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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório Integral de Autoavaliação Institucional apresenta o trabalho reali-

zado pela CPA no triênio 2015 a 2017, pois informa os resultados obtidos na pesquisa 

realizada em 2017, mas reporta os resultados relativos a 2015 e 2016, com isso visa 

atender às exigências da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No. 065, de 09 de outu-

bro de 2014. 

Procuramos com o presente relatório explicitar à comunidade acadêmica, à sociedade 

e aos avaliadores externos, o perfil da Faculdade Flamingo, suas fragilidades e poten-

cialidades, além de sugerir ações para dirimir as fragilidades considerando as dez di-

mensões previstas em lei, a fim de não somente prestar contas, como, principalmente, 

contribuir para o aprimoramento das atividades da Faculdade.  

Sendo assim, o que apresentamos a seguir é um relatório integral, relativo ao ano letivo 

de 2017, que completa um ciclo composto por outros dois relatórios parciais (1º. e 2º), 

relativos aos anos de 2015 e 2016.  O presente relatório retrata informações para sub-

sidiar e/ou motivar decisões,  é considerado conclusão de um processo contínuo e 

aberto com o qual os diversos segmentos, direta ou indiretamente envolvidos no pro-

cesso educativo, amadureçam a discussão sobre seus objetivos, desempenho e quali-

dade do processo, gerando suas próprias alternativas de ação para uma transforma-

ção. 

Este Relatório Integral está organizado na seguinte sequência: inicialmente, apresen-

tamos dados da Faculdade Flamingo, na sequência, conduzimos à apresentação da 

composição da CPA e o planejamento estratégico de autoavaliação. Depois apresen-

tamos a metodologia utilizada pelos membros da CPA durante este ano. Em seguida 

descreveremos as dez dimensões, organizadas em cinco tópicos correspondentes aos 

cinco eixos, conforme determina a Nota Técnica acima descrita. A posteriori, são forne-

cidos os dados levantados entre os diferentes sujeitos da comunidade acadêmica (alu-

nos, professores, coordenação e corpo diretivo) e as proposições de intervenção suge-

ridas pela CPA a partir da análise dos dados levantados. 
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1.1 DADOS 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 nº 922, 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 Améri-

cas 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: João Paulo Alqueres 

CPF: 082.576.907-83 

Cargo: Dirigente da IES 

Data de início do mandato: 24/03/2017  

Data de término de mandato: indeterminado 

Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº nº  42/2017  
   

Representante da Faculdade – Interlocução MEC/INEP                                                                           

Procuradora/Pesquisadora Institucional: Ângela Soares Landin Codonho 

Fone: (11)3833-3008  -  e-mail: angela.codonho@grupoflamingo.com 

Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº  37/2017 

Secretária Geral: Ângela Soares Landin Codonho 

Nomeação/data de início das atividades: Resolução Interna nº 02/2017 

 

SEDE- 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  

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

 
 

1.1.3 COORDENAÇÃO DE CURSOS 
 

 

Núcleo 
Início do 
mandato 

Nome do Coordenador 

LICENCIATURAS 

Pedagogia 03/10/2017 Profa.Dra.Fátima Beatriz Benedictis Delphino   

Educação Física 03/10/2017 Profa.Dra.Fátima Beatriz Benedictis Delphino   

Pedagogia EAD 03/10/2017 Profa.Dra.Fátima Beatriz Benedictis Delphino   

Pós-graduação 03/10/2017 Profa.Dra.Fátima Beatriz Benedictis Delphino   

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 

Bacharelado em Engenharia da Produção 03/10/2017 Prof.Ms.Iaia Augusto Cunha 

NEGÓCIOS 

Bacharelado em Administração de Em-
presas  

03/10/2017 Prof.Ms.Leandro Rodrigues Dias 

CST em Gestão Comercial 03/10/2017 Prof.Ms.Leandro Rodrigues Dias 

CST em Gestão de Recursos Humanos 03/10/2017 Prof.Ms.Leandro Rodrigues Dias 

CST em Marketing 03/10/2017 Prof.Ms.Leandro Rodrigues Dias 

CST em Processos Gerenciais 03/10/2017 Prof.Ms.Leandro Rodrigues Dias 

TECNOLOGIA E INDÚSTRIA 

CST em Logística 03/10/2017 Prof.Alexandre Erdmann Silva 

CST em Gestão da Qualidade 03/10/2017 Prof.Alexandre Erdmann Silva 

CST em Redes de Computadores 03/10/2017 Prof.Alexandre Erdmann Silva 

CST em Gestão de TI 03/10/2017 Prof.Alexandre Erdmann Silva 

CST em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

03/10/2017 Prof.Alexandre Erdmann Silva 

CST em Automação Industrial 03/10/2017 Prof.Alexandre Erdmann Silva 
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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 

200822886 referente a Pedido de Recredenciamento.  

Regimento Interno revisado, atualizado e aprovado pelo CONSEPE em reunião ordiná-

ria realizada em 09 de novembro de 2017, quanto à inserção de dispositivos obrigató-

rios, 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 In-

terna nº21/2013 de 29/11/2013.  

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e 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 proces-

so 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 2017, manteve a oferta 17 cursos de graduação 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. No qua-
dro a seguir são apresentados os cursos ofertados, seus atos legais, número de vagas, 
conceito ENADE e CPC. 
 
 

*Relação de todos os cursos ofertados pela Faculdade Flamingo 

CURSOS 

Ti
p

o
  

En
si

n
o

 

Atos Legais 

Lo
ca

l 

o
fe

rt
a 

Dura-
ção 

Vagas Período 
Partici 
pação 
ENADE 

último 
Conceito 
ENADE/ 

CPC 

NÚCLEO DE GESTÃO E NEGÓCIOS 

MBA em Controladoria e Audito-
ria 

P
ó

s-
gr

ad
u

aç
ão

 

Resolução Interna nº 03/13 

BF 
 

360 h 25 Noturno - - 

MBA em Gestão de Projetos com 
Práticas em PMI 

MBA Gestão de Liderança e 
Talentos 

MBA Logística e Suppy Chain 

MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios 

MBA em Gestão Empresarial Resolução Interna nº 07/14 

MBA em Marketing Estratégico Resolução Interna nº 07/14 

MBA em Pedagogia Empresarial Resolução Interna nº 07/14 

Aprendizagem Significativa e 
Metodologias Ativas 

Resolução Interna nº 19/15 

Administração 

B
ac

h
ar

el
ad

o
 

Autorização – Port. nº 922 de 
29/06/2000 – DOU 03/07/2000 
Reconhecimento - Port. nº  2392 
de 05/07/2005 – DOU 
07/07/2005 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013 
- DOU 19/12/2013 

BF 

8 sem 

150 Noturno 

ENADE 
2006; 
2009; 
2012 

ENADE=3 
CPC = 3 

Autorização – Port. nº 537 de 
23/10/2013 – DOU 25/10/2013 
Reconhecimento – Port. 575 de 
09/06/2017 – DOU 12/06/2017 

La-
pa 

50 Matutino - - 

150 Noturno - - 

Ciências Contábeis 

Autorização -  Port. nº 4168 de 
02/12/2005 – DOU 05/12/2005 
Reconhecimento – Port. nº 941 
de 15/7/09 – DOU 16/07/2009 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013 
- DOU 19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

BF 100  

ENADE 
2006; 
2009; 
2012 

ENADE=2 
CPC = 3 

Autorização – Port. nº 540 de 
23/10/2013 – DOU 25/10/2013 
Reconhecimento – Port. 938 de 
24/08/2017 – DOU 28/08/2017 

La-
pa 

50 Matutino - 

CPC=4 
100 Noturno - 
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Gestão Financeira 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização -  Port. nº 1276 de 
27/06/01 – DOU 29/06/2001 
Reconhecimento - Port. nº 288 de 
20/JAN/2004 – DOU 22/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 458  de11/06/15 – DOU 
12/06/15 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENADE 
2009; 
2012 

ENADE=2 
CPC = 2 

Autorização -  Port. nº 1598 de 
23/07/01 – DOU 24/07/2001 
Reconhecimento - Port. nº 286 de 
20/JAN/2004 – DOU 22/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
processo e-MEC 201360673 – 
avaliação nº 109211 
 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

100 Noturno 

Gestão em Recursos Humanos 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização -  Res. Nº 005/01 de 
05/11/2001 
Reconhecimento - Port. nº 366 de 
29/JAN/04 – DOU 30/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013-- DOU 
19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENADE 
2009; 
2012 

 
ENADE=3 
CPC = 3 

Autorização -  Res. Nº 003/01 de 
05/11/2001 
Reconhecimento - Port. nº 365 de 
29/JAN/04 – DOU 30/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013-- DOU 
19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

100 Noturno 

Gestão da Qualidade 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização -  Res. Flatec nº 
06/04 de 29/03/2004 
Reconhecimento - Port. nº 114  
de 02/JAN/07 DOU 05/01/2007 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 695 de 17/11/2014 - DOU  
18/11/2014 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

- CC = 4 
100 Noturno 

 
 
Gestão Comercial 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização -  Res. Interna nº 
08/04 de 29/03/2004 
Reconhecimento Port. 02 de 
10/01/13 – DOU 14/01/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 430 de 15/0 5/2017 DOU 
17/0 5/2017 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

- CC = 4 
100 Noturno 

Marketing 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização Port. nº1265 de 
27/06/01 – DOU 29/06/2001 
Reconhecimento - Port. nº 287 de 
20/01/04 – DOU 22/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013-- DOU 
19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENADE 
2009; 
2012 

ENADE=3 
CPC = 3 Autorização Port. nº1277 de 

27/06/01 – DOU 29/06/2001 
Reconhecimento Port. nº 304 de 
20/01/04 – DOU 22/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013- DOU 
19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

La-
pa 

4 sem 

50 
 
 
 

Matutino 

100 Noturno 
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Logística 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização Res. 004/01 de 
05/11/2001 
Reconhecimento Port. nº 367 de 
29/01/04 – DOU 30/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013-- DOU 
19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENADE 
2009; 
2012 

ENADE=3 
CPC = 3 Autorização Res. 002/01 de 

05/11/2001 
Reconhecimento Port. nº 364 de 
29/01/04 – DOU 30/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 704 de 18/12/2013-- DOU 
19/12/2013 
Renovação de Reconhecimento 
Port. 269 de 03/04/2017 DOU 
04/04/2017 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

100 Noturno 

Processos Gerenciais 

Te
cn

o
lo

gi
a Autorização – Port. nº 209 de 

27/03/2014 – DOU 28/03/2014 
Reconhecimento – Port. 430 de 
15/0 5/2017 – DOU 17/0 5/2017 

La-
pa 

4 sem 

50 
 

Matutino 

 CC=4 
50 

Noturno 
 
 

MBA Gestão em Tecnologia da 
Informação P

ó
s-

gr
ad

u
aç

ão
 

Resolução Interna nº 03/13 
BF 

 
360 h 25 Noturno   

Analise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização Port. nº1596 de 
23/07/01 – DOU 
24/04/2001Reconhecimento - 
Port. nº 1986 de 06/07/04 – DOU 
07/07/2004Renovação Rec.– 
Port. 286 de 21/12/2012-- DOU 
27/12/2012 
CURSO EXTINTO NA UNIDADE BF 

BF 

5 sem 

100 Noturno 

ENADE 
2008 
2011 
2014 

ENADE=2 
CPC = 3 

 
CC=4 

Autorização Port. nº1266 de 
27/06/01 – DOU 29/06/2001 
Reconhecimento - Port. nº 1985 
de 06/07/04 – DOU 07/07/04 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 1093 de 24/12/2015-- DOU 
30/12/2015 

La-
pa 

40 Matutino 

80 Noturno 

Redes de Computadores 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização Res. Nº 002/01 de 
05/11/2001 
Reconhecimento - Port. nº 1987 
de 06/07/04 – DOU 07/07/04 
Renovação de Reconhecimento 
Port. nº 286 DE 21/12/12 – DOU 
27/12/12 

LP 5 sem 100 Noturno 

ENADE 
2008 
2011 
2014 

ENADE=3 
CPC = 3 

Gestão em TI 

Te
cn

o
lo

gi
a Autorização – Port. nº 209  de 

27/03/2014 – DOU 28/03/14 
Reconhecimento – Port. nº 652 
de 29/06/2017 – DOU 
30/06/2017 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

- CC=4 
50 Noturno 

Engenharia da Produção 

B
ac

h
ar

el
a-

d
o

 

 
 
Autorização – Port. nº 212  de 
27/03/2014 – DOU 28/03/14 
 

La-
pa 

10 
sem 

50 
 

Matutino 

 
Curso ainda  
não avalia-

do 50 Noturno 

Automação Industrial 

Te
cn

o
lo

gi
a 

Autorização – Port.  nº  1 de 
02/01/2007 – DOU 04/01/2007 
Reconhecimento Port. Nº 217 de 
31/10/12 – DOU 06/11/2012 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 1093 de 24/12/2015-- DOU 
30/12/2015 

La-
pa 

6 sem 

75 Matutino 

ENADE 
2011 
2014 

 

ENADE=2 
CPC = 3 75 Noturno 
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Gestão da Produção Industrial 

Te
cn

o
lo

gi
a Autorização – Port.  nº  719 de 

27/11/2014 – DOU 28/11/2014 
 
 
 

La-
pa 

4 sem 

50 Matutino 

- - 
50 Noturno 

MBA em Psicopedagogia 

P
ó

s 
gr

ad
u

a-

çã
o

 

Resolução Interna nº 07A/14 
BF 

 
360 h 360 h Noturno - - 

Educação Física 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
 

Autorização – Port.  nº  317 de 
24/04/2008 – DOU 25/04/2008 
Reconhecimento – Port. Nº 493 
de 20/12/2011 – DOU 
22/11/2011 
Renovação de Reconhecimento 
Port. nº 286 de 21/12/12 – DOU 
27/12/2012 
Aditamento de mudança de local 
de curso: Port. nº 549 de 
28/07/2015 DOU de 29/07/2015 

BF 6 sem 

75 Matutino 

 
ENADE 
2011 
2014 

ENADE=2 
CPC = 3 75 Noturno 

Pedagogia 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
 

Autorização – Port. nº 1068 de 
15/12/2008 – DOU 16/12/2008 
Reconhecimento Port. nº 298 de 
27/12/12 – DOU 31/12/2012 
Renovação de Reconhecimento – 
Port. 1093 de 24/12/2015-- DOU 
30/12/2015 

BF 6 sem 100 Noturno 
ENADE 
2014 

ENADE=2 
CPC = 3 

Autorização – Port. nº 340 de 
29/05/2014 – DOU 30/05/2014 
Reconhecimento – Port. nº 575 
de 09/06/2017 – DOU 
12/06/2017 

La-
pa 

6 sem 

50 Matutino 

- CC=4 50 
Vesperti-

no 

100 Noturno 

Pedagogia 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
  

EA
D

 

Autorização EAD – processo e-
MEC nº 201355683 em andamen-
to aguardando Credenciamento 
EaD 

BF 
La-
pa 

6 sem 250  - 
Curso ainda 
não avalia-

do 

 
*Atualizado em dezembro de 2017. 
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1.2 Composição da COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (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 aca-

dêmica e representantes da sociedade civil organizada, a CPA da Faculdade Flamingo é compos-

ta por: 

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

Profº Me.Roberto Shizuo Kumasaka – Representante Docente do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Profa. Me. Adriana Menezes Felisbino – Representante Docente do Núcleo de Ensino a Distância 

Profa. Me. Maria de Lourdes Sgorbissa– Representante Docente do Núcleo de Pós Graduação 

Profa. Me. Vanessa Barbieri Domingues – Representante Docente do Núcleo de  Graduação 

Prof. Me. Francisco Alves de Souza – Representante Docente Suplente  (convidado) 

Acadêmico Amanda Costa de Souza  Pereira – Representante Discente Núcleo Graduação 

Acadêmico Eduardo Francisco dos Santos  – Representante Discente Núcleo Pós-graduação 

Acadêmico Juliana Tridico Assumpção – Representante Discente Núcleo Pesquisa e Extensão 

Ângela Soares Landin Codonho   – 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. 

No ano de 2017, não houve alteração dos componentes da CPA, mantiveram-se todos os infor-

mados no relatório anterior. 

Os componentes da CPA contam com a sugestão voluntária de novos integrantes e complemen-

ta-se por eleição junto à comunidade acadêmica, nesse ano letivo, contou somente com renova-

ção de mandato. 
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1.3 Planejamento Estratégico da Autoavaliação 

Este Relatório Integral é resultado da autoavaliação 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:  

• Renovação de mandato dos componentes da equipe CPA. 

• Revisão do Regulamento da CPA. 

• Leitura de documentos institucionais (PPI, PPCs, Regimentos, Projetos, Atas, Avaliação de 

Desempenho Docente 2º semestre de 2017)  

• Adequação dos questionários (inclusão de algumas questões nos questionários).  

• Utilização de ferramenta Google para disponibilização dos questionários. 

• Sensibilização da comunidade acadêmica. 

• Disponibilização dos questionários a 3.200 discentes da graduação, 111 docentes  e 30 

componentes do corpo diretivo da Faculdade.  

• Levantamento de dados nos vários departamentos da IES (RH, TI, Biblioteca, Secretaria 

geral, Direção geral, Gerencia das Unidades e Coordenações de cursos) 

• Entrevistas com diversos membros da comunidade acadêmica (docen-

tes/discentes/técnico-administrativo e representante da comunidade) 

• Apuração dos resultados e elaboração do relatório. 

• Encaminhamento do relatório parcial ao CONAES. 

• Divulgação dos resultados junto a comunidade acadêmica (Área restrita do Portal Universi-

tário, síntese do relatório para gestores de áreas, coordenadores etc). 

• Meta avaliação. 

• Providências e CPA e acompanhamento das ações corretivas. 

 

2 METODOLOGIA 

A partir das dez dimensões orientadas pelo INEP, a autoavaliação buscou, ultrapassando a des-

crição da realidade, articular os dados e análises nos diferentes planos e níveis: alunos, professo-

res e equipe de profissionais, conteúdos e sua organização, métodos pedagógicos, meios, mate-

riais e manuais, equipamentos e instalações, estrutura de atendimento e condições de entrada e 

permanência na Instituição.  

Reconhecendo a especificidade deste relatório de tratar-se de versão integral, uma das preocu-

pações foi atentar-se à clareza na comunicação das informações e o caráter sintético, interpreta-

tivo e propositivo de ações a serem implementadas.  
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Este Relatório Integral é a terceira parte do processo constituído de 3 versões, 2 parciais e 1 inte-

gral. Este integral é relativo ao ano 2017 e está sendo postado no Sistema e-MEC no final do mês 

de março de 2018. 

A coleta de dados para a elaboração do presente relatório integral 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 insatis-

feito 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 ques-

tionários foram aplicados no decorrer do segundo semestre de 2017, 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 técnico adminis-

trativo), contemplando infraestrutura, atendimento, instituição e processo de ensino e aprendiza-

gem. 

•  Além dos questionários, a coleta de dados também se realizou por entrevistas , mini en-

quetes ou conversas informais nas diversas áreas da IES e junto aos alunos e professores 

e funcionários técnico-administrativos. A pesquisa contou com 445 respondentes discen-

tes, 52 docentes e 20 funcionários do corpo diretivo. 

Documentos também foram instrumentos de grande valia para a coleta de dados.  

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 dos parciais/integral e 

redação deste relatório integral de autoavaliação da Faculdade Flamingo.  

             

 

          PESQUISA DISPONIBILIZADA EM QUESTIONÁRIO DIGITAL 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 

O projeto de avaliação institucional desenvolvido pela Faculdade Flamingo entende a avaliação 

como um instrumento valioso, capaz de auxiliar a IES e os indivíduos a concretizarem seus dese-

jos, sonhos e aspirações. A principal mudança de paradigma reside no fato de que a avaliação 

não é mais imposta de fora para dentro da Instituição, nem de cima para baixo, e também não 

pode ser entendida como uma atividade puramente técnica, cuja realização seja exclusiva de es-

pecialistas.  

No PDI, PPI e PPCs, a CPA localizou as diretrizes da Faculdade quanto ao processo de avalia-

ção institucional e curricular. É proposto que cada coordenador desenvolva um boletim com apre-

sentação 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.   

Paralelamente ao desenvolvimento de qualquer de suas atividades, a Faculdade Flamingo, na 

permanente preocupação de atingir a sua missão e objetivos institucionais, disponibiliza instru-

mentos de avaliação, em cada um dos seus setores e/ou serviços.  

Com relação à autoavaliação do curso, somando-se às análises e sugestões identificadas pela 

Comissão Própria de Autoavaliação, da Faculdade Flamingo, o Coordenador de Curso conjunta-

mente com a direção, promovem ações, anualmente, que possibilitam a avaliação das variáveis 

que interferem direta ou indiretamente no processo de ensino e aprendizagem. Integram:  

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

cado 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 Co-

ordenador do Curso; 

-Acompanhamento do desempenho dos alunos no decorrer e ao final de cada semestre; 

-Programa de acompanhamento do egresso; 

-Verificação dos relatórios do desempenho dos estagiários nas empresas; 

-Resultados apresentados pelos alunos no ENADE; 
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-Informações contidas nos relatórios das comissões de avaliação externa dos processos de auto-

rização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.  

As análises feitas, a partir dos documentos e informações acima,  subsidiam as propostas de in-

tervenção para aprimoramento do Curso. 

Partindo do pressuposto do envolvimento de toda a comunidade na coleta de informações e su-

gestões, a metodologia de coleta é definida de acordo com o contexto, pode ser ela: grupo focal, 

pesquisas abertas e fechadas e estudo de caso. Conduzida pela preocupação em integrar dados 

quantitativos e qualitativos.  

Consta como projeto de ações continuadas o tratamento das informações, possibilitando a emis-

são de dados estatísticos institucionais e de curso para tomadas de decisões continuadas e sob a 

ótica mais sistêmica. 

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

tores 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. 

A meta-avaliação deve considerar o seu processo e seus resultados. Quanto aos resultados, de-

ve ser analisado se a avaliação conseguiu alcançar a sua finalidade de contribuir para a melhoria 

da qualidade da situação colocada em questão. Para isso, o processo de avaliação deve ser efi-

caz quanto à escolha da metodologia a ser adotada e o seu direcionamento.  

Para a divulgação deste Relatório Integral do triênio 2015, 2016 e 2017 já estão previstas as se-

guintes ações: 

- Organização de uma equipe por curso, composta por professores e alunos, e por departamento 

de apoio técnico-administrativo que assuma a responsabilidade de socialização dos resultados 

junto à comunidade acadêmica de seu curso; 

- Apresentação dos resultados e cronograma de aprimoramento a toda a comunidade acadêmica 

- pela direção pedagógica e gerência acadêmica; 

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

curso e institucional contando com a participação da comunidade acadêmica; 
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3.2 EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Missão 

A Faculdade Flamingo tem como missão garantir a qualidade de ensino e de atendimento a seus alunos e 

colaboradores, objetivando a convivência harmoniosa e as condições para que cada um reconheça e de-

senvolva potenciais que possam fazer a diferença positiva em seu contexto pessoal, profissional e social. 

Visão 

Ser reconhecida e intensamente procurada pelos públicos dos diferentes cursos oferecidos devido à qua-

lidade de ensino e atendimento e tornar-se, como consequência, referência de gestão administrativo-

pedagógica. 

Valores 

Sustentabilidade Sócio Empresarial, Compromisso com a Qualidade, Clareza nas Responsabilidades, 

Transparência, Aprendizado Continuado, Trabalho em Equipe, Olhar Humano. 

 

No Relatório de “Planejamento Estratégico” foram desmembrados do PDI os objetivos e metas 

estabelecidos para a Faculdade Flamingo a fim de alcançar a Missão e Visão (pautadas nos valo-

res institucionais). São eles: 

 Oferecer à comunidade regional ensino superior de qualidade; 

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

graduação Lato sensu e extensão acadêmica que atendam às demandas sociais e às 

necessidades do mercado de trabalho e da região; 

 Desenvolver a iniciação científica voltada para a resolução de problemas associados 

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

vimento que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de 

vida; 

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

ferindo para esta o conhecimento produzido, e captando novas demandas e necessi-

dades da sociedade, de forma a orientar a produção e o desenvolvimento de novos 

conhecimentos na Instituição; 
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 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 realida-

de, a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior relevância so-

cial; 

 Garantir a auto-sustentabilidade no aspecto financeiro. 

 

Além de manter os objetivos e metas estabelecidos em seu Relatório de “Planejamento Estratégi-

co”, a Faculdade Flamingo, no intuito de ampliar sua ação de opções de oferta,  iniciou  o curso 

de Pedagogia na modalidade EAD. Com isso ampliou os horizontes para os aqueles que desejam 

cursar o ensino superior, mas não conseguem aderência a um curso presencial.  

Para   conhecer a opinião dos alunos, professores e profissionais do corpo técnico administrativo   

sobre a missão e plano de desenvolvimento da Faculdade Flamingo, foram disponibilizadas ques-

tões que versaram sobre: atendimento das diversas áreas; qualidade de ensino oferecido; atuali-

zação quanto às tendências do mercado; prazer em ministrar e assistir aulas bem planejadas; uso 

de metodologias diferenciadas nas aulas; índice de confiança da instituição; reputação no merca-

do; eficiência do sistema de comunicação; envolvimento dos docentes, discentes e funcionários 

nos Projetos de Ação Social da IES; qualidade e adequação da infraestrutura para as diversas 

necessidades acadêmicas e profissionais; se os diversos membros indicam a instituição para ou-

tras pessoas.  

Seguem os resultados dessas questões representados por porcentagens e gráficos e, atendendo 

a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N. 065, serão apresentados os resultados da última pes-

quisa realizada em 2017 (versão Integral) e comentados os resultados relativos às duas versões 

– 1º. e 2º. Parciais (2015 e 2016) – para efeito de comparações dos dados: 
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INSTITUIÇÃO 
 

Você indica a Flamingo para amigos e familiares? 
 

 
 

 

 

Alunos – 82,2% - SIM Professores - 98,1% - SIM 

 

Comparativamente com os resultados dos anos anteriores, observamos que poucos alunos e 

muito poucos professores não indicam a Faculdade Flamingo para as pessoas de seus relacio-

namentos. Na pesquisa de 2015, 63 por cento dos membros da comunidade acadêmica indica-

vam a Faculdade, em 2016/2017, esse número elevou-se para mais de 80 por cento dos alunos e 

mais 90 por cento dos professores, portanto é possível se deduzir que houve considerável eleva-

ção no grau de satisfação,  aceitação, confiança,  partilha de objetivos/missão/valores e credibili-

dade no trabalho realizado pela IES junto à comunidade acadêmica. O marketing mais eficaz da 

Faculdade Flamingo ainda é a propaganda “boca a boca”, ou seja, indicação. 

Os funcionários não responderam se indicam a instituição, pois não havia essa pergunta no ques-

tionário do corpo técnico administrativo, mas responderam que 65% vieram trabalhar na Flamingo 

por indicação de amigos e parentes, outros 15% por serem ex-alunos e outros 15% ainda, busca-

ram a IES pela tradição e porte da instituição. 

 

Qual o principal motivo que o levou a trabalhar no Grupo Flamingo? 

 

Funcionários 95% - por indicação, por ter sido aluno e pela tradição e porte da IES. 

 

Resultado que complementa o obtido junto aos  alunos e aos professores, podendo levar a com-

preendermos que a comunidade acadêmica indica, acredita e valoriza a Faculdade Flamingo para 

estudar ou para trabalhar.  
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3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A Faculdade Flamingo possui um programa social que incorpora uma série de ações e envolve 

toda a comunidade acadêmica em projetos que contribuem com a sociedade e com o meio ambi-

ente. 

Projetos 

 Adote uma criança 

 Banco de projetos sociais 

 Programa ambiental – coleta e separação de recicláveis 

 Projeto "Comunidade e Inclusão Profissional" 

 Campanhas de Arrecadação 

 Campanha "Trote Solidário" 

 Voluntários em Ação 

 Parceiros: Supermercado Sonda e Banco Santander 

O Programa de Ação Cidadã: formação pessoal e profissional em benefício à comunidade, da 

Faculdade Flamingo é coordenado novamente pelo Prof. Me. José Nildo Oliveira Soares, que de-

senvolveu, em parceria com os alunos, duas grandes ações “Trote Solidário” no decorrer de 

2017, que são: no primeiro semestre, arrecadação, montagem e entrega de 301 cestas básicas 

para 301 famílias carentes: 

   

    

ARRECADAÇÃO/EMBALAGEM/TRANSPORTE E ENTREGA DE ALIMENTOS – 13/05 - 1º. SEM.2017 

http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/3
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/1
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/7
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/8
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/9
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/6
http://www.faculdadeflamingo.com.br/comunidade/acao-cidada/projetos/5
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e, no segundo semestre de 2017, arrecadação, embalagem e distribuição de 4.993 brinquedos 

para crianças carentes das sete instituições abaixo relacionadas:  

1. Cami Kantuta;  

2. Cami Centro;  

3. Cami Penha;  

4. Cami Brás 

5. Projeto Semear - Jd Adalgisa - Osasco; 

6. ONG - Coord. Regional das Obras de Promoção Social - CROPH - Santana; 

7. CEPA - Ação Social - Jardim Pery Alto. 

 

 

     

   

DIA DAS CRIANÇAS – 2017 (ENTREGA DE BRINQUEDOS) – 2º. SEM.2017 

 

"Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor". 
                                                                 ( Madre Teresa de Calcutá) 
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Quando os professores e alunos foram investigados sobre os programas de responsabilidade so-

cial da Faculdade Flamingo, o resultado foi o seguinte: 

  

Você conhece as ações de Responsabilidade Social da Flamingo (Ação Cidadã/Trote Solidário)? 

  

Funcionários – 84,2% - NÃO Professores – 94,2%  - SIM 

  

Os profissionais do corpo técnico administrativo não participam ou não conhecem o Ação Cida-

dã/Trote Solidário. Quanto aos alunos, consideramos irrelevante perguntar novamente se conhe-

cem e participam, eles são sempre a maioria, no último triênio mais de 60 alunos tem se dedicado 

como voluntários no Trote Solidário como pode ser constatado nas fotos acima. Neste ano de 

2017, 68 alunos foram voluntários no Trote para o dia das Crianças e 63 alunos foram voluntários 

no Trote para as Cestas Básicas. 

Nos últimos três anos, ao final de cada ação social, o professor coordenador organiza um evento, 

no Auditório da Faculdade, como forma de agradecimento a todos os envolvidos neste importante 

processo de cidadania e amor ao próximo. Abaixo, foto que registra o encerramento da Noite Cul-

tural 2017. Além de diversas atividades culturais como música, dança, contação de histórias, reci-

tal de poesia, coral, alunos, professores e convidados, saboreiam um belo coffee break. 

 

 

NOITE CULTURAL DE ENCERRAMENTO DO TROTE SOLIDÁRIO FLAMINGO - 2017 
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3.3 EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

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

A) Ensino 

A Faculdade Flamingo concebe o currículo como um processo complexo e intencional que englo-

ba os planos e práticas associados direta ou indiretamente ao processo de ensino e aprendiza-

gem. 

 

Referente aos princípios metodológicos, a CPA observou uma preocupação de toda a equipe dos 

diferentes cursos da Faculdade de que a prática pedagógica esteja pautada na concepção andra-

gógica do processo de ensino e aprendizagem. Conforme consta no PPI, é a partir da relação 

professores, alunos, conteúdos selecionados, sistematizados, associados e vivenciados, que o 

processo de ensino e aprendizagem se constrói e dinamiza.  

 

Nas discussões de planejamento entre professores e em depoimentos de alunos valorizam-se e 

almejam-se a pedagogia da interação que busca promover um processo de aprendizado mais 

ativo, capaz de estimular a troca de informações entre professores e alunos e entre os próprios 

alunos, estimulando a criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade de reagir às novas 

situações que, de maneira concreta, serão impostas pela prática profissional. 

  

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

vem investindo fortemente nas metodologias ativas. Oferece um reforçado treinamento aos pro-

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

docente da IES. Lançou um curso de Pós-graduação Lato sensu, direcionado ao público geral, 

mas priorizando os docentes da Flamingo, para que, com professores especializados em metodo-

logias diferenciadas e mais eficazes ocorra um melhor aproveitamento dos alunos.  

 

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: 

 



                                                             P á g i n a  | 26 

 

 

           _____________________________________________________________________________________________ 
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 

 

CURSO  
 

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

 
 

 
 

 

Aluno – 92,1% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 96,2% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Resultado satisfatório, pois a grande maioria dos alunos e professores reconhecem a relação dos 

conteúdos ensinados/aprendidos e 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 – 94,4% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Quase todos os alunos responderam positivamente (de bom a excelente) a relevância do conteú-

do assinado. 

Os docentes responderam, como em anos anteriores, mais uma série de questões relativas ao 

trabalho docente, a preparação das aulas, cumprimento dos horários e cumprimento das ativida-

des burocráticas. Os resultados foram estes: 
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Você conhece os projetos pedagógicos dos 
cursos nos quais leciona? 

Você participa das reuniões de planejamento? 

 
 

Professor 90,4% - SIM Professor 94,2% - SIM 

 

Você planeja antecipadamente as suas aulas? Você é pontual no cumprimento das suas atri-
buições? 

  

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

Esses resultados positivos demonstram o comprometimento dos professores e, consequentemen-

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

para a grande maioria os alunos os conteúdos ensinados estão em sintonia com o mercado de 

trabalho e tem sido relevante na sua atuação profissional. Tais resultados estão próximos dos 

obtidos em 2016, sendo que alguns apresentaram elevação em 2017, como é o caso do uso de 

metodologias ativas nas aulas. 

  

Você tem planejado suas aulas com uso de metodologias ativas? 

                             

Professores – 96,1% - Bom/Ótimo/Excelente 

Quase todos os professores da Flamingo declaram utilizar as metodologias ativas para melhorar 

suas aulas e contribuir para o processo de ensino aprendizagem do aluno. 
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COORDENAÇÃO - DIREÇÃO 

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

projetos de cursos, que obtiveram os seguintes resultados: 

 

De modo geral, você é bem atendido pelo Co-
ordenador do seu curso. 

De modo geral você é bem atendido pela Co-
ordenação do seu curso. 

  

Aluno 76,8% - Bom/Ótimo/Excelente Professor - 90,3 – Bom/Ótimo/Excelente 

 
 

De modo geral você é bem atendido pela Ges-
tão da Unidade na qual estuda? 

De modo geral você é bem atendido pela Ges-
tão da Unidade em que leciona? 

  

Aluno 82,9,4% - Bom/Ótimo/Excelente Professor - 92,3 – Bom/Ótimo/Excelente 

 

Os resultados acima demonstrados sinalizam que a Coordenação dos Cursos e a Gestão das 

Unidades somam esforços para que ocorra satisfação de alunos e professores quanto às políticas 

de Ensino da Flamingo. 

 

B) Pesquisa 

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

dêmica, promovendo ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades de 

ensino e extensão. 

Segundo o PPI são objetivos da política de pesquisa e seu continuado desenvolvimento: o cultivo 

da atividade científica e o estímulo ao pensar crítico em qualquer atividade didático-pedagógica; 
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- a manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, documentação e di-

vulgação científica; 

- a formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

- a concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de determinados projetos; 

- a programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e 

encontros; 

- a publicação e divulgação das produções intelectuais de docentes e discentes, mediante traba-

lhos, compêndios, anais, monografias, livros e revistas; 

- o incentivo para que as atividades de pesquisa estejam voltadas para a resolução de problemas 

e de demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida. 

A IES propicia execução de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores, alunos e co-

ordenadores, na graduação, nas aulas de ECAPRO (Ensaio de Capacitação Profissional), de PA 

(Projetos Avançados), PIC (Programa Interdisciplinar Contextualizado) e de outras disciplinas, na 

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

ra e Bacharelado e, na pós-graduação, na 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 .  

Convergindo com as propostas de Pesquisa da IES, no primeiro e segundo semestres de 2017,  

foi lançada mais uma edição da Revista Inovação Tecnológica - RIT (ISSN: 2179-2895 – Classi-

ficação Capes/Qualis B4). A RIT  tem como objetivo divulgar pesquisas nacionais e internacionais 

relacionadas à Inovação Tecnológica que possam contribuir para o Desenvolvimento Sustentável 

dessas áreas no Brasil. A Revista é uma publicação eletrônica semestral e bilíngue, da Faculdade 

Flamingo São Paulo (São Paulo, Brasil) e, no primeiro semestre de 2017 lançou seu Volume 7, 

No.1. 

Na mesma semana do lançamento da RIT, de 15 a 19/05/2017, ocorreu a XVII Feira de Tecnolo-

gia e Cultura, da Faculdade Flamingo. No segundo semestre do ano ocorreu uma Jornada de 

Tecnologia e Cultura, nos dias 24 e 25/10. Estes eventos são uma oportunidade para apresenta-

ção de trabalhos científicos e projetos de alunos e professores da Instituição e convidados. 

A Flamingo também conta com a Semana de Educação Física (29 a 31/05), destinada a apresen-

tação de trabalhos na área. Em alguns sábados dos semestres letivos, são oferecidas Atividades 

Acadêmico Científico e Cultural, que são palestras com temas de Inclusão Social e Complemen-

tação Profissional. Esses eventos de pesquisa são abertos a toda a comunidade.   
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Como já mencionado anteriormente, são realizadas em todos os semestres letivos a Noite Cultu-

ral – que reúne música, poesia, dança, contação de histórias e de causos – realizada para co-

memorar com os alunos participantes do Trote Solidário.     

 

  

SITE DA FACULDADE FLAMINGO – DIVULGAÇÃO DA REVISTA RIT 

 

C) Extensão e Pós-graduação Lato Sensu 

A Faculdade Flamingo, de acordo com sua infraestrutura e orçamentos, desenvolve atividades de 

extensão visando promover a sua articulação com a sociedade, transferindo para esta os conhe-

cimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa; e captando demandas e neces-

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

Conforme apresenta no PDI e PPI, a extensão, na Faculdade Flamingo, dirige-se a toda a comu-

nidade, a pessoas ou instituições públicas ou privadas, abrangendo cursos de extensão de curta 

duração, como: Matemática Financeira, Estatística, Excel, Mercado de Capitais, Gestão Financei-

ra, entre outros. Os cursos de pós-graduação, que se caracterizam na formação com foco à es-

pecialização 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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Como nos anos anteriores, a Faculdade ofereceu, nos 1º e 2º. Semestres de 2017, o Programa 

de Nivelamento Pedagógico que inclui aulas, aos sábados, de TPOE (Técnicas de Produção Oral 

e Escrita) e Matemática e uma Coleção de Livros Didáticos, publicados por docentes da IES, com 

conteúdos direcionados às defasagens apresentadas pelos alunos nas áreas de português, lógica 

matemática e metodologia científica. 

 

Em 2017, a Faculdade Flamingo continuou ofertando 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 (noturno de 2ª. a 6ª. ou diurno aos sábados), com 

valor de mensalidade promocional para professores da instituição. Isso tudo para gerar qualidade 

em seus cursos a partir da aplicação de metodologias inovadoras e diferenciadas nas aulas.    

 

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 ex-
tensão oferecidas pela Faculdade (Revista RIT, 
Iniciação Científica, Palestras, Jornada de Tecno-
logia e Cultura, Visitas Técnicas, Cursos de For-
mação Docente? 

 

 
 

Aluno – 52,8% - SIM Professor – 90,4% - SIM 

 

A participação dos alunos nessas atividades, nos três últimos anos foi entre 50 e 60%, podendo-

se considerar que a metade dos alunos ainda não aproveita essa oportunidade de crescimento 

oferecida 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 tempo aos filhos e familiares. Já os professores, tem apro-

veitado mais as oportunidades de extensão e pós-graduação oferecidos pela Faculdade. 

 

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Para a comunicação interna 
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A Flamingo contrata uma Ferramenta Pedagógica da TOTVS, denominada Portal Universitário, 

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

dade acadêmica:  

a) Conquista do ensino a distância 

b) Aproximação virtual aluno e professor – postagem de Plano de Aulas e Contrato Pedagó-

gico 

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

d) Conquista da aprendizagem a distância  

e) Pré-envolvimento dos alunos para as aulas – upload de materiais de suporte às aulas 

f) Acesso a boletins de notas e faltas 

g) Acesso aos boletos para pagamento de mensalidades 

h) Pedido de declarações (novo serviço oferecido a partir 2017) 

i) Pedidos de requerimentos (novo serviço oferecido a partir 2017) 

j) Solicitação de Avaliação Substitutiva (novo serviço oferecido a partir 2017) 

 

O Portal Universitário está dividido em duas grandes áreas: Acadêmica e Financeira. O link aca-

dêmico possibilita a inserção de planos de ensino, acessíveis aos alunos e toda a equipe peda-

gógica do curso; os planos de aulas divulgados com pelo menos 1 semana de antecedência para 

que os alunos possam se inteirar dos assuntos; uploads de materiais (conteúdos teóri-

cos/exercícios/instruções) a serem impressos e lidos pelos alunos para uma melhor interação e 

participação em sala de aula; boletins de notas e faltas. O link financeiro disponibiliza os boletos 

para pagamentos das mensalidades e relatório de pagamentos efetuados e pendências. Em 

2017, a Faculdade disponibilizou também a possibilidade de o aluno solicitar declarações, reque-

rimentos e avaliações sem ter que se dirigir à Central de Atendimento. O serviço passou a ser 

oferecido on-line. 

 

A Flamingo mantém também a ferramenta Google for education, que disponibiliza recursos como: 

drive, email, documentos, planilhas, apresentações, formulários etc, ferramentas preciosas para o 

dia a dia acadêmico. Os docentes foram questionados quanto a qualidade da comunicação e utili-

zação de recursos tecnológicos, nesse quesito, obtivemos os seguintes resultados: 
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A comunicação entre a Faculdade e o profes-
sor é adequada. 

Você conhece e utiliza os recursos do Google 
for education em suas aulas? Por quê? 

 

 

Professor – 80,8% - Bom/Ótima/Excelente Professor – 61,5% - SIM 

 

Os professores, em sua grande maioria, consideram a comunicação entre a Flamingo e a comu-

nidade bastante satisfatória e, mais da metade deles utiliza o recurso Google for education para 

se comunicar com os alunos. Essa cultura ainda precisa se proliferar entre os docentes, pois a 

ferramenta pode contribuir muito com o trabalho do professor e com a comunicação entre este e 

os seus alunos. 

Respondentes (professores e alunos), avaliaram o Portal Universitário no tocante a facilidade de 

utilização e materiais disponibilizados por essa ferramenta. Seguem resultados: 

 

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

O Portal Acadêmico é de fácil utilização, você 
é capaz de utilizá-la sem ajuda e resolve al-
guns problemas sem a necessidade de procu-
rar o suporte de TI. 

  

Aluno – 81,4% – Bom/Ótimo/Excelente Professor – 82,7% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Tanto os alunos como professores reconhecem o Portal como uma ferramenta de fácil utilização 

e conseguem utilizá-la para resolver problemas acadêmicos/financeiros virtualmente, sem a ajuda 

das áreas de atendimento ou de suporte. 
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No Portal Acadêmico, você pode consultar o 
Plano de Aulas das disciplinas material dispo-
nibilizado pelo professor. 

No Portal Acadêmico, você pode disponibilizar 
o Plano de Aulas de suas disciplinas e os ma-
teriais de aulas para os alunos. 

 
 

Aluno – 87,5% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 94,2% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Alunos e professores concordaram, novamente, quando responderam sobre consulta e disponibi-

lização do Plano de Aulas e de uploads de materiais por meio do Portal Universitário. Ambos jul-

garam de bom a excelente a eficácia da ferramenta de comunicação.  

85% do corpo técnico administrativo responderam ter facilidade de utilizar as ferramentas dispo-

nibilizadas para seu trabalho, que envolvem o Portal, pois são os funcionários que operam os da-

dos relacionados ao próprio uso da ferramenta (profissionais de TI) ou lançam informações aca-

dêmicas ou dados financeiros para os alunos. 15% dessa mesma amostra responderam que às 

vezes tem facilidade. Nenhum funcionário respondeu não encontrar facilidade no uso da ferra-

menta, como segue: 

 

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

                                             

Funcionários – 85% SIM e 15% 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. 

Além dos programas acima relacionados, os diferentes departamentos da Faculdade Flamingo 

contam com: 
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 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 par-

ticipação 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 

Sociais mais utilizadas, são: Facebook, Linkedin, Youtube, Whatsapp. 

                                     

 

                                                    PÁGINA DA FACULDADE FLAMINGO NO FACEBOOK 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

A Faculdade Flamingo sempre prezou e foi valorizada pelo atendimento personalizado aos seus 

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

tador da aprendizagem, já que alimenta continuadamente a motivação em frequentar a Institui-

ção, bem como a segurança e confiança em poder ser atendido em caso de dúvidas.  

Para garantir esse atendimento, a Faculdade disponibiliza profissionais dedicados ao aluno nas 

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

letivo e matrículas, aprendizagem, sociabilização e cultura geral, financeira, documental e admi-

nistrativa.  
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O corpo técnico administrativo respondeu positivamente à seguinte questão: 

 

Você demonstra interesse, entusiasmo e determinação na execução de suas atividades? 

                                                   

Funcionários – 95% - SIM 

 

Quase 100 por cento dos funcionários atendem com entusiasmo e determinação e demonstram 

interesse em resolver os problemas relacionados às suas atividades profissionais. 

Para garantir a oportunidade de acesso a todos os interessados em cursar o Ensino Superior, a 

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

Governo e outras Instituições – ProUni (Programa Universidade para todos); Desconto Empresa-

Conveniada; FIES (Programa de Financiamento Estudantil) e Escola da Família; bem como prevê 

condições de negociações aos alunos inadimplentes e ou em dificuldade financeira. 

Somadas a postura dos profissionais de atendimento e os benefícios relacionados, alunos e pro-

fessores  responderam o seguinte: 

 

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

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

  

Aluno – 76,6% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 92,3 – Bom/Ótimo/Excelente 

 

Os professores continuam se considerando muito bem atendidos pela Central de Atendimento, 

enquanto que os alunos ainda mantiveram um grau de satisfação mediano. Esses resultados tem 

se repetido ao longo de três últimos anos. A Faculdade, com o intuito de mudar essa realidade, 

ou seja, de melhorar a satisfação do aluno quanto ao atendimento da Central de Atendimento, 

lançou alguns serviços online, tentando restringir, com isso, o volume de alunos no atendimento 

presencial da área. A CPA incluiu questões direcionadas aos alunos quanto ao conhecimento dos 

serviços oferecidos e seu grau de satisfação quanto à oferta: 
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Você conhece os serviços online oferecidos pe-
la  Flamingo (solicitações de declara-
ções/requerimentos etc)?  

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

  

Aluno – 69,5 – Bom/Ótimo/Excelente Aluno – 67,7% - Bom/Ótimo/Excelente 

  

Pouco mais da  metade dos alunos respondentes conhecem os serviços online oferecidos pela 

IES, consequentemente, pouco mais da metade dos alunos se considera satisfeito com os servi-

ços oferecidos. Muitos alunos ainda não conheciam os serviços, portanto muitos ainda não se 

beneficiaram com essa oferta. 

 

3.4 EIXO 4: Políticas e Gestão 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

A) Docentes 

No ano de 2017, a equipe docente da Faculdade Flamingo era composta de  97 professores atu-

antes na Graduação, dentre eles 31 com titulação de Mestres e 10 com titulação de doutores; 19 

deles trabalham em Regime de  tempo parcial e 14 em regime de tempo integral;  grande parcela 

da equipe docente é atuante no mercado de trabalho ou atuaram por mais de 5 anos e todos os 

docentes tem significativa experiência na área acadêmica. 

Destaca-se que houve redução em 33% do quadro de docentes no período de 2013 a 2017 indo 

ao encontro do objetivo de melhor aproveitamento da dedicação docente, ampliando a quantidade 

do número de professores com dedicação integral e parcial e reduzindo a quantidade de profes-

sores horistas. 

 Para o período de 2018-2022 tem-se como objetivo, dar prosseguimento à melhoria de dedica-

ção e titulação do quadro docente, aumentando a porcentagem de professores com stricto sensu 

e dedicação integral por meio de estímulos institucionais. 

Os docentes continuam realizando publicações, seus portfólios são atualizados semestralmente e 

o lattes é atualizado constantemente. Alguns professores, impulsionados por estímulo da institui-

ção, tornaram-se mestres no decorrer de 2017 e uma parcela do corpo docente apresentou traba-

lhos em congressos internacionais na Grécia e Argentina, por exemplo. 
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Continua sendo aprimorado o plano de carreira regulamentado pela Faculdade e impulsionadas 

às ações de benefícios para a equipe docente.  

A média obtida pelo corpo docente na Avaliação de Desempenho realizada junto aos alunos, no 

2º. Semestre de 2017, manteve seus índices dos três últimos anos entre 8,2 e 9,3, considerados 

pela CPA como bastante positivos. A Flamingo manteve, nesse triênio, seu sistema de gestão 

com a meritocracia e valorização de seus profissionais, premiando àqueles que se destacam, 

concedendo benefícios e oportunidades de aperfeiçoamento contínuo, como as oficinas de Meto-

dologias Ativas e Ferramentas Digitais. Em fevereiro de 2018, os professores foram capacitados 

para utilização da ferramenta QMágico, que possibilita fornecer ao aluno videoaulas, textos resu-

mos dos conteúdos, bateria de exercícios de verificação de aprendizagem e sugestões para apro-

fundamento de estudos. Isso representa uma melhoria para o processo de ensino aprendizagem 

do educando e uma oportunidade para o professor aperfeiçoar seus conhecimentos sobre utiliza-

ção de novas ferramentas, direcionadas ao ensino a distância. Segue relação de oficinas disponi-

bilizadas aos professores nos períodos de planejamento pedagógico nos últimos semestres leti-

vos: 

 

Oficina: Google Classroom 

Oficina: Moodle 

Oficina: Google Forms 

Introdução às Metodologias Ativas de Aprendizagem 

Oficina: Ferramentas do Totvs 

Oficina: Aprendizagem Colaborativa (Collaborative Learning) 

Oficina: Aula Invertida (Flipped Classroon) 

Oficina: Escrita Permeando o Currículo (Writing across the curriculum) 

Oficina: Estudo de Caso (Case Studies) 

Compartilhando estratégias e dificuldades na incorporação das Metodolo-
gias Ativas de Aprendizagem nos planos de aula 

Oficina: QMágico 

 

B) Corpo técnico-administrativo 

Em 2017, a CPA promoveu a pesquisa coletiva de satisfação junto ao corpo técnico administrati-

vo,. Constatou-se que 75% desses profissionais procuram se atualizar diariamente, evidentemen-

te, 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 fo-
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ram 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 atuali-
zar? 

Você toma para si a responsabilidade de se 
desenvolver profissionalmente? 

  
Funcionários – 75% diariamente - 10% duas vezes 
por semana 

Funcionários – 100% SIM 

 

Apesar dos resultados acima, quando questionados sobre a participação na condição de aluno de 

algum programa de qualificação profissional, mais da metade dos funcionários responderam não, 

restando somente 40% do resultado para ser dividido em: sim mestrado, sim especialização, sim 

cursos de extensão.  A CPA entende que houve algum equívoco na interpretação das perguntas. 

Quando do feedback aos funcionários, a CPA procurará entender/esclarecer tal equívoco. Afinal, 

a atualização diária ou duas vezes por semana representa participação em programas de qualifi-

cação profissional. 

Outras questões foram contempladas na pesquisa junto aos funcionários, relativas a hobbies; ao 

cuidado no tratamento do patrimônio da IES; contribuições com ideias para alcançar metas; ca-

pacidade para julgar emitir recomendações sobre a área de atuação; a realização de tarefas; ní-

vel de conhecimento dos procedimentos internos; cumprimentos da jornada de trabalho; coopera-

ção; habilidades no relacionamento com colegas de trabalho; habilidades para trabalhar sobre 

pressão; aspirações profissionais. Ao responder as questões destinadas às prioridades, o primei-

ro mais importante para os funcionários é o aprendizado; o segundo é o relacionamento com os 

colegas; o terceiro é o reconhecimento e o oitavo e menos importante é o protagonismo. 

 

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

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

pela Missão, Visão e Valores institucionais. Estruturado com níveis hierárquicos simples para faci-

litar a tomada de decisão que atenda à dinâmica da instituição. O Grupo Flamingo revê seu orga-

nograma constantemente e o atualiza para a adaptação à realidade do mercado financeiro, admi-

nistrativo e pedagógico.  
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Em 2017, ocorreram mudanças na gestão acadêmica e administrativa, como pode ser constatado 

nos quadros apresentados no início deste relatório, sempre com o intuito de aperfeiçoar os pro-

cessos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela IES. Foram contratados profissionais 

experientes do mercado, para aperfeiçoamento da gestão e benefícios da comunidade acadêmi-

ca. 

 

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

No triênio 2015 a 2017, os investimentos previstos e aprovados pelo Conselho Societário para a 

Faculdade Flamingo,  foram direcionados para o aprimoramento da infraestrutura física e de re-

cursos; benefícios e formação continuada de professores e profissionais de apoio técnico admi-

nistrativo;  investimentos em sistemas de TI para aprimoramento dos serviços ofertados aos alu-

nos. São eles: 

 Investimento na Comunicação e Ensino a Distância. 

 Manutenção contínua do Portal Universitário Flamingo.  

 Aprimoramento e modernização do website Flamingo.  

 Marketing Externo – campanhas publicitárias. 

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

 Investimentos em mobiliários e criação de espaços. 

 Investimento em Informática e Tecnologias: aquisição de roteadores para melhoria da qua-

lidade do WIFI nas duas Unidades acadêmicas; cabeamento de internet em todas as salas 

de aula + 25 pontos de internet. 

 Ampliação do número de Computadores nos laboratórios e nas salas de aulas (aquisição 

de Cromebooks para melhoria no uso de TICs nas aulas) + 25 computadores (correspon-

dente a + 1 Laboratório). 

 Expansão e atualização nos laboratórios de engenharia e automação. 

 Expansão e manutenção dos multimídias em sala de aula: datashows  + 5 equipamentos 

adquiridos. 

 Investimentos na manutenção de salas de Metodologias Ativas na Unidade Lapa. 

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

 Implantação do acervo bibliográfico Digital. 

 Investimento em Recursos Humanos: contratação de profissionais experientes. 
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 Ampliação dos benefícios aos colaboradores. Nova política de bolsas de estudos para fun-

cionários e para ex-funcionários. 

 Implementação de Programa de voluntariado para Inclusão Social. 

 Investimento na Infraestrutura Física e de Recursos: insufilm nos vidros das janelas da 

Unidade Lapa; manutenção e atualização das brinquedotecas. 

 Investimento em nova ferramenta de aprendizagem QMágico. 

 Disponibilização de mais recursos para aprimoramento do processo de ensino e aprendi-

zagem no QMágico – vídeo aulas, textos resumos de conteúdo das aulas, exercícios de 

verificação de aprendizagem, curadoria de textos, vídeos e palestras que servirão de apro-

fundamento de estudos para os alunos Flamingo. 

 Implementação, em janeiro de 2018, do Modelo de Aprendizagem T, com a inserção de 

mais quatro eixos que incluem Nivelamento contínuo em Língua Portuguesa e Matemática; 

módulo de Inteligência Emocional e módulo de Projeto Integrador. Esses módulos estão 

sendo oferecidos no ambiente virtual para o aprimoramento dos alunos e maior competiti-

vidade destes no mercado de trabalho. 

 

           

                                      FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM QMÁGICO 

 

Em relação às obrigações trabalhistas e, mais precisamente ao pagamento dos salários dos do-

centes e técnicos administrativos, constatamos que a Faculdade mantem seus compromissos 

regularmente, o que complementa a percepção positiva dos membros da CPA em relação a sus-

tentabilidade financeira da Faculdade Flamingo.  
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3.5 EIXO 5: Infraestrutura Física 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

As atividades da Faculdade Flamingo são desenvolvidas em dois prédios próprios, construídos 

especificamente para funcionamento de unidades acadêmicas, contendo: salas de aulas; labora-

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

salas de dança; laboratórios de Anatomia/Biologia/Fisiologia/Química e Física; laboratórios adap-

tados para uso de metodologias ativas; bibliotecas; Cantinas; e salas destinadas aos mais diver-

sos serviços administrativo-financeiros. Enfim, toda a infraestrutura necessária ao bom funciona-

mento acadêmico-administrativo.  

                                         

            UNIDADE BARRA FUNDA                                                              UNIDADE LAPA  

 

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

cas 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 

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

ria. Estão configuradas com 4 áreas: área para consulta e acesso ao acervo, área para estudos 

individuais, área para estudos em grupo e local para guarda de pertences. Disponibilizam os ser-

viços de: consulta local; empréstimo domiciliar; reserva de livros e levantamento bibliográfico. Nos 

últimos três anos, a Flamingo investiu na implantação e manutenção de acervo digital, ampliando 

significativamente os livros e periódicos para consulta de toda a comunidade acadêmica. Foram 

disponibilizadas, no questionário da CPA, em 2017, três questões para professores e três para 

alunos sobre a utilização e funcionamento das bibliotecas. Seguem os resultados comparativos: 
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Você frequenta a Biblioteca regularmente? Você frequenta a Biblioteca regularmente? 

  

Aluno – 45,4% - SIM Professor – 61,5% - SIM 

 

Na Biblioteca são encontrados os livros indi-
cados pelos professores. 

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

  

Aluno – 83,5% Bom/Ótimo/Excelente Professor – 96,1% Bom/Ótimo/Excelente 

 

Há disponibilidade de espaço físico para a 
realização de trabalhos em grupo e pesqui-
sas na Biblioteca. 

Há disponibilidade de espaço físico para reali-
zação de estudos e pesquisas em grupos na 
Biblioteca. 

  

Aluno – 74,9% - Bom/Ótimo/Excelente Professor – 88,5% - Bom/Ótimo/Excelente 

 

Comparativamente aos resultados apresentados nos dois relatórios parciais da autoavaliação, a 

Biblioteca ganhou mais frequentadores, disponibilizou mais livros indicados pelos professores e 

constantes dos planos de ensinos das disciplinas e teve seus espaços físicos melhor avaliados 

pelos professores e alunos da IES, como pode constatado nos resultados acima. 

A frequência da comunidade acadêmica na Biblioteca tem que ser somada às consultas realiza-

das na Biblioteca Virtual que tem sido excelente, ou seja, os alunos e professores, tem se benefi-

ciado de consultar livros e periódicos de seu próprio celular ou notebook, sem ter que se deslocar 

à Biblioteca física. 
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ACESSIBILIDADE 

A Flamingo promove Acessibilidade e Atendimento Diferenciado aos Portadores de Necessidades 

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

dade das duas unidades acadêmicas: elevadores, rampas de acesso,  sinalizações especiais, 

indicações em braile nos elevadores e corrimãos das escadas, piso diferenciado, carteiras adap-

tadas, provas personalizadas entre outros recursos.  

 
INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura oferecida pela Faculdade Flamingo foi novamente contemplada na pesquisa rea-

lizada pela CPA, em diversos aspectos, como: internet, limpeza, banheiros, laboratórios, cantinas 

e instalações no geral que envolvem salas de aulas, copiadora e outros espaços, e os resultados, 

resumidamente, são estes: 

 

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

Os Laboratórios de Informática são adequados 
ao uso nos aspectos limpeza, iluminação, con-
forto, temperatura e disponibilidade de horá-
rios extra aula. 

 

 

 

 
Aluno – 77,8%  B/O/E          Professor – 94,3% B/O/E Aluno - 88,1%  B/O/E             Professor – 82,4% B/O/E 

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

 

                                               
Aluno -   42,5% Bom/Ótimo/Excelente                               Professor – 53,9% Bom/Ótimo/Excelente 
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De modo geral, as instalações  da Faculdade são adequadas para a realização das aulas e 
demais atividades acadêmicas. 

 

                                               
Aluno - 81,1% Bom/Ótimo/Excelente                            Professor - 74,1% Bom/Ótimo/Excelente                            

 

A cantina da Faculdade possui variedade de produtos e preços adequados às suas necessida-
des. 

                                             

Aluno – 59,8% Bom/Ótimo/Excelente Professor – 69,3% 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.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES/AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

A análise dos dados, informações e ações com base nos resultados obtidos na pesquisa realiza-

da pela CPA, da Faculdade Flamingo, será apresentada em uma tabela, que facilita a visualiza-

ção e relaciona diretamente as ações de aprimoramento sugeridas pela Comissão, seguindo a 

divisão das dimensões em 5 eixos, atendendo assim as instruções da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES. Esperamos com isso facilitar a leitura e visualização das informações con-

tidas neste Relatório Integral de Autoavaliação Institucional. 
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EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

- Aprimoramento dos instrumentos 
de autoavaliação, continuadamente 
para torná-los sempre atualiza-
dos/modernizados. 
- Divulgação os resultados da Auto-
avaliação. 
 

- Aprimorar de forma continuada a avaliação de de-
sempenho docente/discente. 
- Acompanhar o trabalho dos coordenadores, quanto 
à elaboração/divulgação do Boletim com resultados 
da CPA, por curso, para tomadas de decisões conti-
nuadas e sistêmicas. 
- Discutir a sugestão da CPA e, se pertinente, colocar 
em prática a formação de equipe, por curso, para 
socialização dos resultados do Relatório Integral de 
Autoavaliação Institucional, com envolvimento da 
comunidade acadêmica e acompanhamento nas 
ações propostas pela CPA. 
 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

- A Missão, Visão e Valores vêm 
traduzir as expectativas da comuni-
dade acadêmica e atender à função 
social da IES. As proposições insti-
tucionais estão coerentes com a 
prática. 
- 17,8% dos alunos e 9% dos pro-
fessores ainda não indicam a Facul-
dade. 
 

- Gerar correções e melhorias na IES para que todos 
os membros da comunidade acadêmica indiquem a 
Faculdade para amigos e parentes. 
 
 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

-84,2% do corpo técnico administra-
tivo não conhece nem participa das 
ações de responsabilidade social da 
Flamingo. 
 

- Promover melhorias na divulgação dos eventos in-
seridos no Programa Ação Cidadã, oferecendo mais 
opções de datas e horários para que funcionários 
possam participar dos projetos de cidadania e amor 
ao próximo. 
 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

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

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

 
- Uma grande parcela dos alunos 
(mais que nas duas pesquisas ante-
riores) não participa das atividades 
de Pesquisa, Extensão oferecidas 
pela Flamingo. 

 
Em relação à pesquisa: 
- Intensificar a divulgação dos eventos relacionados à 
pesquisa científica para que os alunos e valorizem e 
participem mais das atividades de pesquisa e exten-
são oferecidas. 
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Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

- 38,5% dos docentes não conhe-
cem e não utilizam os recursos do 
Google for education em suas aulas. 

- Aprimorar os treinamentos e divulgação de possibi-
lidades de utilização dessa ferramenta nas aulas de 
todos os professores da Faculdade 
 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

A Faculdade Flamingo preza pelo 
atendimento personalizado aos seus 
alunos e interessados, pois, extra-
polando as obrigações implícitas 
dos direitos humanos, a Faculdade 
acredita que o ambiente acolhedor é 
facilitador da aprendizagem, já que 
alimenta continuadamente a motiva-
ção em frequentar a Instituição, bem 
como a segurança e confiança em 
poder ser atendido em caso de dú-
vidas. Apesar disso, 
- Somente 23,4% (mais que nos 
anos anteriores) estão insatisfeitos 
com o atendimento da Central de 
Atendimento ao Aluno. Lembramos 
que essa insatisfação é reincidente 
no triênio 2015-2017.  
  

- A Flamingo revisou suas políticas e aprimorou o 
atendimento ao discente, treinou a equipe, integrou 
experientes profissionais desta área, reformou os 
espaços das Centrais, diminuiu tempo e burocracias, 
criou at online, mas não extinguiu a insatisfação dos 
alunos.  
- De qualquer forma, sempre é possível melhorar, por 
isso, a CPA sugere que a revisão de processos e o 
aprimoramento seja contínuo para que toda a comu-
nidade acadêmica reconheça como excelente o 
atendimento na Central de Atendimento ao Aluno. 
 

EIXO 4: POLÍTICAS E GESTÃO 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

-Tanto a equipe docente quanto a 
equipe técnico-administrativo valori-
zaram o ambiente acolhedor como 
uma das principais razões pela op-
ção em trabalhar na Faculdade 
Flamingo, confirmando a qualidade 
do clima organizacional  da IES. 
-Os professores estão atentos em 
promover e manter um bom relacio-
namento com os alunos, em desen-
volver atividades de ensino com me-
todologias diversificadas e enfoque 
interdisciplinar, avaliações de 
aprendizagem eficazes. 
-Voltaram a pontuar como suas ex-
pectativas prioritárias o aprimora-
mento na divulgação do plano de 
carreira e a ampliação dos benefí-
cios ofertados ao professor. 
 

Em relação à equipe docente:  
- Apresentar o plano de aprimoramento do Plano de 
carreira docente e incorporação de novos benefícios. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

-O modelo de gestão da Faculdade 
Flamingo é participativo, democráti-
co e sistêmico, direcionado pela 
Missão, Visão e Valores institucio-
nais. Estruturado com níveis hierár-
quicos simples para facilitar a toma-
da de decisão que atenda à dinâmi-
ca da instituição.  
- A IES vem promovendo a profissi-
onalização contínua do quadro de 
corpo técnico administrativo e incor-
poração de novas tecnologias de 
captação e tratamento das informa-
ções. 
-Em 2017, diversas mudanças ocor-
reram na gestão acadêmica e admi-
nistrativa com o intuito de aperfeiço-
ar os processos e melhorar a quali-
dade dos serviços oferecidos pela 
IES.  
 

- Clareza nas responsabilidades e atribuições da di-
reção, coordenação e outras áreas da IES e, conse-
quente, socialização a toda a comunidade acadêmi-
ca. 
 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

-A Faculdade Flamingo investiu, 
ampliou, expandiu, implantou e im-
plementou inúmeros serviços, proje-
tos, programas, maquinários, equi-
pamentos e infraestruturas. 
- Investiu em mais uma ferramenta 
de aprendizagem QMágico, em trei-
namento de professores e mais re-
cursos para o aluno se aperfeiçoar e 
estar mais competitivo para o mer-
cado de trabalho. 
-Em relação às obrigações trabalhis-
tas e mais precisamente ao paga-
mento dos salários dos docentes e 
técnicos administrativos, identifica-
mos que a Faculdade assumiu com 
seus compromissos regularmente. 

- A CPA entende que a sustentabilidade financeira da 
Faculdade Flamingo/Grupo Flamingo está comprova-
da por seus investimentos em infraestrutura, aprimo-
ramento de serviços/projetos/programas e cumpri-
mento dos encargos legais.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO 5: INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão 7: Infra-estutura física 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 

-A Faculdade Flamingo desenvolve 
as suas atividades de ensino em 2 
unidades acadêmicas, estendo sua 
infraestrutura para prática de espor-
tes à quadra poliesportiva. Diversos 

Biblioteca 
- Criar programas de incentivos para que professores 
e alunos frequentem mais assiduamente a Biblioteca. 
 
Acessibilidade 



                                                             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 

 

espaços da IES tem sido reforma-
dos, construídos, adaptados e am-
pliados para melhor atender às ne-
cessidades e à satisfação de toda a 
comunidade acadêmica. A Flamingo 
investiu, em 2017, na implantação 
de acervo digital.  
- Apesar de a Biblioteca ter melho-
rado o espaço físico para trabalhos 
em grupo e pesquisa e ter ampliado 
o número de volumes e títulos indi-
cados pelos professores, menos da 
metade dos alunos e pouco mais da 
metade dos professores frequentam 
a Biblioteca regularmente, reincidin-
do os resultados obtidos em 2015 e 
2016.  
 
- Alunos sem necessidades especi-
ais mantiveram registro de insatisfa-
ção pela prioridade de uso dos ele-
vadores pelas pessoas com neces-
sidades especiais. 
 
- Dentre os itens avaliados na Infra-
estrutura da Faculdade Flamingo, o 
WIFI aparece novamente com o ge-
rador de grande insatisfação de alu-
nos e professores 
 

- Criar campanha de sensibilização, junto aos alunos 
sem necessidades especiais, para esclarecimento de 
concessões aos alunos com necessidades especiais. 
 
 
Infraestrutura 
- A Instituição deverá investir ainda mais em roteado-
res nas duas Unidades Acadêmicas para melhorar o 
acesso à Internet pelo WIFI.  
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REGULAMENTO DA CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTO AVALIAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DA INSTALAÇÃO 

 

Art. 1º - Atendendo ao que determina a Lei n.º 10.861, de 14 de Abril de 2.004, que Institui o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Faculdade Flamingo constitui sua Comissão 
Própria de Avaliação, com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos, de siste-
matização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos). 

 

Art. 2º - A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Flamingo é constituída de representantes do-
centes, de representantes discentes, de representante da comunidade e de representante da Secreta-
ria, nos termos da Portaria Ministerial n.º 2.051, de 09 de julho de 2.004, sendo eleitos da seguinte 
forma: 

a) Os professores serão eleitos por votação por intermédio dos próprios professores, em urna a 
ser disponibilizada na(s) sala(s) do(s) professor(es) da(s) unidade(s). 

b) Os alunos serão eleitos por votação por intermédio dos próprios alunos, em urna a ser dis-
ponibilizada na(s) biblioteca(s) da(s) unidade(s). 

c) Os demais integrantes: representante da comunidade e representante da Secretaria, também 
serão eleitos por votação por intermédio de seus pares, em urna a ser disponibilizada na(s) bi-
blioteca(s) da(s) unidade(s). 

d) O tempo de votação dos integrantes será de aproximadamente uma semana para cada uni-
dade. 

 

Art. 3º - Os integrantes da Comissão Própria de Avaliação, assim como o seu Coordenador, serão indi-
cados pelo Diretor Geral da Faculdade Flamingo e deverão ter seus nomes homologados pelo Conse-
lho Superior da Entidade. 

 

Capítulo II 

Dos Objetivos 

 

Art. 4º - Os seus objetivos estão descritos na Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2.004, regulamentada 
pela Portaria n.º 2.051, de 09 de julho de 2.004, envolvendo: 

a) A coordenação dos processos internos de avaliação da Entidade, instrumentalizando a co-
munidade acadêmica e a sociedade, fundamentada no Plano de Desenvolvimento Institucional, 
com elementos que permitam identificar a trajetória da Instituição quanto ao cumprimento da 
sua missão, seus valores e avanços na qualidade de seus serviços. 

b) Prestação de informações aos órgãos governamentais responsáveis pelo Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e pelas políticas nacionais de educação. 

c) O subsidio do processo de gestão institucional em seus diferentes níveis de decisão. 
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Parágrafo Único – A Comissão Própria de Avaliação assumirá a responsabilidade do processo em pau-
ta, conforme termos expressos pelo Art. 07º da Portaria MEC, n.º  2.051, de 09 de setembro de 2.004. 

CAPÍTULO III  

Do Funcionamento e Funções 

 

Art. 5º - A Comissão Própria de Avaliação não se subordina à Entidade Mantenedora e goza de auto-
nomia frente aos órgãos colegiados da Instituição, orientando o exercício de suas atividades na preo-
cupação pela análise global e integrada do conjunto de dimensões do ensino, estruturas, relações, 
compromissos e responsabilidade social da Instituição. 

 

Art. 6º - A Comissão Própria de Avaliação realizará reuniões ordinárias trimestrais ou extraordinari-
amente quando convocada pelo seu Coordenador ou solicitada pela maioria absoluta de seus integran-
tes, sempre com antecedência mínima de 72 horas.  

 

Art. 7º - São atribuições da CPA: 

  I – levantar dados e informações sobre as atividades dos diversos setores institucionais com o propó-
sito de promover estratégias de avaliação de cada setor, dentro das suas peculiaridades e complexida-
des; 

 II – Definir o programa de autoavaliação institucional, estabelecendo prazos e custos para a viabiliza-
ção dos compromissos firmados, inclusive os referentes à remuneração dos integrantes da Comissão 
em decorrência de sua efetiva participação, o que deverá, para efeito orçamentário, ser submetido à 
apreciação da Mantenedora e do Conselho Superior.  

III – Organizar reuniões com os diversos setores institucionais visando: 

a) à integração de todos os setores institucionais num programa de avaliação contínua, coerente 
e pertinente com a filosofia da Instituição e do SINAES; 

b) estabelecer as áreas prioritárias para o início das ações; 

c) manter atualizadas as informações, de acordo com as determinações do MEC e referentes ao 
SINAES, objetivando pronto atendimento às solicitações de dados avaliativos emanadas da re-
ferida instância; 

d) orientar e/ou coordenar as ações e os instrumentos avaliativos utilizados no processo;  

e) proceder aos estudos e análises dos dados levantados na avaliação de cada serviço ou setor, 
onde esses estudos equivalem a pesquisa primária e secundária com alunos, professores, cor-
po técnico administrativo, comunidade em geral, pode intermédio de pesquisa realizada por 
questionário e por reuniões e entrevistas; 

f) prestigiar, com sua representação, encontros do SINAES e reuniões internas, sempre que per-
tinentes e necessárias. 

IV – Constituir sub-comissões ou comissões setoriais, em função das necessidades do programa defi-
nido de autoavaliação.  
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CAPÍTULO IV 

Da Organização das Atividades 

 

Art. 8º - A Entidade Mantenedora proporcionará apoio técnico-administrativo para o sucesso e efici-
ência das ações da Comissão Própria de Auto-Avaliação, referentes a: 

 

  I – remuneração das horas de trabalho dos integrantes da CPA nas reuniões ordinárias e extraordiná-
rias, tendo como base o valor e a duração da aula nos Cursos Superiores; 

 II – disponibilizar funcionários para colaborarem com CPA na execução de trabalhos programados, 
sempre que requeridos com antecedência de 72 horas; 

III – facilitar a utilização de computadores, consultas à Internet, elaboração de banco de dados, inclu-
sive designando funcionários especialistas no setor para colaborarem nas atividades programadas; 

 IV – fornecimento de materiais, aparelhos, transporte e outros utensílios, sempre que necessários. 

  V – também poderão ser remuneradas as atividades constantes do planejamento das CPA, uma vez 
submetidas à apreciação da Entidade Mantenedora, uma vez pertinentes à programação definida, 
condicionadas à disponibilidade de recursos orçamentários e dependentes da sua aprovação pelo 
Conselho Superior, utilizando-se como base de cálculo a sua duração e o valor da hora/aula fixada pa-
ra os cursos superiores.  

 

Art. 9º - Os projetos da avaliação de cada serviço ou setor, assim como os relatórios conclusivos, serão 
analisados e aprovados em reunião da CPA, com presença de, pelo menos, 5 (cinco) de seus integran-
tes. 

 

Parágrafo 1º - Nenhum projeto ou resultado de qualquer avaliação poderá ser divulgado sem que se 
observem os procedimentos determinados pelo caput do presente artigo. 

 

Parágrafo 2º - Os responsáveis pelas informações de cada serviço ou setor responderá pela veracidade 
das mesmas, conforme o que determina o art. 12º, da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2.004. 

 

Art. 10º - A Entidade Mantenedora prestigiará a Comissão Própria de Auto-Avaliação promovendo 
ampla divulgação de sua composição e do planejamento de sua programação, promovendo a remune-
ração pelo trabalho de seus integrantes, além de contribuir ainda para a campanha de sensibilização 
de toda a comunidade acadêmica para a sua colaboração no processo. 
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 11º - O mandato dos integrantes da CPA é pelo período de 1 (um) ano, podendo ser renovado se 
for em atendimento às expectativas dos diferentes grupos que compõem a comunidade acadêmica. 
  

Art. 12º - Os integrantes da CPA poderão ser substituídos: 

I. por pedido de exoneração pelo próprio integrantes; 

II. por desligamento da Instituição; 

III. por iniciativa do Diretor da Instituição objetivando garantir agilidade e qualidade no processo 
avaliativo; 

IV. por solicitação da CPA ao Diretor da Instituição, quando comprovada atitude de improbidade 
de qualquer de seus integrantes; 

V. quando o membro da CPA faltar a 03 (três) reuniões consecutivas salvo em casos justificáveis a 
critério da própria CPA. 

 

Parágrafo Único - Toda e qualquer substituição somente se processará após a Resolução da Diretoria, 
aprovada pelo Conselho Superior. 

 

Art. 13º - Os casos omissos no presente regulamento somente poderão ser definidos por sugestão do 
Coordenador da CPA encaminhada ao Diretor da Instituição e aprovada pelo Conselho Superior da 
Entidade. 

 

Art. 14º - Este *Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho Supe-

rior da Instituição.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Atualizado em 07 março de 2017  



                                                                        P á g i n a  | 54 

 

 

           _____________________________________________________________________________________________ 
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 

 

ANEXO B 
 

CALENDÁRIO CPA ANO DE 2017/2018 

                                                                                    

     

 

Março 2017  

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 
 

 

 
 
28/03 – Postagem do 2º. Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional no site do 
Sistema e-MEC. 
 
 

 

Abril  2017 

 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 

 
25/04 – Reunião com integrantes da CPA para deferimento da Síntese do Relatório; 
definição de calendário e cronograma de atividades da CPA; distribuição de questões 
para Avaliação Integral de 2017; Meta avaliação. Participação da Direção Geral e Ges-
tores das Unidades Acadêmicas. 
 
 

 

Maio 2017 

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     

02 a 31/05 –  Divulgação de Síntese do Relatório Parcial encaminhado ao CONAES. 
Postagem no Portal Acadêmico no campo Documentos Institucionais. 
 

 

Junho 2017 

 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 
 

 

01 a 09/06 – Revisão dos questionários a serem disponibilizados para Comunidade 
Acadêmica. 
 
29/06 – Reunião com integrantes da CPA para alteração da equipe e adequação às 
mudanças no Regimento. Estruturação e renovação de mandato dos componentes 
CPA.  

 

Agosto de 2017  

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    

01/08 – Participação da CPA na Reunião Geral para sensibilização dos docentes. 

 

04/08 – Reunião com integrantes da CPA para retomada das atividades: distribuição 
de tarefas relativas à consulta / levantamento de dados e fechamento dos questioná-
rios a serem disponibilizados à comunidade acadêmica. 

 

07 a 11/08 - Início das aulas: Participação CPA no Projeto Acolhida dos Veteranos e 
Calouros –  Lapa e Barra Funda. 
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Setembro 2017 

Sem 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 17/09 – Sensibilização de toda a comunidade acadêmica  quanto ao preenchi-
mento dos questionários relativos à autoavaliação. 

 

25 a 29/09  - Leitura e Análise de documentos (Regimento, Regulamentos, PPCs etc) 

 

 

                 Outubro 2017 

Sem 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 31      

 

03 a 31/10 - Aplicação dos questionários aos  discentes. (Google Form - Professores: 
levar alunos aos Laboratórios de Informática.) 

 

14 a 19/10 – Aplicação dos questionários aos docentes. (Google Form) 

 

27/10 – Reunião com integrantes da CPA para estudo de ações e estratégias a serem 
utilizadas intensificação da sensibilização = melhoria no número de respondentes.  

 
 

                 Novembro 2017 

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    

 

 

 

13 a 30/11 – Tabulação dos Dados e levantamento de informações nas diversas áreas 
da IES. 

 

 

 

Dezembro 2017 

Sem 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 31 

 

14/12 – Reunião com integrantes da CPA para leitura/análise dos dados levantados e 
estudo de ações e estratégias para elaboração do Relatório Integral de Autoavaliação 
da Faculdade Flamingo.  

 

21/12 – Envio de instruções sobre elaboração de Boletim Sintético dos Resultados a 
todos os Coordenadores de Cursos. 

 

 

Fevereiro 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  
  

 

 
01/02 – Reunião com integrantes da CPA para montagem/leitura e fechamento do 
relatório a ser encaminhado em março. 
 
02 a 28/02 – Digitação final e organização do Relatório Integral. 
 
 
 

 

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  

 
 
 
29/03 - Postagem do Relatório Integral de Autoavaliação institucional (2015 a 2017) 
no  site do Sistema e-MEC. 
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ANEXO C 
 

Formulários de Resultados autoavaliação institucional 

 CPA - FACULDADE FLAMINGO  

 

 

A) Formulários - Aluno 
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B) Formulários Professores 
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C) Formulário – Avaliação Corpo Técnico Administrativo 

 

            

 

 


