a participação da comunidade acadêmica. 

 

3.2 EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Os objetivos e metas estabelecidos para a Faculdade Flamingo a fim de alcançar a Missão e 

Visão (pautadas nos valores institucionais), são: 

 Oferecer à comunidade regional ensino superior de qualidade; 

 Ministrar cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), de pós-

graduação Lato sensu e extensão acadêmicaque atendam às demandas sociais e às 

necessidades do mercado de trabalho e da região; 
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 Desenvolver a iniciação científica voltada para a resolução de problemas associados 

à comunidade na qual a Instituição está inserida; alinhada a um modelo de 

desenvolvimento que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da 

qualidade de vida; 

 Desenvolver a extensão, visando promover a sua articulação com a sociedade, 

transferindo para esta o conhecimento produzido, e captando novas demandas e 

necessidades da sociedade, de forma a orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos conhecimentos na Instituição; 

 Manter corpo docente e corpo técnico-administrativo qualificados, atualizados, 

motivados e, sobretudo, comprometidos com a missão institucional; 

 Oferecer a formação estabelecida e apoio ao corpo discente, incluindo ações nos 

âmbitos social, acadêmico e cultural; 

 Disponibilizar infraestrutura física e acadêmica, favorecendo o desenvolvimento das 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão e contribuindo de forma efetiva 

para a consolidação dos seus cursos; 

 Utilizar a  avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria 

realidade, a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior 

relevância social; 

 Garantir a auto-sustentabilidade no aspecto financeiro. 

No intuito de ampliar sua ação de opções de oferta,  além do Curso de Pedagogia na modalidade 

EAD, a IES solicitou ao MEC autorização para oferta de outros cursos na modalidade EAD e, em 

março deste ano, recebeu os avaliadores para autorização dos Cursos de Administração de 

Empresas e Gestão Financeira e, em abril está agendada a vinda da comissão para autorização 

do Curso de Gestão da Qualidade também na modalidade EAD. Com isso ampliará ainda mais os 

horizontes para os aqueles que desejam cursar o ensino superior, mas não conseguem aderência 

a um curso presencial. 

Para conhecera opiniãodos alunos,professores e profissionais do corpo técnico 

administrativosobre a missão eplano de desenvolvimento daFaculdade Flamingo, foram 

disponibilizadas questões que versaram sobre: atendimento das diversas áreas; qualidade de 

ensino oferecido; atualização quanto às tendências do mercado; prazer em ministrar e assistir 

aulas bem planejadas; uso de metodologias diferenciadas nas aulas; índice de confiança da 
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instituição; reputação no mercado; eficiência do sistema de comunicação; envolvimento dos 

docentes, discentes e funcionários nos Projetos Sociais e de Sustentabilidade Ambiental; 

qualidade e adequação da infraestrutura para as diversas necessidades acadêmicas e 

profissionais. Seguem os resultados: 

 
 
INSTITUIÇÃO 

 

 

 
 
Alunos –  58,3% dos alunos responderam de 6 a 10 indicam a Faculdade. Somente 13,1 não indicam. 

Professores – 93,4% dos professores responderam de 6 a 10. 0,0% respondeu 0, 3, 4, 5. 

 

Os corpo técnico administrativo respondeuque 42,1% vieram trabalhar na Flamingo por indicação 

de amigos e parentes, outros 21,1% por conveniência pela remuneração e benefícios e outros 

21,1% ainda, buscaram a IES pela tradição e porte da instituição. 

 

Qual o principal motivo que o levou a trabalhar no Grupo Flamingo? 
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Funcionários 84,3% - por indicação, por ter sido aluno e pela tradição e porte da IES. 

Resultado acima nos leva a compreender que a comunidade acadêmica indica, acredita e 

valoriza a Faculdade Flamingo para estudar ou para trabalhar.  

 

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Inserido nos processos de mudanças e atualizações de seus projetos, a Faculdade Flamingo 

criou no último ano um programa social que incorpora ações e envolvem toda a comunidade 

acadêmica em projetos que contribuem com a sociedade carente, com o alunado no mercado de 

trabalho e com o meio ambiente. 

Projetos 

 Projeto "Comunidade e Inclusão Profissional". 

 Workshops gratuitos aos sábados com temas relevantes para o mercado de trabalho. 

 Programa de sustentabilidade ambiental – SOS Mata Atlântica. 

 Campanhas de Arrecadação de alimentos não perecíveis. 

 Declaração de IR para a comunidade local 

 

Quando os professores e alunos foram investigados sobre os programas de responsabilidade 

social da Faculdade Flamingo, o resultado foi o seguinte:  

http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/7
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/1
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/8
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Alunos – 46,7% - SIM 

Professores – 76,7%SIM 

Funcionários – 42,1% SIM 

 

Observamos a partir dos resultados acima que quase 50% dos alunos e funcionários já conhecem 

as ações de responsabilidade social da Faculdade Flamingo, lembrando que essa novidade foi 

instituída a menos de uma ano, por isso ainda está em processo de divulgação. O fato de os 

professores conhecerem as ações numa proporção maior que os demais, deve-se à oferta que 

vem sendo feita a estes para montarem e disponibilizarem esses cursos e workshops. Apesar da 

gratuidade para o aluno e público externo, a Faculdade remunera o professores por esta 

atividade.  

  

3.3 EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e Extensão 

A) Ensino 

A Faculdade Flamingo, buscando aperfeiçoar sua prática no processo de ensino aprendizagem, 

continua investindo nas metodologias ativas. Oferece um reforçado treinamento aos professores 

e estes estão se tornando multiplicadores de metodologias ativas junto a todo o corpo docente da 

IES. O curso de Pós-graduação Lato sensu em Metodologias Ativas, direcionado ao público geral, 

ainda priorizando os docentes da Flamingo, para que, com professores especializados em 

metodologias diferenciadas e mais eficazes ocorra um melhor aproveitamento dos alunos.  
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Na dimensão do Ensino, a pesquisa contemplou questões relacionadas ao curso (apresentação e 

qualidade dos conteúdos oferecidos e relação destes com o mercado de trabalho) , aos docentes 

(competentes e comprometidos com a qualidade das aulas), à coordenação (presente e atuante  

junto aos alunos e professores) e à direção (encaminhamento, relacionamento, disponibilidade 

para atendimento). Seguem resultados: 

 

CURSO  
 

É perceptível a relação entre o conteúdo ensinado e o Mercado de Trabalho. 
 

 
 

 

 

Aluno – 84,1% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 96,7% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Resultado positivo, tanto os alunos quanto os professores reconhecem a relação dos conteúdos 

ensinados/aprendidos com as exigências do mercado de trabalho. O que se confirma no 

resultado de outra questão direcionada somente aos alunos: 

O conteúdo ensinado é relevante para a sua atuação profissional? 

 

Aluno – 82,8% - Bom/Ótimo/Excelente 
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Mais de 80% dos alunos responderam positivamente (de bom a excelente)quanto à relevância do 

conteúdo ensinado. 

Os docentes responderam outras questões relativas aotrabalho docente, a preparação das aulas, 

cumprimento dos horários e cumprimento das atividades burocráticas. Os resultados foram estes: 

Você conhece os projetos pedagógicos dos 
cursos nos quais leciona? 

Você participa das reuniões de planejamento? 

  

Professor 83,3% - SIM Professor 80% - SIM 

 

 

 

 

 

 

Você planeja antecipadamente as suas aulas? Você é pontual no cumprimento das suas 
atribuições? 

  

Professor – 100% - SIM Professor – 100% - SIM 

Esses resultados demonstram o comprometimento dos professores e, consequentemente, a 

influência desse envolvimento com a qualidade do Processo de Ensino e Aprendizagem que, para 

a os alunos, os conteúdos ensinados estão em sintonia com o mercado de trabalho e tem sido 

relevantes na sua atuação profissional.   

Você tem planejado suas aulas com uso de metodologias ativas? 
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Professores – 93,3% - Bom/Ótimo/Excelente 

Mais de 90% dos professores declararam utilizar as metodologias ativas para melhorar suas 

aulas e contribuir para o processo de ensino aprendizagem do aluno. 

No início do ano de 2018, a Faculdade Flamingo implantou uma ferramenta de aprendizagem 

EAD denominada Qmágico, que possibilita fornecer ao aluno videoaulas, textos resumos dos 

conteúdos trabalhados em sala, séries de exercícios, atividades avaliativas e sugestão de 

aprofundamento de estudos. Essa ferramenta atende à necessidade dos mais variados perfis de 

alunos, pois inclui videoaulas para os visuais;escritas para os que necessitam de leitura e 

sublinha de textos; exercícios para os que só aprendem praticando e outras sugestões para os 

que pretendem se aprofundar ainda mais nos seus conhecimentos. Por outro lado, essa mesma 

ferramenta oportuniza aos docentes aperfeiçoamento de suas práticas direcionadas ao ensino a 

distância que é uma tendência contemporânea. Institucionalmente, o Qmágico, representa:   

a) Conquista do ensino e aprendizagem a distância 

b) Avaliação da aprendizagem – monitoramento continuado do envolvimento e produção  

c) Revisão das aulas e dos conteúdos para os alunos 

d) Aproximação virtual aluno e professor – postagem de Plano de Aulas, Contrato 

Pedagógico e Materiais para aprofundamento de estudos e conversas/avisos no Café 

Virtual. 
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FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM QMÁGICO 

 

Enfim, essa ferramenta possibilita a disponibilização de mais recursos para o aprimoramento do 

processo de ensino e aprendizagem a partir das TICs – videoaulas, textos resumos de conteúdos, 

exercícios de verificação de aprendizagem, curadoria de textos, vídeos e palestras diversos que 

servirão de estudos para o alunos Flamingo. Alunos e professores foram questionados: 

Reconheço como melhoria para o meu 
aprendizado os conteúdos que são postados 
no Qmágico? 

Você conhece e utiliza os recursos do 
Qmágico em suas aulas? 

 

 

Alunos – 76,8% - Bom/Ótimo/Excelente Professores – 93,1% - SIM 

 Quase 80% dos alunos reconheceram melhorias no aprendizado a partir do uso da ferramenta e 

quase 95% dos professores já estavam fazendo uso da ferramenta em outubro de 2018.  

 

COORDENAÇÃO  

O questionário completou pergunta sobre a atuação dos coordenadores e a apresentação dos 

projetos de cursos, que obtiveram os seguintes resultados: 

 

O coordenador de curso apresentou o projeto De modo geral você é bem atendido pela 
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de curso para sua turma? Coordenação do seu curso. 

  

Aluno51,7% - Bom/Ótimo/Excelente Professor - 96,6% – Bom/Ótimo/Excelente 
Aluno – 72,9% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Os resultados acima demonstrados sinalizam que os professores estão satisfeitos com o 

atendimento da Coordenação de Cursos, mais de 70% dos alunos também estão satisfeitos com 

o atendimento, mas o alunado não reconhece a atuação efetivado coordenadorquando da 

apresentação do projeto de curso. 

 

B) Pesquisa 

A Faculdade Flamingo tem desenvolvido atividades de pesquisa nas suas áreas de atuação 

acadêmica, promovendo ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades 

de ensino e extensão envolvendo docentes, coordenadores e discentes, como, por exemplo, o 

Eixo Integrador e Eixo Humanidades, o Projeto Integrador e outras disciplinas, a orientação e 

elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) para os cursos de Tecnologia, 

Licenciatura e Bacharelado e, na pós-graduação, a orientação e elaboração dos artigos 

científicos.  

Os melhores trabalhos científicos desenvolvidos no semestre pelos alunos são encaminhados à 

biblioteca para compor o acervo da IES e são submetidos para publicação em revista interna .  

O calendário acadêmico semestral ainda contempla Visitas Técnicas, Apresentação dos Projetos 

Integradores e Semana Acadêmica. Esses eventossão uma oportunidade para apresentação de 

trabalhos científicos e projetos de alunos,professores da Instituição e convidados e, são abertos a 

toda a comunidade.   

 

C) Extensão e Pós-graduação Lato Sensu 

Como exposto no item anterior, a Faculdade Flamingodesenvolve atividades de extensão visando 

promover a sua articulação com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos 
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desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa; e captando demandas e necessidades da 

sociedade para orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

A Faculdade Flamingo oferece a toda a comunidade, a pessoas ou instituições públicas ou 

privadas, cursos de extensão de curta duração, como: Excel Básico e Intermediário 

 

 

Assim como Workshops abordando diversos temas relevantes para as práticas profissionais e 

desenvolvimento pessoal de carreira: 

 

 

A Faculdade passou a oferecer ao aluno Flamingo, pelo Qmágico, o Eixo de Apoio Pedagógico 

(EAD) que inclui aulas de Língua Portuguesa e Matemática em todos os semestres dos cursos de 

graduação da IES. Cada eixo contempla 10 temas, um a cada semestre, sendo 8 temas 

obrigatórios e 2 optativos. 

 

Os cursos de pós-graduação, que se caracterizam na formação com foco à especialização em 

alguma área de atuação específica do mercado; em atividades de extensão, na forma de 

atividades desenvolvidas pelos alunos e professores em benefício à comunidade local. 
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Em 2018, a Faculdade Flamingo ofertou pós-graduação na Especialização em Aprendizagem 

Significativa e Metodologias Ativas, direcionada, quase que exclusivamente, para a formação de 

seus professores tanto da educação básica, como técnica e superior. O curso foi oferecido em 

datas e horários diversificados. 

 

Você participa das atividades de pesquisa e 
extensão oferecidas pela Faculdade (Revista 
RIT, Iniciação Científica, Palestras, Jornada de 
Tecnologia e Cultura, Feira de Educação 
Física, Visitas Técnicas? 

Você participa das atividades de pesquisa e 
extensão oferecidas pela Faculdade (Revista 
RIT, Iniciação Científica, Palestras, Jornada de 
Tecnologia e Cultura, Visitas Técnicas, Cursos 
de Formação Docente? 

 

 
 

Aluno – 43,4% - SIM Professor – 73,3% - SIM 

 

Observa-se que mais da metade dos alunos ainda não aproveitamas oportunidades de 

crescimento oferecidas pela IES. Quando justificam nos espaços dedicados a escrever sugestões 

de melhorias, no questionário disponibilizado, os alunos alegam falta de tempo, informam que 

aproveitam esse tempo para fazer trabalhos e dedicar tempoaos filhos e familiares.Os 

professores, tem aproveitado melhoras oportunidades de extensão e pós-graduação oferecidos 

pela Faculdade. 

 

 

 

 

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Para a comunicação interna 

A Flamingo contrata uma Ferramenta Pedagógica da TOTVS, denominada Portal Acadêmico, 

que, acessada por usuário e senha em link no website da Faculdade, possibilita a toda a 

comunidade acadêmica:  

a) Acesso a boletins de notas e faltas 
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b) Acesso aos boletos para pagamento de mensalidades 

c) Pedido de declarações (novo serviço) 

d) Pedidos de requerimentos (novo serviço) 

e) Solicitação de Avaliação Substitutiva(novo serviço) 

f) Rematrícula online 

 

 

 

O Portal Universitário está dividido em duas áreas: Acadêmica e Financeira. O link acadêmico 

possibilita acesso online aos boletins de notas e faltas. O link financeiro disponibilizaonline os 

boletos para pagamentos das mensalidades e relatório de pagamentos efetuados e pendências; 

declarações diversas, requerimentos e avaliações sem ter que se dirigir à Central de 

Atendimento.  

 

A Flamingo mantém também a ferramenta Google for education, que disponibiliza ao 

professorrecursos como: drive, documentos, planilhas, apresentações, formulários e email 

institucional, extensivo aos alunos,ferramentas essas preciosas para o dia a dia acadêmico.Os 

docentes foram questionados quanto a qualidade da comunicação e utilização de recursos 

tecnológicos, nesse quesito, obtivemos os seguintes resultados: 

A comunicação entre a Faculdade e o professor é adequada. 
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Professor – 83,4% - Bom/Ótima/Excelente 

 

Os professores consideram a comunicação entre a Flamingo e o corpo docente bastante 

satisfatória e, mais da metade deles utilizam o recurso Google for education(email) para se 

comunicar com os alunos.  86,7% dos professores consideram o Portal Acadêmico de fácil 

acesso e manuseio. 

Os alunos, avaliaram o Portal Acadêmico no tocante a facilidade de utilização e documentos 

disponibilizados por essa ferramenta. Seguem resultados: 

Você utiliza o Portal Acadêmico? – 97,5% dos alunos utilizam. 
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SITE DA FACULDADE QUE PROMOVE O ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E OUTRAS FERRAMENTAS DE 
COMUNICAÇÃO (Chat-Atendimento e Chat-Financeiro) 

 
Os alunos também foram questionados quanto à funcionalidade do Portal Acadêmico, como 

segue 

O Portal Acadêmico é de fácil utilização, você 
é capaz de utilizá-lo sem ajuda e resolve 
alguns problemas sem a necessidade de ir até 
a Central de Atendimento ao Aluno. 

Você conhece os serviços online oferecidos 
pela Flamingo (solicitações de 
declarações/requerimentos etc)? 

  

Aluno – 79,5% – Bom/Ótimo/Excelente Aluno–65,5% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Os alunos utilizam o Portal Acadêmico, reconhecem como uma ferramenta de fácil utilização para 

resolver problemas acadêmicos/financeiros virtualmente, sem a ajuda das áreas de atendimento 

e se beneficiam com os serviços online oferecidos. Quanto ao grau de satisfação quanto aos 

serviços online oferecidos pela Faculdade Flamingo, quase a metade dos alunos ainda está 
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insatisfeita. Nos comentários escritos, os alunos assinalaram que o serviço poderia ser ampliado. 

Segue gráfico. 

Qual o seu grau de satisfação quanto aos serviços online oferecidos pela Flamingo? 

 

Aluno – 56,6% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

O pessoal do corpo técnico administrativo respondeu ter facilidade de utilizar as ferramentas 

disponibilizadas para seu trabalho, que envolvem o Portal, pois são os funcionários que operam 

os dados relacionados ao próprio uso da ferramenta (profissionais de TI) ou lançam informações 

acadêmicas ou dados financeiros para os alunos. Como podemos observar a seguir. 

 

Você tem facilidade para utilizar novos métodos, procedimentos e ferramentas, adaptando-se 
rapidamente às necessidades e mudanças na rotina do trabalho? 

 

Funcionários – 89,5% SIM e 10,5% ÀS VEZES 

 

A Faculdade realiza o controle dos dados acadêmicos internos  por um programa especializado 

em Gestão Acadêmica, em que constam informações desde o Processo Seletivo do candidato, 

efetivação de matrícula do aluno, controle da documentação, formação de turmas, associação às 

disciplinas do módulo vigente, faltas parciais e finais, notas e resultado de aprovação e histórico 

financeiro do aluno e cursos. 
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Além dos programas acima relacionados, os diferentes departamentos da Faculdade Flamingo 

contam com: 

 Mural nas salas de aula, nos corredores, pátios e bibliotecas; 

 Mural em frente as Centrais de Atendimento aos Alunos; 

 Mural nas salas dos professores; 

 SMS. 

Para a comunicação externa, pode-se dizer, atualmente, que o principal meio de comunicação da 

Faculdade Flamingo com a comunidade externa é virtual. O website da Faculdade permite a 

participação da comunidade por meio de seus blogs e hotsites; inúmeras comunidades virtuais 

foram abertas a fim de divulgar e avaliar as ações da Faculdade, dentre elas a comunicação e 

Redes Sociaismais utilizadas, são: Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram,Whatsapp. 

 

PÁGINA DA FACULDADE FLAMINGO NO FACEBOOK 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

A Faculdade Flamingosempre prezou e foi valorizada pelo atendimento personalizado aos seus 

alunos, professores e interessados, pois a Faculdade acredita que o ambiente acolhedor é 

facilitador da aprendizagem, já que alimenta continuadamente a motivação em frequentar a 

Instituição, bem como a segurança e confiança em poder ser atendido em caso de dúvidas.  
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Para garantir esse atendimento, a Faculdade disponibiliza profissionais dedicados ao aluno nas 

diferentes áreas associadas à entrada, permanência e qualidade de aprendizagem: processo 

seletivo e matrículas, aprendizagem, sociabilização e cultura geral, financeira, documental e 

administrativa. Alunos e professores responderam questões sobre o atendimento das diversas 

áreas da IES e responderam o seguinte: 

De modo geral, você é bem atendido pela 
Central de Atendimento ao Aluno. 

De modo geral, você é bem atendido pela 
Gestão da Unidade Acadêmica na qual estuda. 

  

Aluno – 71,3% - Bom/Ótimo/Excelente Aluno – 75,4% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

De modo geral, você é bem atendido pela 
Central de Atendimento da Faculdade. 

De modo geral, você é bem atendido pela 
Gestão da Unidade em que leciona. 

  

Professor – 90% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 93,3% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Alunos e professores se consideram bem atendidos pelas áreas de Central de Atendimento e 

Gestão Acadêmica da Faculdade. Corroborando os resultados acima, o corpo técnico 

administrativo respondeu positivamente às seguintes questões: 

O nível de seu conhecimento sobre 
procedimentos, normas e padrões internos 
para exercer suas atividades é:  

Você demonstra interesse, entusiasmo e 
determinação na execução de suas 
atividades? 
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Funcionários - 36,8% Ótimo + 57,9% Bom Funcionários –94,7% - SIM 

Mais de 90% dos funcionários se sentem motivados e realizados na atividade que desempenham 

e a mesma proporção deles conhecem os procedimentos, normas e padrões internos para 

executar suas tarefas, isso, gera bom atendimento aos alunos e professores, assim como 

resultados positivos para suas áreas de atuação profissional. 

 

A Faculdade Flamingo integra programas de bolsas e financiamentos de estudos ofertados pelo 

Governo e outras Instituições – ProUni (Programa Universidade para todos); FIES (Programa de 

Financiamento Estudantil) e Escola da Família;ONG; Empresa Parceira e Quero Bolsa, bem 

como continua mantendo condições de negociações internascom os alunos inadimplentes e ou 

com dificuldade financeira. Além dos programas de bolsas, a Faculdade também possui um 

programa de estagiários internos que hoje conta com 65 alunos que fazem estágio remunerado e 

com bolsa de estudos, distribuídos nas diversas áreas da IES. 

 

3.4 EIXO 4: Políticas e Gestão 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

A) Docentes 

A equipe docente da Faculdade Flamingoé composta, atualmente,por65professores atuantes na 

Graduação, os Mestres e doutores representam 50% da equipe;grande parcela dessa equipe é 

atuante no mercado de trabalho ou atuaram por mais de 5 anos e todos os docentes tem 

significativa experiência na área acadêmica.Alguns professores, impulsionados por estímulo da 

instituição, apresentaram trabalhos em congressos nacionais na USP, PUC UNESP; outros, 

encontram-se em processo de finalização de cursos de doutorados. 

Os docentes da Flamingo são sempre bem avaliados e bastante elogiados pelos alunos. Em 

fevereiro de 2019, os professores receberamaperfeiçoamento para utilização das 

ferramentasQMágico e TOTVS, além de treinamentos específicos com softwares como 
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MovieMaker e Camtasiaque possibilitamaprimoramentos na produção de videoaulas para o 

ensino a distância.  

 

B) Corpo técnico-administrativo 

O corpo diretivo e técnicoadministrativo, conta, no momento atual, com 81 colaboradores. 

Constatou-se que 75% desses profissionais procuram se atualizar diariamente, evidentemente, 

aproveitando-se de oportunidades promovidas por bolsas de estudos na Faculdade Flamingo, em 

cursos de graduação, pós-graduação, extensão, além de treinamentos específicos, como foi o 

exemplo dos funcionários da Central de Atendimento que receberam, no decorrer do último ano, 

um intenso treinamento realizado pelos docentes da própria Flamingo. Nesses treinamentos 

foram trabalhados temas como: Marketing pessoal, Comunicação, Atendimento ao Cliente, 

Empatia e Resiliência, Como se portar e se apresentar em público, dentre outros. 

Com que frequência você procura se 
atualizar? 

Você contribui com ideias e sugestões para 
atender compromissos e alcançar metas? 

 
 

Funcionários – 78,9% diariamente  Funcionários – 89,5% SIM 

 

Você está sempre pronto a cooperar/interagir 
com os demais componentes da equipe? 

Você tem habilidade no relacionamento com 
seus superiores e subordinados (se houver)? 

  

Funcionários – 100% Sim  Funcionários – 78,9% SIM 

 
 

Você se sente motivado/realizado com o 
trabalho que desenvolve no Grupo Flamingo? 

Qual sua principal aspiração profissional para o 
próximos anos? 
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Funcionários - 26,3% Plenamente + 68,4% 
Parcialmente e satisfeitos 

Funcionários – 42,1% ocupar cargos de gestão + 31,6% 
realizar outra atividade profissional na área da 
educação + 21,1 permanecer na função atual 

 

A partir dos resultados acima, pode-se constatar que os funcionários, em sua maioria, atualiza-se 

frequentemente; contribui com sugestões e alcance de metas; procura cooperar com 

componentes da equipe; tem habilidade no relacionamento com as pessoas; sente-se realizado e 

motivado com o trabalho que desenvolve; e aspira a ascensão profissional na IES e realização de 

outra atividade profissional na mesma área. Os funcionários foram solicitados a avaliar seu grau 

de satisfação quanto aos quesitos remuneração, reconhecimento, aprendizado, protagonismo, 

dentro outros e os resultados são os seguintes: o primeiro mais importante para os funcionários é 

o aprendizado; o segundo é o relacionamento com os colegas; o terceiro é a remuneração, 

depois o reconhecimento, o protagonismo e assim por diante. 

Avalie o seu grau de satisfação em cada uma das categorias abaixo. 

 

 

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

O modelo de gestão da Flamingo é participativo, democrático e sistêmico, direcionado pela 

Missão, Visão e Valores institucionais. Estruturado com níveis hierárquicos simples para facilitar a 

tomada de decisão que atenda à dinâmica da instituição. O Grupo revê seu organograma 
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constantemente e o atualiza para a adaptação à realidade do mercado financeiro, administrativo e 

pedagógico.  

 

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Os investimentos para aprimoramento dos serviços ofertados mantiveram-se os seguintes: 

 Investimento na Comunicação e Ensino a Distância. 

 Manutenção contínua do Portal Universitário Flamingo. 

 Aprimoramento e modernização do website Flamingo. 

 Comunicação com empresas – acompanhamento do mercado e captação de alunos. 

 Investimento em Informática e Tecnologias: atualizações de equipamentos e ampliação de 

espaços destinados aos laboratórios. 

 Investimento em Pesquisa, Extensão e Formação Continuada: docentes e discentes. 

 Renovação de assinatura do acervo bibliográfico Digital. 

 Manutenção da política de bolsas de estudos para funcionários e para ex-funcionários. 

 Implementação de Programa de voluntariado para Inclusão Social e Profissional 

 Alteração do layout da Biblioteca para melhor atender os visitantes. 

 Implantação e aprimoramento da nova ferramenta de aprendizagemQMágico. 

 Manutenção dosEixos Apoio Pedagógico, Eixo Humanidades e Eixo Integrador. Esses 

módulos estão sendo oferecidos no ambiente virtual para o aprimoramento dos alunos e 

maior competitividade destes no mercado de trabalho. 

 Expansão e atualização nos laboratórios de engenharia e automação. 

 Criação de estúdio e suporte de pessoal para gravação de videoaulas.  

 

ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DOS LABORATÓRIOS DE TI 
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Em relação às obrigações trabalhistas e, mais precisamente ao pagamento dos salários dos 

docentes e técnicos administrativos, a Faculdademantem seus compromissos regularmente, o 

que complementa a percepção positiva dos membros da CPA em relação a sustentabilidade 

financeira da Faculdade Flamingo.  

3.5 EIXO 5: Infraestrutura Física 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A Faculdade Flamingo conta com dois prédios próprios, construídos especificamente para 

funcionamento de unidades acadêmicas, contendo: salas de aulas; laboratórios de informática; 

auditórios;piscina; brinquedotecas; quadras poliesportivas; salas de arte; salas de 

dança;laboratórios de Anatomia/Biologia/Fisiologia/Química e Física; laboratórios adaptados para 

uso de metodologias ativas; bibliotecas; Cantinas; e salas destinadas aos mais diversos serviços 

administrativo-financeiros. Os prédios estão situados em áreas de fácil acesso – trem, ônibus, 

metrô – o que remete a um dos pontos positivos elogiados pelos alunos e funcionários. 

 

 

UNIDADE BARRA FUNDA            UNIDADE LAPA  

 

Os alunos tem acesso livre aos laboratórios de informática, quadras poliesportivas e 

brinquedotecas no horário de funcionamento das IES, exceto quando estiverem reservados para 

a realização de aulas práticas por algum professor da Faculdade Flamingo e as bibliotecas ficam 

disponíveis de 2ª a 6ª feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 13h aos alunos e professores. 

 

BIBLIOTECA 
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A Faculdade possui uma Biblioteca em cada unidade acadêmica. São geridas por uma 

bibliotecária. Estão configuradas com áreas específicas para consulta e acesso ao acervo, área 

para estudos individuais, estudos em grupo e local para guarda de pertences. Neste mês de 

fevereiro, a Biblioteca na Unidade Lapa, atendendo reivindicação dos alunos e professores – 

pontuadas nas pesquisas da CPA – alterou completamente seu layout, alterando as áreas de 

acervo e mesas para consulta. Passou a oferecer também um expositor de livros mais recentes, 

que são trocados a cada semana. Essa vitrine chama a atenção dos usuários e divulga os livros 

da biblioteca. Os alunos estão gostando da novidade. 

  

 

NOVO LAYOUT DA BIBLIOTECA DA UNIDADE LAPA 

 

No questionário da CPA de 2018 foram disponibilizadas questões para os professores e para os 

alunos sobre a utilização e funcionamento das bibliotecas que não representam a atual opinião da 

comunidade acadêmica, posto que as alterações foram realizadas já neste novo ano. Seguem os 

resultados comparativos: 

Você frequenta a Biblioteca regularmente? Você frequenta a Biblioteca regularmente? 
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Aluno – 70,5% - SIM Professor – 53,3% - SIM 

 

Na Biblioteca são encontrados os livros 
indicados pelos professores. 

A Biblioteca possui os livros indicados nos 
planos de ensino das suas disciplinas. 

 
 

Aluno – 81,6% Bom/Ótimo/Excelente Professor – 96,6% Bom/Ótimo/Excelente 

 

Há disponibilidade de espaço físico para a 
realização de trabalhos em grupo e pesquisas 
na Biblioteca. 

Há disponibilidade de espaço físico para 
realização de estudos e pesquisas em grupos 
na Biblioteca. 

  

Aluno –82,6% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 96,7% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Entre 50% e 70% dos alunos e professores frequentaram a Biblioteca em 2018, quanto ao quesito 

encontrarar os livros que procuraram pontuaram entre 80% e 90%  e nas mesmas proporções  

avaliaram a disponibilidade de espaço para estudos e pesquisas na Biblioteca. 

 

ACESSIBILIDADE 
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A Flamingo promove Acessibilidade e Atendimento Diferenciado aos Portadores de Necessidades 

Especiais. Nos últimos anos, a instituição vem fazendo significativos investimentos na 

acessibilidade das duas unidades acadêmicas: elevadores, rampas de acesso,  sinalizações 

especiais, indicações em braile nos elevadores e corrimãos das escadas, piso diferenciado, 

carteiras adaptadas, provas personalizadas entre outros recursos.No momento, na Unidade Lapa 

está sendo instalado um elevador exclusivo para cadeirante, localizado ao lado do lance de 

escada na entrada da Unidade.  

 
A pesquisapara alunos e professorestambém  contemplouquestões relativas a outros espaços e 

recursos, como: internet, limpeza, banheiros, laboratórios, cantinas e instalações no geral que 

envolvem salas de aulas e outros espaços, e os resultados, resumidamente, são os que seguem: 

 

Os banheiros da Faculdade estão sempre 
limpos e adequados para uso. 

Os Laboratórios de Informática são adequados 
ao uso nos aspectos limpeza, iluminação, 
conforto, temperatura e disponibilidade de 
horários extra aula. 

 

 
 

 

 
Aluno – 66,4%  B/O/E           Professor – 86,6% B/O/E Aluno –77,1%  B/O/E Professor – 89,9% B/O/E 

 
O WiFI (internet sem fio) da Instituição atende às suas necessidades? 

 
 
Aluno -   34,4% Bom/Ótimo/Excelente                               Professor – 53,3% Bom/Ótimo/Excelente 

 
 

A cantina da Faculdade possui variedade de produtos e preços adequados às suas 
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necessidades. 

 

Aluno – 68,1% Bom/Ótimo/Excelente Professor – 86,6% Bom/Ótimo/Excelente 

 

De modo geral, as instalações  da Faculdade são adequadas para a realização das aulas e 
demais atividades acadêmicas. 

 
Aluno –76,2% Bom/Ótimo/Excelente Professor–83,3%Bom/Ótimo/Excelente 

 
A partir dos resultados acima, a CPA avalia que, no geral, alunos e professores estão satisfeitos 

com a infraestrutura da Faculdade Flamingo, exceto nos quesitos WIFI e preços praticados pela 

Cantina – dado que apareceu nos espaços dedicados a comentários e observações de ambos os 

sujeitos da comunidade acadêmica, consideram o serviço e produtos da cantina excelentes, mas 

encontram preços mais baixos no entorno e, por questões de necessidade de economia, não 

consomem na cantina dentro da Faculdade.  

Os funcionários, quando questionados sobre a infraestrutura para realização de seus trabalhos, 

responderam da seguinte forma: 

Pensando em seu local de trabalho, avalie as questões abaixo em relação a:  

 

Iluminação/Equipamentos e Serviços de Limpeza Excelente – Segurança e Acessibilidade Muito Bom 
Serviço de alimentação e Área de Convivência Regulares 
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Após análise de todos os dados levantados nos questionários relativos a autoavaliação 

institucional apresentados aqui neste 1º. Relatório Parcial, conclui-se que o item que merece 

providências da CPA e ações corretivas urgentes da Faculdade Flamingo é o Wifi (internet sem 

fio) que não atende nem 50% das necessidade dos alunos e pouquíssimo mais de 50% das 

necessidades dos professores. A CPA fará uma intervenção pontual junto aos responsáveis pela 

infraestrutura de tecnologias da IES. 

 

4RESUMO DAS AÇÕES E MELHORIAS REALIZADAS PELA FACULDADE FLAMINGO 

Como mencionado em todo o decorrer deste relatório de autoavaliação houve um grande 

movimento na Faculdade Flamingo no decorrer do ano 2018 no sentido de aprimoramento, 

mudanças e aperfeiçoamento de processos e serviços oferecidos. Apresentaremos abaixo um 

resumo das ações e melhorias realizadas: 

1) Criação de modelo acadêmico por habilidades (disciplinas) que compõem 
competências (módulos) para atender a demanda de mercado de trabalho. 

 
Nossas matrizes curriculares são dispostas em ciclos de aprendizagem, que seguem tendências 

educacionais aplicadas nos EUA, Europa e em algumasIES brasileiras, conforme a expectativa do 

mercado. 

 

 
 

Em nosso modelo acadêmico buscamos uma maior conexão com o mundo profissional e um 

desenvolvimento mais amplo de nossos alunos, com o objetivo de transformá-los em egressos 

possuidores de habilidades que permitam uma maior interatividade com as diversas áreas do 

conhecimento, tão necessárias ao mercado de trabalho. 

 

Pretendemos que nossos discentes e futuros egressos tenham, o que tanto o Fórum Econômico 

Mundial quanto os CEOs das grandes corporações do mercado desejam, um desenvolvimento 

pleno em suas capacidades cognitivas e principalmente socioemocionais 
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2) Como desdobramento do item 1, a Faculdade gerou sinergia entre os cursos, resultando 
para o aluno a possibilidade de conquistar uma vantagem competitiva: o duplo diploma 

 

 

Dessa forma, o aprendizado do aluno é dado com base em competências adquiridas (módulos), que 

certificam seu avanço nos estudos, e a sua aptidão para exercer determinadas funções que outras 

profissões também demandam.  

Conforme o estudante avança nos módulos que são compartilhados, ele elimina a necessidade de rever 

esses temas, caso queira também a graduação em outra área. 

Na prática, esse modelo cria algumas possibilidades peculiares: 

 A Solicitação Imediata do Diploma em uma segunda graduação 
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 O estudo exclusivo dos módulos não compartilhados para outra graduação 

 A transferência imediata para outro curso de grade similar 

 

 

 

 

 

3) Revisão e adequação de todos os documentos institucionais, desde PDI até as ementas 
das disciplinas de todos os cursos oferecidos. 

 

 

Oferta de Eixos de Língua Portuguesa, Matemática e Humanidades em todos os 

módulos e semestres letivos, com temas relevantes, de acordo com o interesse dos 

alunos. 

 

EIXO APOIO PEDAGÓGICO EIXO HUMANIDADES 

Português Matemática Humanidades 

Fonética e 
Fonologia 

Análise 
combinatória 

Comunicação e Negociação 

Ortografia Juros simples e 
compostos 

Inteligência emocional nas 
organizações 

Morfologia Noção de Função Criatividade e Inovação 

Sintaxe Probabilidade Ética e Cidadania 

Pontuação Progressão Filosofia, sociologia e 
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Aritmética antropologia 

Semântica Progressão 
Geométrica 

Julgamento e tomada de 
decisões 

Estilística Estruturas lógicas Flexibilidade cognitiva e 
Resolução de problemas 
complexos 

Tipos de Textos Tabela Verdade Planejamento de Carreira  e 
Gestão de Pessoas 

Compreensão de 
textos 

Lógica de 
Argumentação 

 

Redação Oficial Problemas de 
raciocínio lógico 

 

 

4) Mudança do layout da Biblioteca da Unidade Lapa para melhor atender aos alunos e 
professores.  

A Biblioteca era organizada com as estantes de livros (acervo) no andar mezanino e os 

espaços para estudo (mesas, cadeiras) e computadores para consulta no piso térreo. No 

novo layout o acervo ficou mais acessível em estantes deslizantes no piso térreo. As 

estantes comportam maior número de exemplares de livros e periódicos, além de terem 

ficado mais acessíveis para o próprio usuário acessar a sua busca. 

 

 

 

No mezanino foram alocadas as mesas e cadeiras para estudo e computadores para 

consulta do acervo. 
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5) O desdobramento do item 4 – mudança no layout da Biblioteca – foi a criação de 
estantes para doação de livros.  

Títulos com poucos exemplares e outros com datas de publicação superadas por mais 

recentes foram disponibilizados para doação. Alunos e professores estão se 

beneficiando com as doações. Os mesmos alunos iniciaram uma ação de trocas de 

livros, levam alguns e trazem outros o que está gerando uma rotatividade dos títulos e 

manutenção da ação social. 
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                          AÇÃO SOCIAL: DOAÇÃO PERMANENTE DE LIVROS 

 

 

 

6) Programa Carreira e Desenvolvimento Pessoal e Social. 

A Faculdade Flamingo criou em 2018 uma programa de Carreira e Desenvolvimento 

Pessoal para os alunos e comunidade local que também se concretizou com um 

programa de Ação Social. Foram ofertados Workshops presenciais e gratuitos aos 

sábados. Iniciou-se com intenções de atender a comunidade do entorno, mas hoje já 

está com um público dividido entre comunidade e alunado da IES. Professoras 

envolvidas no programa afirmaram que os Workshops começaram com 10 a 15 

presentes e hoje já conta com 100 ou mais participantes entre alunos e comunidade 

local. 
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WORKSHOP – 23/03/2019 – PROFA.MS.WALKÍRIA CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a | 49 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Unidade Acadêmica Perdizes: Avenida Francisco Matarazzo, 913 - SP – CEP 05001-000 – Fone (11)2117-4500  

Unidade Acadêmica Lapa: George Smith, 122 – SP – CEP 05074-010 – Fone (11) 3833-3000 

www.faculdadeflamingo.com.br 

 

 

WORKSHOP – 15/03/2019 – PROFA.MS.VANESSA BARBIERI 

 

Os componentes da CPA (professores e alunos) estiveram em diversos desses cenários de 

mudança, conversaram com os palestrantes e participantes dos workshops; com usuários da 

nova Biblioteca; com alunos e professores que estão experenciando o Novo Modelo Acadêmico e 

constataram um bom nível de satisfação. A CPA entende que a próxima pesquisa, no segundo 

semestre de 2019, apresentará uma resultado bastante positivo junto a toda a comunidade 

acadêmica da Faculdade Flamingo. 
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ANEXO A 
 

                                      CALENDÁRIO CPA ANO DE 2018/2019 
 

 

 

 Março 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
   

01 02 03 04 

2 05 06 07 08 09 10 11 

3 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 

5 26 27 28 29 30 31  

 
27/03 – Reunião da Coordenação da CPA com o Diretor Geral para Feedback e 
orientações para divulgação da síntese da Autoavaliação. 
 
29/03 – Postagem do Relatório Integral de Autoavaliação Institucional no site do 
CONAES.   
 
 
 

 

 Abril  2018 

 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
  

  
  

01 

2 02 03 04 05 06 07 08 

3 09 10 11 12 13 14 15 

4 16 17 18 19 20 21 22 

5 23 24 25 26 27 28 29 

6 30       

 
05/04 – Reunião da CPA para meta-avaliação e ratificação dos que permanecerão ou 
não na Comissão. Fechamento do processo relativo ao triênio 2016 a 2018. 
 
 
 

 

 Maio 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
 

01 02 03 04 05 06 

2 07 08 09 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

5 28 29 30 31    

02/05 – Encaminhamento ao Marketing da Síntese do Relatório para divulgação junto 
à Comunidade Acadêmica. 
 

 

 Junho 2018 

 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1   
  

01 02 03 

2 04 05 06 07 08 09 10 

3 11 12 13 14 15 16 17 

4 18 19 20 21 22 23 24 

5 25 26 27 28 29 30  

01 a 16/06 – Revisão dos questionários a serem disponibilizados para a Comunidade 
Acadêmica no segundo semestre de 2018. 
 
 

Julho Férias  
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 Agosto de 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1   01 02 03 04 05 

2 06 07 08 09 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30 31   

08/08 – Reunião da CPA com a Direção Geral para apresentação de calendário de 
atividades do 2º. Semestre de 2018. 
 
10/08 – Participação da CPA na aula inicial presencial com alunos EAD para 
sensibilização à participação na próxima autoavaliação e  
 
13/08 – Participação da CPA nas Aulas Inaugurais com Ingressantes para 
sensibilização dos novos alunos.   

 

 Setembro 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
 

  
  

01 02 

2 03 04 05 06 07 08 09 

3 10 11 12 13 14 15 16 

4 17 18 19 20 21 22 23 

5 24 25 26 27 28 29 30 

 
01 a 15/09 – Sensibilização de toda a comunidade acadêmica  quanto ao 
preenchimento dos questionários relativos à autoavaliação. 
 
07/09 – Feriado – Independência do Brasil 
 
17 a 22/09 - Aplicação dos questionários aos  Docentes e Corpo Técnico  
Administrativo. (Google Form) 
 

 

 Outubro 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

 
   

  
 

 

1 01 02 03 04 05 06 07 

2 08 09 10 11 12 13 14 

3 15 16 17 18 19 20 21 

4 22 23 24 25 26 27 28 

5 29 30 31     

12/10 – Feriado – N.Sra.Aparecida 
 
15/10 – Feriado – Dia dos Professores 
 
22 a 27/10 – Aplicação dos questionários aos discentes. (Google Form - Professores: 
levar alunos aos Laboratórios de Informática.) 
 
24/10 – Reunião com integrantes da CPA para estudo de ações e estratégias a serem 
utilizadas intensificação da sensibilização = melhoria no número de respondentes, 
caso seja necessário.  

 

 Novembro 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
   

01 02 03 04 

2 05 06 07 08 09 10 11 

3 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 

5 26 27 28 29 30   

02/11 – Feriado – Finados 
 
15/11 – Feriado – Proclamação da República 
 
20/11 – Feriado – Consciência Negra 
 
01 a 30/11 – Tabulação dos Dados e levantamento de informações nas diversas áreas 
da IES. 

 

 Dezembro 2018 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
 

  
  

01 02 

2 03 04 05 06 07 08 09 

3 10 11 12 13 14 15 16 

4 17 18 19 20 21 22 23 

5 24 25 26 27 28 29 30 

6 31       

19/12 – Reunião com integrantes da CPA para leitura/análise dos dados levantados e 
estudo de ações e estratégias para elaboração do Relatório de Autoavaliação da 
Faculdade Flamingo.  
 
21/12 – Envio de Boletim Sintético dos Resultados a todos os Coordenadores de 
Cursos. 
 
25/12 – Feriado - Natal 

Janeiro Férias 
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 Fevereiro 2019 

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1    01 02 03 04 

2 05 06 07 08 09 10 11 

3 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 

5 26 27 28  
  

 

 
12 a 14/02 – Feriado – Carnaval 
 
15/02 – Reunião com integrantes da CPA para montagem/leitura e fechamento do 
relatório a ser encaminhado em março. 
 
 
 

 

 Março 2019  

Sem 2af 3af 4af 5af 6af S D 

1 
   

01 02 03 04 

2 05 06 07 08 09 10 11 

3 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 

5 26 27 28 29 30 31  

 
 
 
29/03 – Postagem do Relatório de Autoavaliação Institucional no site do CONAES. 
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