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1INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional apresenta o trabalho realizado 

pela CPA no ano letivo de 2015 e visa atender às exigências da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES No. 065, de 09 de outubro de 2014. 

Procuramos com o presente relatórioexplicitar à comunidade acadêmica, à sociedade e aos 

avaliadores externos, o perfil da Faculdade Flamingo, suas fragilidades e potencialidades, 

além de sugerir ações para dirimir as fragilidades considerando as dez dimensões previstas 

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

aprimoramento das atividades da Faculdade.  

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

2015,  que retrata informações para subsidiar e/ou motivar decisões, contudo ele é 

considerado parte de um processo contínuo e aberto com o qual os diversos segmentos, 

direta ou indiretamente envolvidos no processo educativo, amadureçam a discussão sobre 

seus objetivos, desempenho e qualidade do processo, gerando suas próprias alternativas de 

ação para uma transformação. 

Este Relatório Parcial está organizado na seguinte sequência: inicialmente, apresentamos 

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

CPA e o planejamento estratégico de autoavaliação. Depois apresentamos a metodologia 

utilizada para a realização destaautoavaliação realizada pelos membros da CPA no ano de 

2015. Em seguida descreveremos as dez dimensões, organizadas em cinco tópicos 

correspondentes aos cinco eixos, conforme determina a Nota Técnica acima. A posteriori, 

são fornecidos os dados levantados entre os diferentes sujeitos da comunidade acadêmica 

(alunos, professores, coordenação e equipe de apoio técnico-administrativo) e as 

proposições de intervenção sugeridas pela CPA a partir da análise dos dados levantados. 

 
1.1DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Mantenedora/Razão Social: Flamingo 2001- Curso Fundamental 

Nome Fantasia: Faculdade Flamingo 

Sigla da Instituição: não há 

Sistema de Ensino: Federal  
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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 de mandato: 01/11/1969 

Data final de mandato: indeterminado  

Representante Legal: Erica Stefanutto Pinto Ardito 

CPF: 175.788.738-57 

Cargo: Representante Legal 

Data de início de mandato: 04/03/2009 

Data final de mandato: indeterminado  

 

Diretor: Winston ToshijiSonehara 

CPF: 938.268.348-87 

Cargo: Diretor Geral 

Data de início de mandato: 02/01/2013 

Data de saída: Outubro/2015 
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1.1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA 

FACULDADE FLAMINGO 

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

publicada no DOU de 03 de julho de 2000. 

Dados de Recredenciamento:Recredenciada pela Portaria nº 638 de 18 de maio de 2012, 

publicada no DOU 21 de maio de 2012. 

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

Faculdade de Tecnologia Flamingo mediante Portaria de Unificação nº114, de 08 de 

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

Diretor: Winston ToshijiSonehara 

CPF: 938.268.348-87 

Cargo: Diretor Geral 

Data de início de mandato: 02/01/2013 

Data final de mandato: indeterminado  

Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº 01/2013 de 

28/01/2013. 

Representante da Faculdade – Pesquisadora Institucional: Maria Assunção Simon dos 

Santos 

Fone: (11) 3833-3008e-mail: institucional@faculdadeflamingo.com.br 

Resolução interna de divulgação do mandato:Resolução Interna nº 01/2009 de 04 de 

março de 2009. 

Secretário-geral: Samuel Bulcão de Lima 

Data de início das atividades: Resolução Interna nº 05/2013 de 08 de abril de 2013 

SEDE- UNIDADE ACADÊMICA BARRA FUNDA 

CNPJ: 62.704.317/0001-66 

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

Diretor da Unidade: Prof.Dr.Antônio Alves de Almeida 
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Data de início do mandato: 31/07/2014 

Data de término de mandato: indeterminado  

Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº 23/2014 de 31 de julho 

de 2014. 

UNIDADE ACADÊMICA LAPA 

CNPJ: 62.704.317/0002-47 

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

Diretor da Unidade: Profa. Ms. Winston Toshiji Sonehara 

Data de início do mandato: 20/07/2015 

Data de término de mandato: indeterminado 

Resolução interna de divulgação do mandato: 16/2015 

 

1.1.3 COORDENAÇÃO DE CURSOS 
 

Núcleo 
Início do 
mandato 

Nome do Coordenador 

BACHARELADO 

Curso Superior de Administração 01/08/2015 Prof. Ms. Mônica Mancini 

Curso Superior de Ciências Contábeis 01/02/2013 Prof. Ms. Eduardo Costa de Freitas 

Curso Superior de Engenharia da Produção 01/08/2013 ProfºMs. Ricardo Rodrigues de França 

Curso Superior de Educação Física 01/08/2013 Profº Dr. Ubiratan Silva Alves 

LICENCIATURA 

Curso Superior de Licenciatura em Educação 
Física 

10/01/2008 Profº Dr. Ubiratan Silva Alves 

Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia 02/02/2015 Profº Dra. Niulza Antonietti Mathes 

TECNOLOGIA 

CST em Gestão Financeira 01/02/2013 Prof. Ms. Eduardo Costa de Freitas 

CST em Gestão Financeira 14/03/2014 
ProfºMs.Aguinaldo Aparecido Mendes  -
 Assistente de Coordenação 

CST em Gestão Comercial 02/02/2015 Prof. Dr. Arlindo Manuel S.Rodrigues 

CST em Gestão Comercial 02/02/2012 
Prof. Ms. Natalício Candido da Silva – 
Assistente de Coordenação 

CST em Gestão de Recursos Humanos 01/12/2013 ProfªMs. Maria de Lourdes Sgorbissa 

CST em Gestão da Qualidade 01/08/2015 Prof. Ms. Monica Mancini 

CST em Gestão da Qualidade 01/02/2013 
Prof. Ms. Osmar Saito -  Assistente de 
Coordenação 

CST em Processos Gerenciais 02/02/2015 Prof. Dr. Arlindo Manuel S.Rodrigues 
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CST em Marketing 02/02/2015 Prof. Ms. Celia Braga 

CST em Logística 01/12/2013 Prof. Ms. Osmar Mitsuo Saito 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 02/08/2011 Prof. Dr. Alessandro Marco Rosini 

CST em Redes de Computadores 02/08/2011 Prof. Dr. Alessandro Marco Rosini 

CST em Gestão de TI 01/08/2013 Prof. Dr. Alessandro Marco Rosini 

CST em Automação Industrial 01/12/2013 ProfºMs. Ricardo Rodrigues de França 

CST em Gestão da Produção Industrial 01/08/2013 ProfºMs. Ricardo Rodrigues de França 

ENSINO À DISTÂNCIA 

Coordenação do NEAD – Núcleo de Educação à 

Distância 
20/08/2013 Profª Dra. Elisamara de Oliveira 

Pós-Graduação 

Cursos de Pós-Graduação 20/09/2014 Profº Dr. Antonio Alves de Almeida 

 

 

1.1.4 DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 
 

REGIMENTO 

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

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

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

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

200822886referente a Pedido de Recredenciamento.  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – 
PDI e PPI 

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 Político Pedagógico, foram 

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

nº21/2013 de 29/11/2013.  

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 2015, oferece 17 cursos de graduação e 11 cursos 
de Pós-graduação nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, Indústria e 
Educação. Além destes, há os cursos de extensão que são ofertados conforme demanda e 
necessidades do mercado, do público interno e externo. No quadro 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
 

Duraç
ão 

Vagas Período 

Partici
pação 
ENAD

E 

último 
Conceit

o 
ENADE/ 

CPC 

NÚCLEO DE GESTÃO E NEGÓCIOS 

MBA em Controladoria e 
Auditoria 

P
ó

s-
gr

ad
u

aç
ã

o
 

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 

ENAD
E 

2006; 
2009; 
2012 

ENADE=3 
CPC = 3 

Autorização – Port. nº 537 de 
23/10/2013 – DOU 25/10/2013 

Lapa 
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 

BF 100  

ENAD
E 

2006; 
2009; 
2012 

ENADE=2 
CPC = 3 

Autorização – Port. nº 540 de 
23/10/2013 – DOU 25/10/2013 

Lapa 
50 Matutino - - 

100 Noturno - - 

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 ENAD
E 

2009; 
2012 

ENADE=2 
CPC = 2 

Autorização -  Port. nº 1598 de 
23/07/01 – DOU 24/07/2001 
Reconhecimento - Port. nº 286 de 

Lapa 4 sem 
50 Matutino 

100 Noturno 
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20/JAN/2004 – DOU 22/01/2004 
Renovação de Reconhecimento – 
processo e-MEC 201360673 – 
avaliação nº 109211 
 

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 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENAD
E 

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 

Lapa 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 

Lapa 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 

Lapa 4 sem 

50 Matutino 

- - 
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 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENAD
E 

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 

Lapa 4 sem 

50 
 
 
 

Matutino 

100 Noturno 

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 

BF 4 sem 100 Noturno 

ENAD
E 

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 

Lapa 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 

Lapa 4 sem 

50 
 

Matutino 

  
50 

Noturno 
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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 

ENAD
E 

2008 
2011 
2014 

ENADE=2 
CPC = 3 

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 

Lapa 

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 

ENAD
E 

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 
 

Lapa 4 sem 

50 Matutino 

- - 
50 Noturno 

Engenharia da Produção 

B
ac

h
ar

el
ad

o
 

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

Lapa 
10 

sem 

50 
 

Matutino 

  

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 

Lapa 6 sem 

75 Matutino 
ENAD

E 
2011 
2014 

 

ENADE=2 
CPC = 3 75 Noturno 

Gestão da Produção Industrial 

Te
cn

o
lo

gi
a

 Autorização – Port.  nº  719 de 
27/11/2014 – DOU 28/11/2014 
 
 
 

Lapa 4 sem 

50 Matutino 

- - 
50 Noturno 

MBA em Psicopedagogia P
ó

s 

gr
ad

u
aç

ão
 

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 

BF 6 sem 

75 Matutino 

 
ENAD

E 
2011 
2014 

ENADE=2 
CPC = 3 75 Noturno 

Pedagogia 

Li
ce

n
ci

at
u

r

a 

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 – 

BF 6 sem 100 Noturno 
ENAD

E 
2014 

ENADE=2 
CPC = 3 
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Port. 1093 de 24/12/2015-- DOU 
30/12/2015 

Autorização – Port. nº 340 de 
29/05/2014 – DOU 30/05/2014 

Lapa 6 sem 

50 Matutino 

- - 50 Vespertino 

100 Noturno 

Pedagogia 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
  

EA
D

 

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

BF 
Lapa 

6 sem 250  - - 
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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 acadêmica e 

representantes da sociedade civil organizada, a CPA da Faculdade Flamingo é composta por: 

Profa. Me. LucimarRegina Santana Rodrigues – Coordenadora da CPA 

Profº Dr.  Alessandro Marco Rossini – 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. Vanessa Barbieri Domingues – Representante Docente do Núcleo de  Graduação 

Acadêmico Deuziqueli Gomes dos Santos– Representante Discente Núcleo Graduação 

Acadêmico Bruna Larissa Xaubet Araujo – Representante Discente Núcleo Pós-graduação 

Acadêmico Hellen Silva Santos– Representante Discente Núcleo Pesquisa e Extensão 

Samuel Bulcão Lima – Representante da Secretaria 

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 2º. Semestre de 2015, houve uma alteração nos componentes da CPA para adequação às mudanças 

realizadas no Regimento da Faculdade Flamingo, relativas aos núcleos que passaram a ser: Núcleo de 

Graduação, Núcleo de Pós-graduação, Núcleo de Pesquisa e Extensão e  Núcleode Educação a 

Distância. 

Atualmente a Comissão é composta por 4  representantesdiscentes (1 para cada núcleo), 4 

representantes docentes (1 para cada núcleo), 1 representante do administrativo, e 1 representante 

da comunidade. 

A nova formação da CPA contou com a sugestão voluntária de novos integrantes e complementou-se 

por eleição junto aos componentes da comunidade acadêmica. 
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1.3 Planejamento Estratégico da Autoavaliação 

Este Relatório Parcial é resultado daautoavaliação da Faculdade Flamingo realizada por meio de 

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

planejamento estratégico, elaborado pela CPA:  

• Alteração na composição da equipe CPA para adequação às mudanças no Regimento 

Institucional. 

• Atualização do Regulamento da CPA. 

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

Desempenho Docente 2º semestre de 2015)  

• Adequação dos questionários (questões de múltipla escolha e campo para comentários).  

• Sensibilização da comunidade acadêmica. 

• Disponibilização dos questionários a 2534 discentes da graduação e pós-graduação (dos 4.000 

alunos em 2015), 101 docentes(dos 123 atuantes na Flamingo)  e 49 funcionários técnico 

administrativos(dos 101que trabalhavam na IES em 2015), correspondendo respectivamente 

a64,8% discentes, 79,52% docentes, 48,51técnico administrativos. 

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

Direção geral, Coordenadores) 

• Entrevistas com diversos membros da comunidade acadêmica (docentes/discentes/técnico-

administrativo e representante da comunidade) 

• Apuração dos resultados e elaboração do relatório. 

• Encaminhamento do relatório parcial aoCONAES. 

•  Divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica (Área restrita). 

• Meta avaliação. 

• Providências e CPA e acompanhamento das ações corretivas. 

 

2 METODOLOGIA 

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

a descrição da realidade, articular os dados e análises nos diferentes planos e níveis: alunos, 

professores e equipe de profissionais, conteúdos e sua organização, métodos pedagógicos, meios, 

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

permanência na Instituição.  
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Reconhecendo a especificidade deste relatório de tratar-sede versão parcial, uma das preocupações 

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

propositivo de ações a serem implementadas.  

Este Relatório é a primeira parte do processo constituído de 3 versões, 2 parciais e 1 integral. Este 

parcial é relativo ao ano 2014 e está sendo postado no Sistema e-MEC no final do mês de março de 

2015. 

A coleta de dados para a elaboração do presente relatório parcial foi realizada por meio de  

questionários impressos contendo questões de múltipla escolha e campo para comentários. Os 

questionários foram aplicados no decorrer de uma semana (de 26 a 30/10/2015), prevista em 

calendário acadêmico. As questões estavam divididos em 7 grandes áreas – Instituição, Curso, 

Atendimento, Infraestrutura, Coordenação, Direção e Outros. 

Além dos questionários, a coleta de dados também se realizou por entrevistas ou conversas informais 

nas diversas áreas da IES e junto ao alunado. 

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

Após a coleta, os dados foram transcritos para tabelas de excel para a tabulação e, a posteriori,  foi 

realizada a análise/discussão dos resultados e redação do relatório parcial de autoavaliação 

institucional. 

Optamos por aglutinar os resultados de cada grande área e apresentar um único gráfico que 

representa um resumo dos resultados obtidos. 

 

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 desejos, sonhos e 

aspirações. A principal mudança de paradigma reside no fato de que ela 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 especialistas.  

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

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

curricular com apresentação anual de seus resultados. E essa avaliação pontual de um curso somar-

se-á à autoavaliação institucional promovida.  
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Paralelamente ao desenvolvimento de qualquer de suas atividades, a Faculdade Flamingo, na 

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

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 conjuntamente com a 

direção, promovem ações que possibilitam a avaliação de todas as 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 mercado e 

outros objetivos de formação propostos; 

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

frequência e cumprimento das atividades burocráticas; 

-Análises promovidas em reuniões do Colegiado do Curso; 

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

Coordenador 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; 

-Informações contidas nos relatórios das comissões de avaliação externa dos processos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.  

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

intervenção para aprimoramento do Curso. 

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

sugestões, 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 emissão 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 diretores 

de unidade, o encontro de representantes de classe com a direção a fim de que cada turma apresente 

um relatório de como está a qualidade do módulo a fim de que sejam identificadas intervenções 

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

analisado se a avaliação conseguiu alcançar a sua finalidade em contribuir para a melhoria da 

qualidade da situação colocada em questão. Para isso, o processo de avaliação deve ser eficaz quanto à 

escolha da metodologia a ser adotada e o seu direcionamento.  

É certo afirmar que a CPA, durante os últimos anos, conseguiu sensibilizar a comunidade acadêmica 

para a importância da participação de todos os sujeitos no processo de avaliação e proposição de 

aprimoramento, contudo ao analisarmos o relatório emitido, vê-se um descritivo das características 

da Faculdade, mas sem uma amplitude e também com uma carência de proposições mais detalhadas 

de intervenções.  

Acreditamos que ainda precisamos aprimorar a fase de elaboração coletiva dos documentos, 

respeitando os prazos determinados e inserindo etapas de participação da comunidade durante a 

emissão dos relatórios parciais. 

Para a divulgação deste1º. Relatório Parcial de 2015, já estão previstas as seguintes ações: 

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

apoio técnico-administrativo que assumam a responsabilidade de socialização dos resultados à 

comunidade acadêmica de seu curso; 

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

direção pedagógica; 

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

institucional contando com a participação da comunidade acadêmica; 

- Desenvolvimento de pesquisas em questionários e/ou grupos focais para captação de dados 

identificados como insatisfatórios para a emissão deste relatório a fim de que subsidiem o relatório 

parcial de 2016, que será postado em 2017. 

 

Açõesde Aprimoramentos e Intervenções 

- Aprimoramento continuado da avaliação de desempenho docente/discente. 

- Promover estudos e capacitações da equipe para captar e tratar as informações úteis, permitindo a 

emissão de dados estatísticos institucionais e de curso para tomadas de decisões continuadas e 

sistêmicas. 

- Discutir a sugestão da CPA e, se pertinente, colocar em prática a formação de equipe, por curso, para 

socialização do 1º. Relatório Parcial de Autoavaliação2015, envolvimento e acompanhamento nas 

ações propostas. 
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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 desenvolva 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 qualidade 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 – 2013 a 2017” foram desmembrados do PDI os objetivos e 

metas estabelecidos para 2013 a 2017 a fim de alcançar a Missão e Visão (pautadas nos valores 

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 acadêmicaque 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 

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

qualidade de vida; 
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 Desenvolver a extensão, visando promover a sua articulação com a sociedade, 

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

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

conhecimentos na Instituição; 

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

motivados e, sobretudo, comprometidos com a missão institucional; 

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

social, acadêmico e cultural; 

 Disponibilizar infraestrutura física e acadêmica, favorecendo o desenvolvimento das 

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

a consolidação dos seus cursos; 

 Utilizar a  avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria realidade, 

a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior relevância social; 

 Garantir a auto-sustentabilidade no aspecto financeiro. 

 

Além de manter os objetivos e metas estabelecidos em seu Relatório de“Planejamento Estratégico – 

2013 a 2017”, a Faculdade Flamingo, no intuito de ampliar sua oferta de opções, solicitou e conquistou 

autorização para oferecer o curso de Pedagogia na modalidade EAD. Isso amplia 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 e professores sobre a missão e plano de desenvolvimento da 

Faculdade Flamingo, foram disponibilizadas questões que versaram sobre: atendimento às 

expectativas; qualidade de ensino oferecido; atualização quanto às tendências do mercado; prazer em 

ministrar e assistir às aulas; valores das mensalidades; índice de confiança da instituição; reputação 

no mercado; eficiência do sistema de informações; vínculo entre a IES e a comunidade acadêmica; 

valorização que a instituição dedica ao seu público e se professores e alunos indicam a instituição para 

outras pessoas. Na aglutinação dos resultados dessas questões obtivemos o seguinte gráfico sintético: 
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1. INSTITUIÇÃO  

 

Observamos que 63% (em média) estão satisfeitos com a Instituição. O item que mais interferiu para a insatisfação 

dos sujeitos questionados está relacionado ao sistema de informações dentro da Instituição. Mediante a esse 

resultado, a CPA entrevistou a área de Tecnologia da Informação e constatou que esta já estava ciente dos pontos 

frágeis e informou que a Flamingo fortaleceu seu sistema de informações implementando a Plataforma TOTVS. A 

TOTVS é uma empresa renomada no mercado com vasta experiência no ramo educacional e que pode gerar 

agilidade, confiabilidade e segurança tanto no setor acadêmico como no financeiro. Isso está gerando benefícios 

para a Instituição e melhorias para os envolvidos diretamente na área acadêmica – professores e alunos. O gestor da 

área acrescentou ainda que para sanar diretamente a reivindicação de quadro de avisos no Portal, foi protocolado 

um chamado de melhorias na TOTVS e a implementação está em produção e será concluída na próxima atualização 

do sistema. 

 

Açõesde Aprimoramentos e Intervenções 

- Aprimorar a implementação da Plataforma TOTVS, com a criação de quadro de avisos para 

comunicação entre a instituição e alunos, além da comunicação entre professores e alunos. 

- Gerar correções e melhorias no sistema de informações dentro da instituição. 

 

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 ambiente. 

O programa de Ação Cidadã da Faculdade Flamingo foi repaginado no 1º semestre de 2015, pelo 

Prof.Dr.Antonio Alves de Almeida e teve seu regulamento reestruturado, tornando-se mais visível e 

mais efetivo junto à comunidade acadêmica. Segue novo regulamento na íntegra. 

 

40% 34% 37%

37% 34% 36%

23% 32% 27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

LAPA BARRA FUNDA TOTAL

DETRATOR NEUTRO PROMOTOR

NPS -16% NPS -2% NPS -12%
6,8 7,1 6,9



                                                          P á g i n a  | 22 

 

 

 

Programa - Ação cidadã: formação pessoal e profissional em beneficio à comunidade 

                                                                       Prof. Dr.Antonio Alves de Almeida 

                                                                                     (Coordenador do Programa Ação cidadã) 

 
"Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o 
oceano seria menor". 

                                                                                                           Madre Teresa de Calcutá 

Apresentação 

 

O Programa de extensão e responsabilidade sócio-ambiental da Faculdade Flamingo promove de 

forma sistêmica atividades voluntárias, de extensão e de aplicação do conhecimento acadêmico 

em benefício da comunidade. 

 

Este Programa possui a missão de formar alunos com sensibilidade de seu papel social na 

construção de uma sociedade mais participativa, ética, solidária e empreendedora, buscando a 

redução das desigualdades sociais e a conscientização ambiental. 

. 

O referido Programa da Faculdade Flamingo caracteriza-se: 

 

• Pela implementação sistemática de projetos, campanhas e ações, distribuídos pelo calendário 

acadêmico, no contexto do próprio projeto político-pedagógico da Instituição, ocorrerá na sala de 

aula como atividade prática ou de campo (extra-classe), caracterizando-se como atividade 

complementar à educação formal acadêmica; 

 

• Difusão de valores de cidadania, voluntariado e atuação social responsável associados à 

formação científica e profissional, visando uma percepção mais ampla da responsabilidade do 

cidadão-profissional em sua atuação perante a sociedade; 

 

• Contribuição para a formação integral dos alunos, seja de conduta, competência ou habilidade 

exigível para o profissional; 

 

• Oportunizar acesso a dados, informações e experiências que permitam aos alunos avaliar e 

criticar conteúdos, métodos e ferramentas desenvolvidos nos cursos, promovendo a 

interdisciplinaridade e contextualização na solução de problemas e 
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• Oferecer ao aluno a possibilidade-desafio de se assumir como sujeito no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

HISTÓRIA 

O Programa Ação Cidadã iniciou-se no Ensino Superior em 2003 com atividades de 

conscientização social e ambiental, campanhas de arrecadação, eventos beneficentes e visitas às 

instituições assistenciais parceiras, as quais eram organizadas pelo Colégio das Américas e 

estendidas à Faculdade Flamingo. 

 

No ano de 2005, constituída a coordenação de Projetos Sociais, começou-se a delinear as ações 

e projetos fundamentados nos conceitos e práticas da Responsabilidade Social Corporativa, 

desenvolvendo ações diretamente vinculadas com o foco de atuação institucional: o ensino, o 

desenvolvimento e o aprimoramento profissional. Cabia a Instituição pensar no que de melhor 

poderia ser oferecido pela comunidade acadêmica em sintonia com a trajetória, visão e missão 

institucional da instituição: o seu conhecimento e experiência profissional sob a ótica humanista. 

 

Em 2008, formalizou-se o Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social. 
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Ao longo deste Programa, alunos, professores e comunidade têm constituído redes de parcerias 

em benefício às pessoas e ao meio ambiente. 

 

Projetos 

Adote uma criança 

Banco de projetos sociais 

Programa ambiental 

Projeto "Comunidade e Inclusão Profissional" 

Campanhas de Arrecadação 

Campanha "Trote Solidário" 

Voluntários em Ação 

 

Parceiros: Supermercado Sonda e Banco Santander 

 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTO SOCIAL 

O Flamingo Ação Cidadã, que até o ano de 2005 era chamado de “Projeto Ação Cidadã: Eu faço 

parte”, teve o reconhecimento de: 

• Selo IES Socialmente Responsável 2009/2010 certificado pela ABMES como ma IES 

comprometida com a educação e com a sociedade. 

• Instituto Faça Parte, com os Selos Escola Solidária 2003, 2005 e 2007. 

• Instituto da Cidadania, com “Reconhecimento ao mérito Construindo a Nação 2001/2002 e 

2007/2008”. 1º lugar na categoria Ensino Médio. (entre 119 escolas de Ensino Médio - SP).  

• CIEE, com convite para Palestra sobre Responsabilidade Social 2003 e no Expo CIEE 2004. 

• 7ª Escola Voluntária realizado pelo Instituto Itaú Cultural e Rádio Bandeirantes. Menção 

honrosa: um dos 4 melhores Projetos Sociais do Brasil. 

 

Projeto 

1.  TROTE SOLIDÁRIO 

A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela 
dignidade humana. 
                                                                      (Franz Kafka) 

 

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
http://pensador.uol.com.br/autor/franz_kafka/
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 O trote praticado por alunos veteranos sobre os calouros no curso superior é histórico. Ele 

passou por várias fases, com mudanças e permanências, sempre sendo caracterizado pelo rito 

de passagem do Ensino Médio para a Graduação, com iniciação em uma nova e significativa fase 

da vida e de estudos. 

 No Brasil, a depender de cada universidade, esse rito de passagem ou de iniciação, tem 

assumido aspectos positivos ou negativos, por exemplo, alunos arrecadando dinheiro dos 

motoristas nos semáforos para ajudar pessoas necessitadas ou calouros sendo obrigados a se 

embriagar e praticar atos violentos, respectivamente, entre tantos outros. 

 Neste contexto, a Faculdade Flamingo optou já há quase uma década pelo trote do bem, 

sendo denominado "trote solidário". Este projeto inserido no Programa Ação Cidadã tem como 

objetivo principal levar os alunos a repensar  o trote tradicional, dando-lhe um significado positivo, 

pró-ativo, com atividades concretas pautadas na solidariedade e responsabilidade social, cidadã. 

O caráter solidário do Trote Acadêmico traduz a cultura e identidade da Faculdade Flamingo, 

sempre primando pela ética e construção de uma sociedade justa e fraterna. 

 O Trote Solidário é uma ação concreta em que os alunos ingressantes executam em cada 

semestre. Normalmente é solicitado a eles que tragam produtos de acordo com as necessidades 

de grupos vulneráveis da comunidade. Por exemplo, no começo do ano são diagnosticados 

previamente às pessoas e grupos a serem atendidos. Então é solicitado que os alunos tragam 

alimentos, roupas, ovos de páscoa, brinquedos...  

 Após a arrecadação, os colaboradores são convidados a participar da entrega dos 

produtos nas comunidades pré-determinadas, podendo também desenvolver e aplicar atividades 

lúdicas, de entretenimento cultural com as pessoas beneficiadas, como se vestirem de Papai 

Noel, coelhinho da páscoa etc.; sempre em consonância com o objetivo, a época do ano e o 

público, evidentemente. Os produtos arrecadados são destinados às famílias carentes e às 

instituições assistenciais parceiras ao projeto. 

 A cada semestre é possível fazer, no mínimo, uma ação diferente. Assim, são propiciados 

"pão" e "poesia" com uma manhã ou uma tarde de alegria e cidadania junto a esses grupos e 

pessoas "invisibilizadas" socialmente. A Faculdade Flamingo se adiantando no tempo, entende e 

desenvolve ações na perspectiva de que responsabilidade, respeito e solidariedade a todos, 

independentemente de classe social, serão as novas ordens sociais do futuro. 

 As arrecadações deverão ocorrer até o dia 27 de setembro de 2015. No processo será 

constituída uma equipe composta por alunos, professores, direção e coordenação, a qual se 

responsabilizará pela entrega dos produtos e o preparo das atividades lúdicas para os 

beneficiados. É importante frisar que essas atividades feitas no dia da entrega dos produtos são 
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tão importantes quanto o próprio alimento, porque, como nos lembra Jorge Amado, o ser humano 

necessita de beleza como necessita de pão e liberdade. 

 No segundo semestre de 2015 optou-se, de forma democrática, pela entrega de todos os 

produtos alimentícios arrecadados para famílias pobres de migrantes e imigrantes na grande São 

Paulo. Serão entregues por alunos, coordenação e funcionários da Faculdade Flamingo no bairro 

Brás, Escola Eduardo Prado; no bairro Casa Verde Alta, Igreja Batista e na escola Nai Molina do 

Amaral, no bairro Planalto, no município de Carapicuíba.  Estas entidades têm desenvolvido um 

trabalho social muito significativo, com ética e responsabilidade socioambiental.  

 Este projeto teve início, mesmo ainda de forma incipiente, no ano 2000. Os alunos após 

sensibilização e conhecimento dos objetivos, vão colaborando, trazendo os produtos dia-a-dia e 

os deixando sobre uma mesa preparada especialmente para isso. Todo o processo, dia-a-dia, é 

registrado com obtenção de imagens, e ao final, os alunos são fotografados junto aos produtos. 

Dessa forma, incentivam os demais a participarem, a exercitar a cidadania. 

1. 1. Ações a serem desenvolvidas em conjunto: coordenador do projeto, direção, 

mantenedores e Marketing da Faculdade Flamingo: 

 Há consenso no mundo corporativo de que o trabalho em equipe é fundamental. Assim, um 

mais um é sempre mais do que dois. Nessa ótica, para envolvermos todos os alunos, dos campi 

Barra Funda e Lapa, sobretudo, os calouros, no trote solidário, pretende-se: 

● Divulgar verbalmente e sensibilizar os alunos nas aulas inaugurais (responsáveis: direção e 

coordenador do projeto) 

● Informar e estimular a participação por e-mail a todos os professores, professoras e 

funcionários sobre o projeto, sua respectiva relevância para a comunidade e para a sociedade em 

geral. Indicar a eles o nome do coordenador e contato para dirimir possíveis dúvidas, receber 

sugestões e doações (responsáveis: direção e coordenador do projeto) 

● Solicitar por e-mail a todo o corpo docente que divulguem nas salas de aulas e laboratórios o 

projeto, estimulando assim o envolvimento dos alunos e também dos próprios professores 

(responsáveis: diretores Winston, Antonio e Mary) 

● Ter ações de marketing com o fito de propagar o projeto-virtual e impresso- , nos dois campi, 

Lapa e Barra Funda,. E ainda em espaços midiáticos da comunidade como rádios comunitárias, 

jornais; pequeno comércio (bancas de jornal, padarias, restaurantes etc..) (responsáveis: 

Departamento de Marketing) 

● Seria muito importante, em nossa visão, colher depoimentos dos alunos gravados e também 

filmados, sobre o significado das doações e como eles se sentem praticando gestos concretos 
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afetivos, ações solidárias cidadãs (responsáveis: Departamento de Marketing e coordenador do 

projeto) 

● Elaborar panfletos e deixá-los na biblioteca estimulando a participação no projeto. Os 

funcionários daquele local entregariam aos alunos convidando-os e incentivando-os ao exercício 

da solidariedade (responsável: Departamento de Marketing) 

● Afixar em cada sala de aula e em todos os painéis, elevadores e banheiros dos dois campi, 

cartazes sobre o projeto (Departamento de Marketing produziria os cartazes, por exemplo, "Ação 

Cidadã: você também é responsável" Ou "Ação Cidadã, Vamos Nessa"? Ou ainda "Ação Cidadã: 

Tô Dentro", algo semelhante...) 

● Acompanhar a entrega dos produtos e as atividades lúdicas. Colher depoimentos gravados e 

filmados (Departamento de Marketing e coordenador do projeto).  

● Editar as imagens e montar um curta de 20 minutos , com as partes mais significativas de todo 

o processo. Inclusive com partes da divulgação na aula inaugural. (departamento de Marketing e 

Técnicos (TI), com apoio do coordenador do projeto). 

● Elaborar um portfólio impresso com imagens dos alunos e dos beneficiados, com respectivos 

depoimentos  (responsável: coordenador do projeto). 

 O respectivo projeto deverá contribuir de forma significativa na formação de profissionais 

cidadãos, com sensibilidade às questões sociais, ambientais e culturais, conhecendo as mais 

diferentes realidades in loco, podendo assim exercitar a cidadania pautada pelo humanismo e 

amor ao próximo, com o fito de construir uma sociedade justa, ética, do bem-viver com equidade 

e solidariedade. 

 O documentário e o portfólio são fundamentais para manter o histórico e a memória do 

Programa Ação Cidadã e seus respectivos projetos. E ainda serão documentos institucionais 

importantes para a divulgação da responsabilidade social da Faculdade Flamingo, podendo ser 

apresentado nas visitas do Ministério da Educação (MEC) à Faculdade Flamingo, aos alunos 

calouros nas aulas inaugurais, aos professores nas reuniões pedagógicas etc.. 

 Este projeto poderá contribuir na transformação de pessoas que doam e que recebem "pão 

e poesia". E ao mudarmos, tudo o que está ao nosso redor também muda. Dessa forma, alunos, 

professores, direção e funcionários terão uma oportunidade ímpar de transformação. E como nos 

lembra Eduardo Galeano "somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para 

mudarmos o que somos." 

 

Quando investigados sobre programas de responsabilidade social da Faculdade Flamingo, o resultado 

foi o seguinte: 



                                                          P á g i n a  | 28 

 

 

 

7.OUTROS - TROTE SOLIDÁRIO E AÇÃO CIDADÃ 

 

 

72% dos respondentes conhecem, muitos participam e todos reconhecem a efetividade do Progama 

Ação Cidadã. Os 28% que não conhecem ou não tem dispoibilidade para participar dos projetos 

gostariam de conhecer e de fazer parte das ações positivas e diferenciadas. 

 

Açõesde Aprimoramentos e Intervenções 

- Melhorar a divulgação dos eventos inseridos no Programa Ação Cidadã, oferecendo mais opções de 

datas e horários para que todos os alunos possam participar dos projetos. 

 

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 engloba os 

planos e práticas associados direta ou indiretamente ao processo de ensino aprendizagem. 

Ao analisar os PPCs, a CPA identificou que todos eles posicionam-se em relação aos diferentes 

aspectos que vão construir a formação almejada: Concepção da finalidade de um PPC; Concepção do 

curso; Justificativa do curso em relação às características e necessidades do mercado de trabalho; O 

perfil do alunado; O perfil do egresso e suas áreas de atuação; As diretrizes legais acadêmicas e as 

associadas à profissão; Dados Legais junto ao MEC; Coordenador e regime de trabalho; A estrutura 

para manter a aproximação mercado de trabalho e ao Curso; A organização curricular; Estrutura do 

curso / regimes acadêmicos; Objetivos gerais de cada etapa; Conteúdos Curriculares - Relação das 
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disciplinas e objetivos específicos dentro de cada etapa; Carga horária total do curso: Considerando as 

atividades presenciais e semipresenciais (para cursos reconhecidos), obrigatoriedade de estágio ou 

não, obrigatoriedade ou não do trabalho de conclusão de curso; Flexibilidade curricular para 

atualizações de acordo com o perfil do mercado; Perfil, seleção e formação continuada do corpo 

docente; Metodologia de ensino em consonância aos objetivos que se quer alcançar e ao perfil 

discente; Infraestrutura física, tecnológica e de pessoas disponível para a prática andragógica, 

considerando as especificidades de cada unidade acadêmica e período letivo; Calendário das 

atividades – planejamento aula-aula e condições para este planejamento; Prática avaliativa (pelos 

diferentes sujeitos) e planos de intervenção durante o processo; Estrutura de comunicação e relações 

sociais entre os sujeitos; Programação de atividades complementares e extraclasse; Programas de 

extensão. 

Ao longo de 2015, identificamos uma dinâmica de revisão/atualização dos planos de ensino. Consta 

como proposta de ação de qualidade acadêmica, o aprimoramento dos planos de forma continuada. O 

PPI da Flamingo também passa por revisão e possíveis atualizações. 

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 andragógica 

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. Fez parceria com a Addere Hub, oferecendo um 

pesado treinamento a alguns professores e estes estão se tornando multiplicadores de metodologias 

ativas junto a todo o corpo docente da IES.  Tais práticas estão fazendo a diferença nas salas de aulas 

dos diferentes cursos oferecidos pela faculdade. 

Na dimensão do Ensino, a pesquisa contemplou questões relacionadas ao curso (grade, apresentação e 

qualidade dos conteúdos oferecidos) , à coordenação ( empenho, encaminhamento, relacionamento) e 

à direção (encaminhamento, relacionamento, disponibilidade). Sintetizando os resultados dessas 

questões, a CPA obteve o seguinte gráfico: 
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2. CURSO – COORDENAÇÃO - DIREÇÃO 

 

Os resultados que apresentaram maior índice de fragilidades, nessa dimensão, foram com relação ao 

relacionamento dos coordenadores e diretores com os alunos. Uma possível justificativa para essa 

fragilidade apontada é uma mudança realizada na estrutura organizacional da Faculdade Flamingo, 

neste ano de 2015, que relativou o relacionamento direto do aluno com o coordenador e diretor. Na 

nova estrutura, foi criada uma equipe de analistas que fazem o atendimento prévio do aluno e, na 

maioria das vezes, resolve as questões, poupando assim, o coordenador e o diretor da Unidade 

Acadêmica. 

 

B) Pesquisa 

No PPI, foi identificado que a Faculdade Flamingo se propõe a desenvolver atividades de pesquisa nas 

suas áreas de atuação acadêmica, promovendo ações que proporcionam contribuições teóricas e 

práticas às atividades de ensino e extensão. 

O documento apresenta que 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; 

- a manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, documentação e divulgação 

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 realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

- o intercâmbio com instituições científicas;  

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

encontros; 
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- a publicação e divulgação das produções intelectuais de docentes e discentes, mediante trabalhos, 

compêndios, anais, monografias e livros; 

- 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. 

 

Analisando os documentos e conversando com os professores e alunos, a CPA identificou que a 

execução dos projetos de pesquisa é desenvolvida, em sua maioria, pelos professores, alunos e 

coordenadores em atividades propostas, na graduação, às aulas de ECAPRO e de outras disciplinas, na 

elaboração do TCC para os cursos de Licenciatura e Bacharelado e, na pós-graduação, na elaboração 

das monografias.  

Identificamos que a produção de trabalhos de iniciação científica está se intensificando a cada dia; no 

discurso dos professores nos apropriamos da preocupação em municiar os alunos da metodologia de 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. Os melhores trabalhos científicos desenvolvidos no 

semestre pelos alunos são encaminhados à biblioteca para compor o acervo da IES.  

Identificamos que as intenções de valorização à pesquisa são bastante significativas, com a 

Implementação da Coordenação de Pesquisa e Extensão no 2º. Semestre do ano de 2011, onde 

regulamentou-se as práticas de pesquisa, os critérios de recursos, a política de divulgação e acervo e o 

acompanhamento institucional das produções.  

Convergindo com as propostas acima mencionadas, no segundo semestre de 2015, no dia 

27/11/2015, realizou-se apresentação da nona ediçãoda Revista Inovação Tecnológica RIT (ISSN: 

2179-2895 – Classificação Capes/Qualis B4). Esta revista tem como objetivo divulgar pesquisas 

nacionais e internacionais relacionadas à Inovação Tecnológica que possam contribuir para o 

Desenvolvimento Sustentável dessas áreas no Brasil.A RevistaInovação Tecnológica – RIT, é uma 

publicação eletrônica semestral e bilíngüe da Faculdade Flamingo São Paulo (São Paulo, Brasil) e está 

com o seu Volume 6, No.1, 2016sendo elaborada. 

Paralelamente ao lançamento da Revista RIT, no mesmo dia 27/11/2015, ocorreu a XIV Feira de 

Tecnologia e Cultura da Faculdade Flamingo. Este evento é uma espaço para apresentação de 

trabalhos científicos e projetos de alunos e professores da Instituição. 

A Flamingo conta também com a Semana de Esportes, destinada a apresentação de trabalhos na área 

da Educação Física e, no segundo semestre de 2015 iniciou-se um novo evento, o Pedagoweek, criado 

pela área da pedagogia, no qual, os alunos do curso de Pedagogia podem expor os seus trabalhos e 

projetos. Todos esses eventos de pesquisa são abertos a toda a comunidade.  
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A Coordenação de Pesquisa e Extensão tem se empenhado muito no intuito de concretizar a Iniciação 

Científica na Faculdade Flamingo, mas esse empenho tem ainda tem gerado uma tênue adesão dos 

alunos. 

Apesar dessas ações direcionadas à pesquisa, quando questionados, os alunos apontaram 

negatividade nas respostas. As questões relacionaram-se ao envolvimento nas pesquisas; a integração 

das atividades ao ensino; a divulgação das atividades pela instituição e, especificamente, sobre a 

Revista RIT. 

 

7.OUTROS - ATIVIDADES DE PESQUISA  

 
 

53% dos alunos não se envolvem, não consideram relevante e não valorizam pesquisa científica na 

Faculdade Flamingo. 

Recuperando-se o perfil do aluno Flamingo: oriundo das classes C e D, proveniente de escolas públicas 

e, principalmente, que, em sua grande maioria – 84% deles, trabalham num período do dia e estudam 

no outro, pode-se concluir que a Faculdade oferece algumas oportunidades de pesquisa, mas que o 

aluno não tem disponibilidade de tempo para nelas se envolver. 

Outro fator importante é que não é característico das faculdades receber incentivo para pesquisas, por 

isso não consegue investir fortemente nessa dimensão. 

 

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 
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conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa; e captando demandas e 

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

Conforme apresenta no PDI e PPI, 

 a extensão se configura como uma forma de intervenção que favorece uma visão abrangente e 

integradora da sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no processo de formação 

profissional. Suas ações se voltam para o atendimento de demandas sociais colhidas no confronto 

direto com a realidade atual, contribuindo com a produção do conhecimento para a superação das 

desigualdades sociais existentes. 

A extensão, na Faculdade Flamingo, dirige-se a toda a comunidade, a pessoas ou instituições públicas 

ou privadas, abrangendo cursos, serviços e ações que são desenvolvidos em cumprimento a 

programas específicos.  

A extensão na Faculdade Flamingo abarca os cursos de curta duração que têm o propósito de divulgar 

conhecimentos e técnicas, de acordo com os objetivos dos programas a que estão vinculados; os 

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

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

pelos alunos e professores em benefício à comunidade local (a maior partes dessas atividades estão 

vinculadas ao projeto Ação Cidadã). 

No ano de 2015, a Faculdade Flamingo aumentou a oferta de cursos de extensão, incluindo 

Matemática Financeira Aplicada,Coaching, Gestão Financeira, Teatro e Comunicação Interpessoal. 

No final de 2015, passou a ofertar mais um Curso de Especialização em Aprendizagem Significativa e 

Metodologias Ativas, para início no 1º. Semestre de 2016.  

 

Ações de Aprimoramentos e Intervenções 

- Gerar uma comunicação para os alunos informando sobre as mudanças ocorridas no atendimento da 

direção e coordenação, explicitando a criação das atendentes que farão o atendimento prévio, 

encaminhando aos diretores e/ou coordenadores somente questões que não forem resolvidas por 

elas.  

- Intensificar a divulgação dos eventos relacionados à pesquisa científica para que os alunos comecem 

a valorizar mais e criar a cultura de participar da pesquisa e iniciação científica na Flamingo. 

- Ampliar a oferta do Curso de Especialização em Aprendizagem Significativa e Metodologias Ativas, 

oportunizando o acesso aos egressos dos cursos de licenciatura da Faculdade (Pedagogia e Educação 

Física) . 
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3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Para a comunicação interna 

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

Universitário Flamingo, que, acessada por usuário e senha em link no website da Faculdade, 

possibilita a toda a comunidade acadêmica:  

a) Conquista do ensino a distância 

b) Aproximação virtual aluno e professor 

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

d) Conquista da aprendizagem a distância  

e) Pré-envolvimento dos alunos para as aulas 

 

O Portal Flamingo passou por um processo de aprimoramento ao longo do ano de 2015, tanto de 

conhecimentos técnicos da equipe de TI da Faculdade para parametrizá-lo, quanto de sensibilização e 

orientação para a inserção de conteúdos interessantes e atualizados pelos professores o que vem 

garantindo 100% dos planos de ensino postados, acessíveis aos alunos e toda a equipe pedagógica do 

curso; os planos de aulas divulgados com pelo menos 1 semana de antecedência para que os alunos 

possam se inteirar do assunto, aprofundando-se nas leituras sugeridas e interagindo melhor em sala 

de aula; o departamento de suporte atendendo prontamente aos chamados. 

Quanto à comunicação e controle de dados acadêmicos internos, a Faculdade Flamingo utiliza um 

programa especializado em Gestão Acadêmica. Nele 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. 

Esse banco de dados encontra-se em rede para todos os departamentos pedagógicos e administrativos 

interessados e garante uma intercomunicação sobre a vida acadêmica do aluno, na qual os 

atendimentos e ocorrências em relação a cada aluno pelos diferentes departamentos são alimentados 

e vistos por todos. 

Além das informações disponibilizadas pelo programa de gestão acadêmica e pelo Portal Universitário 

Flamingo, os diferentes departamentos da Faculdade Flamingo contam com: 

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

Mural em frente às secretarias; 

Mural nas salas dos professores; 
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Para a comunicação externa, pode-se dizer, atualmente, que o principal meio de comunicação da 

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

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

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

Sociaismais utilizadas, são: Facebook, Linkedin, Youtube e Twitter. 

 

4. INFRAESTRUTURA - COMUNICAÇÃO (PAINÉIS, CARTAZES, PORTAL, WEBSITE, REDES SOCIAIS) 

 

Quando questionados, uma parcela considerável dos professores e dos alunos responderam que os 

canais de comunicação utilizados pela Faculdade são inadequados e insuficientes, sendo que 

professores e alunos apontam ainda algumas ações de aprimoramento tais como, disponibilizar 

quadro de aviso virtual (no Portal) para os comunicados institucionais e comunicação entre 

professores e alunos. Esses mesmos alunos pontuaram que a Faculdade não divulga adequadamente 

para o público externo, os seus projetos e a sua marca. 

O quadro de avisos no Portal foi contemplado no Chamado de Melhorias que a área de Tecnologia da 

Informação protocolou na empresa TOTVS que serão realizadas na próxima atualização do sistema. 

Outras melhorias no Portal estão sendo providenciadas pela equipe de TI da Faculdade Flamingo.  

Além disso, o aluno esqueceu-se de considerarque a visibilidade da Faculdade tem conquistado espaço 

a partir de premiações e homenagens de projetos e, principalmente, de ações desenvolvidas em 

diversas comunidades, como é o caso das entregas de cestas básicas em instituições carentes; 

limpezas de parques e praças; palestras profissionais para imigrantes e jovens de escolas de samba. 

Essas ações são excelentes formas de divulgação da faculdade, a partir de seus projetos.  

Ainda não há um projeto efetivo e sistêmico que foque a expansão da visibilidade da Faculdade à 

comunidade, mas em depoimentos de alunos, em dados estatísticos de monitoramento de acesso e 

participação nas redes virtuais e pela procura de Empresas que buscam alunos estritamente da 

Faculdade Flamingo para nelas estagiarem ou serem contratados confirmam algumas ramificações já 
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sedimentadas na comunidade. Até porque, a Faculdade Flamingo carrega quase 50 anos de tradição 

do Grupo Flamingo na região. 

Análise CPA: 

Entendemos que os canais de comunicação da Faculdade Flamingo tanto interno quanto 

externamente já foram aprimorados em relação a avaliações anteriores e estão caminhando com as 

tecnologias atuais. 

 

Ações de Aprimoramentos e Intervenções 

- Aprimorar os canais de comunicação entre a Faculdade e professores e alunos.  

- Conscientizar os alunos de que as ações da IES junto às diversas comunidades pelos projetos do  

Programa Ação Cidadã é uma maneira prática de a Flamingo se comunicar com a comunidade externa. 

- Acompanhar as ações de Melhorias da plataforma que a área de Tecnologia da Informação 

protocolou na empresa TOTVS. 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

A Faculdade Flamingo preza pelo atendimento personalizado aos seus alunos e interessados, pois, 

extrapolando as obrigações implícitas dos direitos humanos, a Faculdade acredita que o ambiente 

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

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

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

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

matrículas, aprendizagem, sociabilização e cultura geral, financeira, documental e administrativa.  

Em conformidade com a legislação vigente, o acesso aos cursos superiores da Faculdade Flamingo está 

aberto a todos aqueles que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O procedimento para o 

ingresso é realizado por meio de Processo Seletivo que avalia a formação básica legal do candidato, 

delineia o seu perfil, verificando a sua pertinência ao curso desejado e procede à sua classificação em 

função do número de vagas disponíveis.  

O acesso aos cursos de Pós-graduação Lato sensu da Faculdade Flamingo está aberto a todos aqueles 

que tenham concluído o Ensino Superior. O procedimento para o ingresso é realizado por meio do 

Processo Seletivo que avalia o perfil do candidato, considerando seu Curriculum Vitae e análise das 

suas expectativas quanto ao curso durante entrevista com profissional da área pedagógica.  As vagas 

são preenchidas conforme ordem de matrícula. Como o curso está estruturado por créditos, o 

candidato poderá se inscrever para adentrar ao curso a cada início de disciplina. 
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O acesso aos cursos de extensão acadêmica está aberto a todos os interessados, desde que atendam 

aos requisitos mínimos conforme natureza de cada curso. 

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 outros Institucionais (ProUni, Escola da Família, Vestibular Social, Desconto Empresa-Conveniada, 

Desconto-Família, acesso ao financiamento estudantil (FIES), Programa de Estágio e Monitoria, dentre 

outros), bem como prevê condições de negociações aos alunos inadimplentes. 

Como facilidades advindas de estrutura interna da Instituição, são ofertados ao aluno descontos na 

mensalidade para efetivação de matrícula antecipada; para pagamento das mensalidades até a data do 

vencimento do boleto;para matrículas de parentes em 1º grau em diferentes cursos da Faculdade; 

funcionários de empresas conveniadas à Faculdade, estendendo-se aos seus dependentes; alunos 

egressos de cursos do Grupo Educacional Flamingo, desconto advindo de resultado obtido em Prova 

de conhecimentos gerais; Desconto-Funcionário, extensivo aos seus dependentes; Bolsa de Estudos 

para estagiários na IES; Desconto por indicação de novos alunos; facilidades no parcelamento da 

anuidade e desconto no caso de inscrição em mais de um curso de extensão acadêmica num mesmo 

ano letivo. 

Parceria com Bancos para oferecer facilidades de abertura de conta Universitária.  

Em parceria com o Governo, o aluno pode gozar de Bolsas de Estudos parciais ou integrais, como por 

exemplo: ProUni e Escola da Família. 

Essas facilidades são divulgadas a todos os interessados no website da Faculdade, em impressos de 

divulgação dos cursos à comunidade e nos murais na instituição.  

Somado a isso, a Faculdade Flamingo disponibiliza um departamento de negociação das mensalidades, 

focando a possibilidade de estudo de todas as alternativas possíveis para a permanência dos alunos na 

Instituição. 

A política de atendimento ao aluno foi questionada de forma esmiuçada: atendimento da 

secretaria/financeiro/biblioteca/telefonistas/cantinas/Central de Atendimento. 

O resultado desse bloco de questões foi resumido, assim: 
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3. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

 

45% dos alunos não reconhecem o atendimento ao discente da Flamingo como de excelência. Não se 

reconhecem como bem atendidos pelas áreas e políticas da Faculdade. É um índice considerável e 

merece uma atenção especial dos responsáveis por este quesito. 

 

Ações de Aprimoramentos e Intervenções 

- Rever suas políticas e aprimorar o atendimento ao discente Flamingo.  

 

3.4 EIXO 4: Políticas e Gestão 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

A) Docentes 

No ano de 2015, com base nos relatórios produzidos para o Censo do Ensino Superior,   a equipe 

docente era composta de  123 professores atuantes na Graduação, sendo 36% de Mestres e 13% de 

doutores; 27% em Regime de Trabalho em tempo parcial e 16% em tempo integral.  

Analisando a equipe docente apresentada em cada Projeto Pedagógico de Curso, aproximadamente 

90% da equipe docente são atuantes no mercado de trabalho ou atuaram por mais de 5 anos.  

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

lattes é atualizado constantemente. 

Está sendo aprimorado o plano de carreira regulamentado pela Faculdade e impulsionadas às ações 

de benefícios para a equipe docente.  

A média obtida pelos docentes na Avaliação de Desempenho realizada junto aos alunos, no 2º. 

Semestre de 2015, foi 8,2. A Flamingo aperfeiçoou seu sistema de gestão com a meritocracia e, desde o 

final de 2013, implementou uma premiação para os docentes que melhor foram avaliados pelos 
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alunos, coordenadores de cursos, diretores de unidades e pares. Tais docentes (2 por ano) receberam 

como reconhecimento um jantar para duas pessoas em restaurante de alto padrão.  

 

B) Corpo técnico-administrativo 

O corpo de apoio técnico-administrativo da Faculdade Flamingo é constituído por todos os 

funcionários não docentes, que têm a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da 

Instituição. 

A carreira do corpo técnico-administrativo da Faculdade Flamingo é constituída: 

Grupo Diretivo: exercendo atividades de gestão e coordenação de equipes. 

Grupo Líderes-Executores: executando as tarefas dentro de seu departamento, subordinado ao gestor. 

Grupo Executores: executando as tarefas dentro de seu departamento, subordinado ao gestor. 

Grupo de Apoio – desconsiderados nas análises estatísticas da CPA: executando as tarefas 

relacionadas à manutenção, limpeza e serviços gerais. 

A sua contratação está subordinada ao deferimento do Diretor Administrativo. 

 

Em 2015,40 profissionais (21 da Unidade Lapa e 19 da Unidade Barra Funda) foram beneficiados com 

bolsas integrais em cursos de Graduação e04em cursos de Pós-graduação ofertados pela Faculdade 

Flamingo. A grande maioria da equipe técnico-administrativo formou-se na graduação da Faculdade 

Flamingo com o benefício da bolsa de estudos.  

60% da equipe do corpo técnico-administrativo trabalham para o Grupo Flamingo há mais de 10 anos 

o que comprova a vasta experiência na oferta de serviços e atendimento no campo educacional. 

Toda a equipe técnico-administrativo em coerência às diretrizes em âmbito pedagógico, têm sido 

motivada pela Direção a buscar seu autoaprimoramento e o aprimoramento do exercício de suas 

atividades em seu departamento e na Instituição. 

A Faculdade tem promovido inúmeros encontros de capacitação e outros de planejamento estratégico 

promovidos pela direção administrativa para aprimoramento dos processos e das pessoas. 

Os funcionários do corpo técnico administrativo foram questionados quanto à satisfação de trabalhar 

na IES; facilidade de acesso; relacionamento com gestores e pares; benefícios de bolsas para o 

funcionário e dependentes; liderança; e a CPA pode observar que o nível de satisfação do corpo 

técnico administrativo é um das potencialidades do Grupo Flamingo. 
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7.OUTROS –SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

 
 

85% dos funcionários técnico administrativos estão satisfeitos com a instituição, contra 15% que 

almejam melhorias na formalização do plano de carreira e o benefício de plano de saúde. 

 

Ações de Aprimoramentos e Intervenções 

- Aprimorar o plano de carreira docente e técnico administrativo. 

- Ampliar os benefícios para a área acadêmica e administrativa. 

 

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 facilitar a 

tomada de decisão que atenda à dinâmica da instituição.  

Em 2009, com a entrada de novos integrantes à direção pedagógica e à direção financeira e 

administrativa, foi estendido um olhar mais crítico ao modelo organizacional da Faculdade Flamingo.  

Passou-se a produzir de forma mais premente relatórios de planejamento, dados qualitativos e 

analíticos com proposições de ações estratégicas. Procurou-se estabelecer, de forma mais clara e 

centralizada, a função de cada profissional ou departamento nos processos de ensino e atendimento e 

a sua inter-relação na percepção sistêmica da IES. 

Em 2015, diversas mudanças ocorreram na gestão acadêmica e administrativa com o intuito de 

aperfeiçoar os processos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela IES. Foi contratada uma 

profissional para revisar e atualizar todos os documentos acadêmicos, desde o Regimento até os 

planos de ensinos das disciplinas de acordo com as exigências do mercado. 

63%15%
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Outros experientes profissionais também foram contratados para as diversas áreas da gestão 

administrativa. 

 

Ações de Aprimoramentos e Intervenções 

- Profissionalização contínua do quadro de profissionais da Faculdade. 

- Incorporação de novas tecnologias de captação e tratamento das informações. 

- Clareza nas responsabilidades e atribuições da direção e coordenação e socialização a toda a 

comunidade acadêmica. 

- Aprimoramento do treinamento da equipe da Central de Atendimento, a fim de que concentrem, 

socializem e orientem as informações e procedimentos corretos. 

- Manutenção e aprimoramento da comunicação pelo Portal. 

 

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Na gestão econômico-financeira da Faculdade Flamingo são observados alguns princípios e normas, 

dos quais se destacam: a) o exercício financeiro coincide com o ano civil; b) o orçamento disciplina a 

previsão da receita e a fixação das despesas que decorrem das obrigações legais assumidas 

regularmente; c) os eventuais resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e 

desenvolvimento dos objetivos institucionais da Faculdade; d) durante o exercício financeiro, podem 

ser abertos créditos especiais ou extraordinários, desde que os serviços normais o exijam, mediante 

parecer do Conselho Superior e aprovação da Mantenedora. 

É atribuição do Diretor Pedagógico, conjuntamente com Diretor Administrativo, elaborar a proposta 

orçamentária para cada exercício, submetendo-a a aprovação do Conselho Superior e posterior 

apreciação da Mantenedora.  

Em entrevista com os diretores pedagógico e financeiro, os investimentos previstos a serem 

aprovados pelo Conselho Societário para a Faculdade Flamingo estão direcionados para o 

aprimoramento da infraestrutura física e de recursos; benefícios e formação continuada de 

professores e profissionais de apoio técnico-administrativo;  investimentos em sistemas de TI para 

aprimoramento dos serviços ofertados aos alunos. São eles: 

 Investimento na Comunicação e Ensino a Distância 

 Manutenção do Portal Universitário Flamingo  

 Aprimoramento e manutenção do website Flamingo  
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 Implantação de programa de ensino a distância para aprimoramento da oferta de carga horária 

de autoaprendizagem 

 Marketing Externo – campanhas publicitárias 

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

 Investimento com Informática e Tecnologias 

 Manutenção e aprimoramento da segurança da informação  

 Ampliação no número de Computadores 

 Manutenção dos terminais de consulta da biblioteca 

 Expansão e atualização nos laboratórios de informática e automação 

 Expansão e manutenção dos multimídias em sala de aula: datashows e notebooks 

 Aprimoramento e manutenção do Sistema Acadêmico disponibilizando mais serviços online 

 Expansão e atualização de softwares acadêmicos por curso  

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

 Expansão e atualização do acervo bibliográfico por curso: Impresso, Mídia e Periódicos 

 Aplicação dos planos de carreira pedagógico e administrativo 

 Desenvolvimento e Apoio para atividades e serviços de extensão à comunidade no Programa 

de Extensão e Responsabilidade Sócio-Ambiental Flamingo (ensino+extensão) 

 Investimento em Recursos Humanos 

 Ampliação dos benefícios aos colaboradores 

 Investimento com Infraestrutura Física e de Recursos 

 Expansão e aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos a cada curso 

 Gastos Legais e Burocráticos 

 Taxas com o INEP, com Autorizações, reconhecimentos e renovações de reconhecimento e 

recredenciamentos; 

 Emissão de Diplomas (custo por aluno concluinte) 

 Investimentos com Projetos de Apoio Discente e outros Projetos Pedagógicos desenvolvidos 

por professores em regime de trabalho em tempo parcial e integral. 

 

Em relação aos proventos, as relações entre o aluno ou seu responsável e a Faculdade Flamingo e a 

Mantenedora são disciplinadas em contrato de prestação de serviços educacionais, elaborado na 

forma da lei e assinado pelas partes envolvidas, obedecida à legislação vigente, o Regimento e as 

normas emanadas dos órgãos colegiados da Administração Superior. A Faculdade Flamingo dispõe de 

Sistema para atender aos casos de inadimplência.  
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Em relação às obrigações trabalhistas e mais precisamente ao pagamento dos salários dos docentes e 

técnicos administrativos, identificamos que a Faculdade assume com seus compromissos 

regularmente. 

 

3.5 EIXO 5: Infraestrutura Física 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

As atividades da Faculdade Flamingo são desenvolvidas nos seguintes endereços: 

Unidade Acadêmica Barra Funda: Avenida Francisco Matarazzo, 913, Água Branca, São Paulo-SP; 

Unidade Acadêmica Lapa: Rua George Smith, 102, Lapa, São Paulo – SP. 

Quadra poliesportiva - espaço Alvi-Verde situada à Rua Catão, 901, Lapa – São Paulo – SP 

 

Espaços Físicos: 

A Unidade Barra Funda dispõe de: 

27 salas de aula com capacidade média de 50 alunos por sala;  

2 laboratórios de informática, com capacidade média de 50 alunos por laboratório;  

1 auditório com capacidade para 280 pessoas, equipado com recursos de áudio e vídeo; 

1 piscina coberta e aquecida;  

1 brinquedoteca; 

3 quadras poliesportivas; 

Sala de Arte; 

Sala dos espelhos (para aulas de danças); 

Laboratório de Anatomia, Biologia, Fisiologia, Química e Física; 

Sala de coordenação, direção, dos professores, secretaria, Central de Atendimento, Pátio com catracas 

para acesso, Cantina, Biblioteca, Ambiente Wireless em todos os ambientes da Unidade, Helpdesk e 

atendimento multimídia, Elevadores e Estacionamento. 

 

A unidade Lapa dispõe, de: 

30 salas de aula com capacidade média de 60 alunos; 

4 Laboratórios de Informática com capacidade média de 35 alunos por laboratório, sendo 1 adaptado 

para aulas de Redes de Computadores; 

3 Laboratórios de Automação com capacidade média de 36 alunos por laboratório; 

Laboratório de Anatomia, Biologia, Fisiologia, Química e Física; 
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Sala de coordenação e direção, dos professores, secretaria, Central de Atendimento, Área de 

Convivência, Cantina, Copiadora, Biblioteca, Ambiente Wireless em toda a Unidade, Helpdesk e 

atendimento multimídia e Elevadores. 

1 Auditório com capacidade para 200 pessoas. 

O complexo Alvi-verde dispõe de: 

Quadra poliesportiva 

Área de Atletismo 

Arquibancadas 

Os alunos têm acesso livre ao laboratório de informática no horário de funcionamento, exceto quando 

estiver reservado 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. 

Foram feitos investimentos em novas aquisições de computadores, reduzindo a relação de 

equipamento/aluno em todos os Laboratórios de Informática. 

  

Serviços Terceirizados 

Não há reclamações com relação ao serviço de cantina, copiadora, limpeza e serviços gerais que se 

encontram nas mãos de terceiros, conclui-se, portanto, que o atendimento e a qualidade dos produtos 

estão satisfatórios, assim como horário de atendimento, preço cobrado pelo serviço prestado. 

 

Bibliotecas 

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

bibliotecária. 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 

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

A biblioteca, em documento institucional, afirma oferecer e orientar quanto à normalização 

bibliográfica (normas ABNT) e a comutação bibliográfica (COMUT). Quanto às orientações para 

atendimento às normas da ABNT na produção de trabalhos técnicos e científicos, localizamos um 

Manual produzido por professores da Instituição e disponível aos alunos. 

A consulta ao acervo pode ser realizada por autor, título ou assunto nos terminais de consulta ao 

acervo ou, pela Internet, no website da Faculdade Flamingo. 

As bibliotecas são abertas à comunidade externa para consultas em geral. Apenas alunos, professores 

e funcionários podem solicitar empréstimo de material do acervo. 
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Obras de referência (dicionários, enciclopédias, anuários, entre outros), periódicos (jornais e revistas) 

e obras colocadas em regime de reserva estão disponíveis apenas para consulta local, sendo que os 

periódicos científicos e técnicos podem ser emprestados no prazo máximo de sete dias consecutivos, 

pode ser renovado até três vezes consecutivas, se não houver reserva do material pode ser renovado 

quantas vezes o usuário precisar. 

 

Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado aos Portadores de Necessidades 

Especiais. 

No decorrer do ano 2015, a instituição fez significativos investimentos na acessibilidade das duas 

unidades acadêmicas. 

 

A infraestrutura oferecida pela Faculdade Flamingo foi contemplada em diversos aspectos, como: 

salas de aulas, biblioteca, recursos audiovisuais, internet, limpeza, auditório, acessibilidade, banheiros, 

bebedouros, manutenção, laboratórios, portal entre outros. 

 
4. INFRAESTRUTURA  

 

 

O grau de satisfação dos alunos e professores quanto a infraestrutura da Faculdade é de 63%. A 

insatisfação nessa dimensão está relacionada ao Portal, como já foi mencionado em tópicos anteriores. 

Demonstraram-se insatisfeitos com a quantidade de recursos audiovisuais disponibilizados pela IES, 

pois a Flamingo ainda não conta com um Datashow e laptop por sala para utilização nas aulas. 

Também foi recorrente a insatisfação dos alunos e professores com relação à ventilação nas salas de 

aulas, pedem a troca de ventiladores por ares condicionados. 

A Flamingo realizou outros investimentos na infraestrutura das Unidades acadêmicas: 

Unidade Barra Funda 

- Reforma da área de pátio – troca de pisos, pintura e remarcação da quadra esportiva localizada no 

térreo da unidade. 

42% 25% 37%

29%
35% 31%

29% 40% 32%

0%

50%

100%

150%

LAPA BARRA FUNDA TOTAL

DETRATOR NEUTRO PROMOTOR

NPS -12% NPS 14% NPS -5%
6,7 7,6 7,0



                                                          P á g i n a  | 46 

 

 

 

- Reforma da área de Atendimento ao Aluno. 

- Reforma e adaptações nos acessos à piscina e quadra poliesportiva do 6º. andar, garantindo 

acessibilidade, conforto e beleza. 

- Construção e instalação de 2 salas para aulas, utilizando metodologias ativas. 

- Reforma e ampliação dos 2 laboratórios de Informática. 

- Ampliação da Biblioteca. 

Unidade Lapa 

- Reforma geral no Auditório: instalação de cortinas e ar condicionado. Construção de sala para 

controle de som e luz. Troca de todos os autofalantes e substituição das lâmpadas por led. 

- Reforma nos 4 Laboratórios de Informática: troca de computadores, de cadeiras e de bancadas para 

os computadores. 

- Melhorias nos 3 Laboratórios de Automação e Engenharia.  

Ações de Aprimoramentos e Intervenções 

- Avaliar as salas de aulas que estão muito expostas aos ruídos externos e propor soluções.  

- Promover a aquisição dos novosdatashows e laptops para utilização nas aulas. 

- Divulgar cronograma para expansão e atualização do acervo da Biblioteca. 

- Melhorias no Portal. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

A análise dos dados e informações foram realizadas no decorrer do relatório, ou seja, à medida em que 

foi descrito o item ou dimensão foi apresentado um gráfico, uma análise dos dados e as ações de 

aprimoramento e intervenções sugeridas. Em função disso, será apresentada no item 5 deste relatório, 

uma tabela, que facilita a visualização e relaciona diretamente as ações de aprimoramento à análise 

realizada pela CPA, 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 contidas neste 1º. Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional. 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 
- Aprimoramentodos instrumentos de 
autoavaliação (questões mais 
objetivas/questionários mais 
concisos) 
- Divulgação os resultados da 
Autoavaliação. 
 

- Aprimorarde forma continuada a avaliação de 
desempenho docente/discente. 
- Promover estudos e capacitações da equipe para 
captar e tratar as informações úteis, permitindo a 
emissão de dados estatísticos institucionais e de curso 
para tomadas de decisões continuadas e sistêmicas. 
- Discutir a sugestão da CPA e, se pertinente, colocar em 
prática a formação de equipe, por curso, para 
socialização dos resultados do1º. Relatório Parcial de 
AutoavaliaçãoInstitucional,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 comunidade 
acadêmica e atender à função social da 
IES. As proposições institucionais 
estão coerentes com a prática. 
O plano de desenvolvimento 
institucional possui fragilidades 
relacionadas ao sistema de 
informações dentro da IES. Ponto 
Forte: A Flamingo fortaleceu seu 
sistema de informações 
implementando a Plataforma TOTVS. 
 
 

- Aprimorar a implementação da Plataforma TOTVS, 
com a criação de quadro de avisos para comunicação 
entre a instituição e alunos, além da comunicação entre 
professores e alunos. 
- Gerar correções e melhorias no sistema de 
informações dentro da instituição. 
 
 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 
Um terço dos respondentes não 
conhecem e não participam dos 
projetos do Programa Ação Cidadã. 

- Melhorar a divulgação dos eventos inseridos no 
Programa Ação Cidadã, oferecendo mais opções de 
datas e horários para que todos os alunos, professores e 
funcionários técnico administrativos possam participar 
dos projetos. 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e Extensão  
Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 
- Relacionamento dos coordenadores e 
diretores com os alunos. 
- Acompanhamento do Egresso. 
- Não participação dos discentes nas 

Em relação ao Ensino: 
- Gerar uma comunicação para os alunos 
informando sobre as mudanças ocorridas no 
atendimento da direção e coordenação, 
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Atividades de Pesquisa da IES. 
Pontos fortes:A Faculdade Flamingo, 
buscando aperfeiçoar sua prática no 
processo de ensino aprendizagem, vem 
investindo fortemente nas metodologias 
ativas. Fez parceria com a Addere Hub, 
oferecendo um pesado treinamento aos 
seus professores. Oferta de Curso de 
Especialização em Aprendizagem 
Significativa e Metodologias Ativas. 
 

explicitando a criação das atendentes que farão o 
atendimento prévio, encaminhando aos diretores 
e/ou coordenadores somente questões que não 
forem resolvidas por elas.  
- Aprimorar Projeto de Acompanhamento do 
egresso, a fim de avaliar o perfil dos egressos em 
relação às necessidades do mercado de trabalho. 
 
Em relação à pesquisa: 
- Intensificar a divulgação dos eventos 
relacionados à pesquisa científica para que os 
alunos comecem a valorizar mais e criar a cultura 
de participar da pesquisa e iniciação científica na 
Flamingo. 
 
Em relação à extensão: 
- Melhorar o desempenho da Empresa Junior. 
- Ampliar ainda mais a divulgação da Pós-
graduação e Cursos de Extensão.  
- Ampliar a oferta do Curso de Especialização em 
Aprendizagem Significativa e Metodologias Ativas, 
oportunizando o acesso aos egressos dos cursos de 
licenciatura da Faculdade (Pedagogia e Educação 
Física). 

Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 
Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 
Para comunicação interna, a Faculdade 
Flamingo conta com o Portal Flamingo, o 
sistema de gestão de dados acadêmicos, os 
murais das salas de aula, corredores, pátio, 
biblioteca, sala dos professores, a 
intermediação dos representantes de classe 
e o website da Faculdade. 
Para a comunicação externa, a Faculdade 
utiliza-se como principal meio a 
comunicação virtual, promovida pelo 
website interativo com blogs e hotsites, 
pelas comunidades virtuais como Twitter e 
Facebook, Linkedin e Youtube. 
Somando-se à veiculação do nome da 
Faculdade em ações desenvolvidas em 
diversas comunidades carentes e 
premiações e homenagens. 
Docentes e discentes julgaram inadequados 
e insatisfatórios os canais de comunicação 
da Flamingo. 

- Aprimorar os canais de comunicação entre a 
Faculdade e professores e alunos.  
- Conscientizar os alunos de que as ações da IES 
junto às diversas comunidades pelos projetos do  
Programa Ação Cidadã é uma maneira prática de a 
Flamingo se comunicar com a comunidade 
externa. 
 

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 

- Rever suas políticas e aprimorar o atendimento ao 
discente Flamingo.  
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alunos e interessados, pois, extrapolando 
as obrigações implícitas dos direitos 
humanos, a Faculdade acredita que o 
ambiente acolhedor é facilitador da 
aprendizagem, já que alimenta 
continuadamente a motivação em 
frequentar a Instituição, bem como a 
segurança e confiança em poder ser 
atendido em caso de dúvidas e receios.  
Para garantir esse atendimento, a 
Faculdade disponibiliza profissionais 
dedicados ao aluno nas diferentes áreas 
associadas à entrada, permanência e 
qualidade de aprendizagem: processo 
seletivo e matrículas, aprendizagem, 
sociabilização e cultura geral, financeira, 
documental e administrativa.  
Os discentes veem o atendimento como 
ponto nevrálgico da IES. Quase metade 
deles sinalizam fragilidade no 
atendimento, principalmente da Central 
de Atendimento.  

 

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 valorizaram o 
ambiente acolhedor como uma das 
principais razões pela opção em trabalhar 
na Faculdade Flamingo, confirmando a 
qualidade do clima organizacional  da IES. 
Os professores estão atentos em 
promover e manter um bom 
relacionamento com os alunos, em 
desenvolver atividades de ensino com 
metodologias diversificadas e enfoque 
interdisciplinar, avaliações de 
aprendizagem eficazes, aprimorar o canal 
de comunicação pelo Portal. 
Elencaram como suas expectativas 
prioritárias que a instituição promova o 
aprimoramento da infraestrutura de 
recursos e espaços físicos para os cursos; 
o aprimoramento na divulgação do plano 
de carreira e a ampliação dos benefícios 
ofertados ao professor. 
O corpo técnico-administrativo é 
constituído por 101 profissionais. Mais da 
metade deles trabalha na Flamingo por 
mais de 10 anos e está motivada a buscar 

Em relação à equipe docente:  
- Apresentar o plano de aprimoramento do Plano de 
carreira docente, avaliando novos benefícios. 
Em relação à equipe técnica: 
- Ampliar os benefícios para a área acadêmica e 
administrativa. 
- Aprimorar o plano de carreira docente e técnico 
administrativo. 
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seu auto-aprimoramento e 
aprimoramento de suas atividades. 
Pontos fortes: 44 funcionários técnico 
administrativos usufruem de bolsas de 
estudos integrais na Graduação e Pós-
graduação da Flamingo; 04 docentes 
receberam premiação por excelência em 
seu desempenho profissional. 
 
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, democrático e sistêmico, 
direcionado pela Missão, Visão e Valores 
institucionais. Estruturado com níveis 
hierárquicos simples para facilitar a tomada 
de decisão que atenda à dinâmica da 
instituição.  
Em 2009, com a entrada de novos 
integrantes à direção pedagógica e à 
direção financeira e administrativa, foi 
estendido um olhar mais crítico ao modelo 
organizacional da Faculdade Flamingo.  
Passou-se a produzir de forma mais 
premente relatórios de planejamento, 
dados qualitativos e analíticos com 
proposições de ações estratégicas. 
Procurou-se estabelecer, de forma mais 
clara e centralizada, a função de cada 
profissional ou departamento nos 
processos de ensino e atendimento e a sua 
inter-relação na percepção sistêmica da IES. 
Em 2015, diversas mudanças ocorreram na 
gestão acadêmica e administrativa com o 
intuito de aperfeiçoar os processos e 
melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos pela IES. Foi contratada uma 
profissional para revisar e atualizar todos 
os documentos acadêmicos, desde o 
Regimento até os planos de ensinos das 
disciplinas de acordo com as exigências do 
mercado. 
 

- Profissionalização contínua do quadro de 
profissionais da Faculdade. 
- Incorporação de novas tecnologias de captação e 
tratamento das informações. 
- Clareza nas responsabilidades e atribuições da 
direção e coordenação e socialização a toda a 
comunidade acadêmica. 
- Aprimoramento do treinamento da equipe da 
Central de Atendimento, a fim de que concentrem, 
socializem e orientem as informações e 
procedimentos corretos. 
- Manutenção e aprimoramento da comunicação 
pelo Portal. 
- Aprimorar/atualizar documentos acadêmico 
pedagógicos. 
 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Análise dos dados e informações Ações de aprimoramento e intervenções 
Em relação aos proventos, as relações entre o 
aluno ou seu responsável e a Faculdade 
Flamingo e a Mantenedora são disciplinadas 
em contrato de prestação de serviços 
educacionais, elaborado na forma da lei e 

- A CPA não encontrou ações de 
aprimoramento e intervenções relacionadas à 
essa dimensão. Entende que a sustentabilidade 
financeira da Faculdade Flamingo está 
comprovada por seus investimentos em 
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assinado pelas partes envolvidas, obedecida à 
legislação vigente, o Regimento e as normas 
emanadas dos órgãos colegiados da 
Administração Superior. A Faculdade Flamingo 
dispõe de Sistema para atender aos casos de 
inadimplência.  
Em relação às obrigações trabalhistas e mais 
precisamente ao pagamento dos salários dos 
docentes e técnicos administrativos, 
identificamos que a Faculdade assume com 
seus compromissos regularmente. 
 

infraestrutura, aprimoramento de serviços e 
cumprimento 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-se sua infraestrutura 
para prática de esportes à quadra 
poliesportiva Alvi Verde. Diversos espaços 
da IES tem sido reformados, construídos, 
adaptados e ampliados para melhor atender 
às necessidades e à satisfação de toda a 
comunidade acadêmica.  
Ponto forte: Construção e Instalação de 2 
salas de aulas montadas especialmente para 
a prática das metodologias ativas. 

- Avaliar as salas de aulas que estão muito 
expostas aos ruídos externos e propor soluções.  
- Promover a aquisição dos novosdatashows e 
laptops para utilização nas aulas. 
- Divulgar cronograma para expansão e 
atualização do acervo da Biblioteca. 
- Melhorias no Portal. 
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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 
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos). 

 

Art. 2º - A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Flamingo é constituída de 01 representante 
docente para cada núcleo, de 01 representante discente para cada núcleo, por 1 (um) representante 
da comunidade e de 1 representante(s) do setor administrativo (Secretaria), 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 
disponibilizada na(s) biblioteca(s) da(s) unidade(s). 

c) Os demais integrantes: representante da comunidade e representante do setor 
administrativo, também serão eleitos por votação por intermédio de seus pares, em urna a ser 
disponibilizada na(s) biblioteca(s) da(s) unidade(s). 

d) O tempo de votação dos integrantes será de aproximadamente uma semana para cada 
unidade. 

 

Art. 3º - Os integrantes da Comissão Própria de Avaliação, assim como o seu Coordenador, serão 
indicados pelo Diretor Geral da Faculdade Flamingo e deverão ter seus nomes homologados pelo 
Conselho 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 
comunidade 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 
pauta, 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 
autonomia frente aos órgãos colegiados da Instituição, orientando o exercício de suas atividades na 
preocupação 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 
extraordinariamente quando convocada pelo seu Coordenador ou solicitada pela maioria absoluta de 
seus integrantes, 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 
propósito de promover estratégias de avaliação de cada setor, dentro das suas peculiaridades e 
complexidades; 

 II – Definir o programa de autoavaliação institucional, estabelecendo prazos e custos para a 
viabilização 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 
referida 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, 
corpo 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 
pertinentes e necessárias. 

IV – Constituir sub-comissões ou comissões setoriais, em função das necessidades do programa 
definido 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 
eficiência das ações da Comissão Própria de AutoAvaliação, referentes a: 

 

  I – remuneração das horas de trabalho dos integrantes da CPA nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias, 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, 
inclusive 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 
para 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 
integrantes. 

 

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 
remuneração 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. 

 

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. 
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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 

Superior da Instituição.   
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ANEXO B 
CALENDÁRIO CPA ANO DE 2015/2016 

 
 

 Março 2015 

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

 
      

01 

 02 03 04 05 06 07 08 

 09 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

 
31/03 - Encaminhamento do relatório de autoavaliação institucional ao CONAES. 
 

 
 

 

 Abril  2015 

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

 
  

01 02 03 04 05 

 06 07 08 09 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 
  

 

21 a 26 de abril de 2016 - Divulgação de Resumo de Relatório encaminhado ao CONAES. 
Postagem no Portal Acadêmico no campo Documentos Institucionais. 
30/04 – Meta avaliação 
 
 

 

 Maio 2015 

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

 
    

01 02 03 

 04 05 06 07 08 09 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

06/05 – Reunião com equipe da CPA para leitura dos questionários e adequações das 
questões 

 

 Junho 2015 

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

 01 02 03 04 05 06 07 

 08 09 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 
    

 

03 a 14/06 – Revisão dos questionários a serem disponibilizados para Comunidade 
Acadêmica. 
17 a 28/06 – Sensibilização da Comunidade Acadêmica para participação no processo de 
autoavaliação. 
 
25/06 – Reunião da CPA para alteração da equipe e adequação às mudanças no 
Regimento. Estruturação da votação para novos componentes. 

 

 Agosto de 2015 

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

1 
     

01 02 

2 03 04 05 06 07 08 09 

3 10 11 12 13 14 15 16 

4 17 18 19 20 21 22 23 

5 24 25 26 27 28 29 30 

 31       

Início das aulas: Apresentação CPA nas aulas inaugurais – Veteranos e Calouros, Lapa e 
Barra Funda. 

 

26/08 – Reunião com integrantes da CPA para retomada das atividades: distribuição de 
tarefas relativas à consulta e levantamento de dados nos vários departamentos da IES 
junto aos discentes e docentes 
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 Setembro2015 

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

5 
 

01 02 03 04 05 06 

6 07 08 09 10 11 12 13 

7 14 15 16 17 18 19 20 

8 21 22 23 24 25 26 27 

9 28 29 30 
   

 

 
      

 

09/09 – Participação na Reunião com Representantes de Classes 

 

16/09 – Reunião da CPA para fechamento dos questionários a serem disponibilizados à 
comunidade acadêmica. 

 

22 a 27/09 – Sensibilização dos discentes, docentes  quanto ao preenchimento dos 
questionários a serem disponibilizados no Portal 

 
 

 Outubro 2105 

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

10 
   

01 02 03 04 

11 05 06 07 08 09 10 11 

12 12 13 14 15 16 17 18 

13 19 20 21 22 23 24 25 

14 26 27 28 29 30 31  

        

05 a 10/10  - Leitura e Análise de documentos (Regimento, Regulamentos, PPCsetc) 

26 a 30/10 – Aplicação dos questionários aos docentes e discentes 

 

 

 

 

 Novembro 2015 

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

15 
      

01 

16 02 03 04 05 06 07 08 

17 09 10 11 12 13 14 15 

18 16 17 18 19 20 21 22 

19 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

 

09 a 14/11 – Aplicação dos questionários aos funcionários técnico administrativos 

23 a 28/11 – Leitura e Análise de documentos (Regimento, Regulamentos, PPCsetc) 

 

 

 

 Dezembro 2015 

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

15 
 

01 02 03 04 05 06 

16 07 08 09 10 11 12 13 

17 14 15 16 17 18 19 20 

18 21 22 23 24 25 26 27 

19 28 29 30 31 
  

 

        

 

11/12 – CPA - Reunião para estudo de ações e estratégias a serem utilizadas para 
tabulação dos dados. 

 

 

 

 

 Fevereiro 2016 

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

 01 02 03 04 05 06 07 

 08 09 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29    
  

 

        

 
15/02 – CPA – Inicio da tabulação dos dados e montagem do relatório a ser encaminhado 
em março. 
 
 
 

 

 Março 2016  

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

 
 

01 02 03 04 05 06 

 07 08 09 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31 
  

 

        

 
11/03– Reunião para leitura do relatório e acertos necessários. 
22/03 – Reunião para fechamento do relatório e encaminhamento para a Pesquisadora 
Institucional. 
28/03 – Postagem do 1º. Relatório Parcial de Avaliação Insitucional no CONAES   
 
 
 

 

 Abril 2016 

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

 
 

   01 02 03 

 04 05 06 07 08 09 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 37 28 29 30  

        

 
04/04 – Divulgação dos Resultados do Relatório de Autoavaliação para a comunidade 
acadêmica – Postagem no Portal Acadêmico no link Documentos Institucionais 
15/04 – Meta avaliação 
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ANEXO C 
Questionário para autoavaliação institucional 

CPA - FACULDADE FLAMINGO 

 
 

OLÁ,  
 
VOCÊ JÁ RESPONDEU A PESQUISA DA CPA DESSE SEMESTRE? 
Caso contrário, responda o quanto antes contribuindo para o processo de melhoria e evolução da qualidade de ensino da 
Faculdade FLAMINGO! 
 
Prezado respondente, é imprescindível conhecer a sua opinião com relação aos diferentes aspectos que interferem direta ou 
indiretamente no processo de ensino-aprendizagem e na convivência harmoniosa da instituição. A partir das informações 
apresentadas, que representarão a opinião dos alunos, organizaremos as categorias previstas no SINAES - Sistema Nacional de 
avaliação do ensino superior, a fim de contribuirmos com o processo de melhoria tanto dos cursos como da instituição. 
 
A CPA da Faculdade Flamingo (FACULDADE FLAMINGO) pretende contribuir com a instituição a cumprir o seu papel de prestar 
contas do resultado de suas ações ao público externo e a toda a comunidade acadêmica e garantir a manutenção ou mudança 
de suas práticas e postura no exercício profissional, na busca pela excelência da qualidade de ensino e de atendimento discente. 
 
A sua participação e conscientização da realização dessa pesquisa é de fundamental importância para a boa avaliação interna 
institucional da Faculdade. Contamos com você! 
 
Prof. Alessandro M Rosini e equipe CPA, 
Comissão Permanente de Avaliação - CPA. 
 
 

Para cada pergunta foram apresentadas cinco alternativas, exceto em algumas, com duas 

alternativas (“sim” e “não”), as quais estão identificadas nas questões. As alternativas são: 

1) Sempre 

2) Quase sempre 

3) Às vezes 

4) Nunca 

5) Não se aplica 
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É NECESSÁRIO IDENTIFICARMOS O CAMPUS, O CURSO E A 

TURMA NA PESQUISA REALIZADA. 
 

Da Instituição 
1. INSTITUIÇÃO - Q1. ATENDE MINHAS EXPECTATIVAS 

1. INSTITUIÇÃO - Q2. ATUALIZA-SE DE ACORDO COM AS TENDÊNCIAS DO MERCADO 

1. INSTITUIÇÃO - Q3. PRIMA PELA QUALIDADE DE ENSINO 

1. INSTITUIÇÃO - Q4. VALE O PREÇO QUE PAGO 

1. INSTITUIÇÃO - Q5. É UMA INSTITUIÇÃO QUE CONFIO 

1. INSTITUIÇÃO - Q6. TEM BOA REPUTAÇÃO NO MERCADO 

1. INSTITUIÇÃO - Q7. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DENTRO DA INSTITUIÇÃO É EFICIENTE 

1. INSTITUIÇÃO - Q8. SABE VALORIZAR O ALUNO 

1. INSTITUIÇÃO - Q9. TENHO PRAZER EM ASSISTIR AULAS 

1. INSTITUIÇÃO - Q10. TENHO FORTE VÍNCULO COM A FACULDADE FLAMINGO 

1. INSTITUIÇÃO - Q11. INIDICARIA A FACULDADE FLAMINGO PARA OUTRAS PESSOAS 

 

Do Curso 
2. CURSO - Q1. GRADE CURRICULAR (DISCIPLINAS OFERECIDAS) 

2. CURSO - Q2. APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS PELOS PROFESSORES 

2. CURSO - Q3. CONTEÚDO QUE É ESTUDADO NAS DISCIPLINAS OFERECIDAS 

2. CURSO - Q4. QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO PELO PROFESSOR 

2. CURSO - Q5. CONTEÚDO APRENDIDO É APLICADO NO DIA A DIA 

2. CURSO - Q6. O CURSO CORRESPONDE ÀS SUAS EXPECTATIVAS 

2. CURSO - Q7. CONHECIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

2. CURSO - Q8. MEU CURSO CONTRIBUI PARA AQUISIÇÃO DE CULTURA GERAL 

2. CURSO - Q9. MEU CURSO CONTRIBUI PARA AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO TEÓRICA NA ÁREA 

2. CURSO - Q10. MEU CURSO CONTRIBUI NA FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

2. CURSO - Q11. CURSO NO GERAL 

 

Do Atendimento 

3. ATENDIMENTO - Q1. ATENDIMENTO NA SECRETARIA 

3. ATENDIMENTO - Q2. ATENDIMENTO FINANCEIRO 

3. ATENDIMENTO - Q3. ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA 

3. ATENDIMENTO - Q4. ATENDIMENTO DAS TELEFONISTAS 
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3. ATENDIMENTO - Q5. ATENDIMENTO DA CANTINA 

3. ATENDIMENTO - Q6. ATENDIMENTO AO ALUNO (CENTRAL DE ALUNO) 

3. ATENDIMENTO - Q7. ATENDIMENTO DE FORMA GERAL 
 

Da Infraesturura 
 

4. INFRAESTRUTURA - Q1. SALAS DE AULA (ESPAÇO E QUANTIDADE DE ALUNOS) 

4. INFRAESTRUTURA - Q2. SALAS DE AULA (ACÚSTICA, LUMINOSIDADE E VENTILAÇÃO) 

4. INFRAESTRUTURA - Q3. EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

4. INFRAESTRUTURA - Q4. ACERVO DA BIBLIOTECA 

4. INFRAESTRUTURA - Q5. RECURSOS AUDIOVISUAIS 

4. INFRAESTRUTURA - Q6. INTERNET 

4. INFRAESTRUTURA - Q7. LIMPEZA 

4. INFRAESTRUTURA - Q8. AUDITÓRIO 

4. INFRAESTRUTURA - Q9. PORTAL DO ALUNO 

4. INFRAESTRUTURA - Q10. COMUNICAÇÃO (PAINÉIS, CARTAZES, PORTAL) 

4. INFRAESTRUTURA - Q11. SALAS DE AULA  

4. INFRAESTRUTURA - Q12. PORTAL DO ALUNO NA INTERNET 

4. INFRAESTRUTURA - Q13. ACESSIBILIDADE 

4. INFRAESTRUTURA - Q14. BANHEIROS 

4. INFRAESTRUTURA - Q15. BEBEDOUROS 

4. INFRAESTRUTURA - Q16. MANUTENÇÃO DO CAMPUS 

4. INFRAESTRUTURA - Q17. INFRAESTRUTURA DE FORMA GERAL 

 

Da Coordenação do Curso 

5. COORDENAÇÃO - Q1. EMPENHO DO COORDENADOR NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

5. COORDENAÇÃO - Q2. ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS QUANDO É SOLICITADO 

5. COORDENAÇÃO - Q3. RELACIONAMNETO COM OS ALUNOS 

5. COORDENAÇÃO - Q4. DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO 

5. COORDENAÇÃO - Q5. COORDENADOR DE FORMA GERAL 

 

Da Direção 

6. DIREÇÃO - Q1. ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTAS QUANDO É SOLICITADO 

6. DIREÇÃO - Q2. RELACIONAMENTO COM OS ALUNOS 

6. DIREÇÃO - Q3. DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO 

6. DIREÇÃO - Q4. DIREÇÃO DE FORMA GERAL 
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OUTROS 
 

7.OUTROS - Q1. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CARREIRAS 

7.OUTROS - Q2. CANTINA 

7.OUTROS - Q3. SEGURANÇA 

7.OUTROS - Q4. ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES DE PESQUISA (INICIAÇÃO CIENTÍFICA) 

7.OUTROS - Q5. ATIVIDADES DE PESQUISA INTEGRADAS AO ENSINO 

7.OUTROS - Q6. DIVULGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA 

7.OUTROS - Q7. RIT (PESQUISA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA) 

7.OUTROS - Q8. FEIRA TECNOLÓGICA OU SEMANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 

7.OUTROS - Q9. TROTE SOLIDÁRIO E AÇÃO CIDADÃ 

7.OUTROS - Q10. CINE PEDAGÓGICO 

7.OUTROS - Q11. A COMUNIDADE EXTERNA CONHECE A FACULDADE FLAMINGO E SEUS PROJETOS 

7.OUTROS - Q12. PROGRAMA DE ESTÁGIO FUNCIONA CORRETAMENTE 

7.OUTROS - Q13. CONHEÇO OS RESULTADOS DAS PESQUISAS APLICADAS NA FLAMINGO 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


