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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA MANTENEDORA 

!
a) Da Instituição 

Nome: Faculdade Machado Sobrinho 

Código da Instituição: 336 

Caracterização: Instituição de Ensino Superior privada sem fins lucrativos 

Diretor: Prof. José Luiz de Sousa Botti 

Página web: http://www.machadosobrinho.com.br 

b) Da Mantenedora 

Nome: Fundação Educacional Machado Sobrinho 

Diretor Executivo: Dr. Miguel Luiz Detsi Neto 

Endereço: Rua Dr. Constantino Paleta, nº 203, Centro, Juiz de Fora - MG 

c) Localização 

Localizada na cidade de Juiz de Fora, a Faculdade Machado Sobrinho tem seu campus 

situado à rua Pedro Celeste, s/nº, no bairro Cruzeiro do Sul.    

Juiz de Fora é um importante pólo regional com uma história de contribuições pioneiras 

para o desenvolvimento do país em suas diversas áreas. É a maior cidade da Zona da 

Mata mineira e uma das 40 maiores do Brasil. A cidade é uma forte referência no setor de 

serviços, especialmente educacionais, para a região que polariza. 

!
!
!
!
!
!
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2. APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE 
MACHADO SOBRINHO (CPA/FMS) 
!!!
Tabela 2.1 Relação dos Componentes da Atual CPA/FMS !

!
Contatos através do email: CPA@MACHADOSOBRINHO.COM.BR 

!
3. INTRODUÇÃO 

  

 Este relatório final de avaliação interna apresentado aos membros da Faculdade 

Machado Sobrinho, aos avaliadores externos e à sociedade em geral, é resultado de um 

trabalho que vem se aprimorando ao longo dos anos. Dos resultados da avaliação feita 

sobre o ano de 2014, obteve-se relevantes indicadores de sucesso de ações decididas no 

passado, bem como formulou-se sugestões para ações a serem priorizadas daqui para 

frente. Neste relatório é possível explicitar a maturação de um processo de melhoria 

continua em que a instituição está implicada. Resultados que foram alcançados ao longo 

do ano são apontados, bem como algumas sugestões de pontos que devem ser melhor 

trabalhados para o bem da comunidade acadêmica. 
 Ao longo do ano ano de 2014 a composição da comissão foi mantida inalterada, 

com seus membros estimulados a servirem de porta-vozes dos seguimentos que fazem 

parte. Tal ação enquadrou-se no processo de reformulação administrativa em que ficou 

decidido instaurar na Faculdade uma coordenação própria para se encarregar dos 
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processos de avaliação interna. Um eixo fundamental das ações tomadas ao longo de 

2014 e que deve ser concluído em 2015 é a informatização das pesquisas. Essas ações 

visam à obtenção no médio prazo da institucionalização de círculos cada vez mais 

virtuosos unindo a autoavaliação à tomada sistemática de medidas preventivas e 

corretivas que zelem por uma melhoria constante da Faculdade.  

 Em 2014 a CPA planejou e organizou atividades para difundir e aumentar o 

interesse pela avaliação. Ela tem buscado isso através do constante contato com os  

diferentes segmentos da comunidade, em um procedimento que serve não só para 

levantar dados que alimentem os relatórios que devem ser produzidos, mas também para 

fornecer assessoria aos diferentes setores da IES baseada nas informações que recebe, 

trata e sistematiza.  

 Da forma como está organizado, o processo de autoavaliação está sempre 

passando por reflexão em busca de aprimoramento que o torne mais adequado e útil para 

o desenvolvimento da Faculdade. Em 2015 os acertos e os erros de 2014 devem ser 

pesados para que a Faculdade se beneficie de suas experiências e avance em busca de 

seu pleno desenvolvimento institucional. Tal reflexão envolve a participação de integrantes 

dos diferentes segmentos da instituição, não apenas os membros da CPA e muito menos 

apenas nas reuniões ordinárias da comissão. A autoavaliação acontece no dia-a-dia e os 

membros da comissão devem ser meros organizadores da participação livre de toda a 

comunidade acadêmica. Esse modelo aberto e inclusivo vem no intuito de uma 

construção representativa e plural das percepções acerca das diferentes dimensões 

institucionais que devem ser avaliadas. 

 Os dirigentes da Faculdade dão seu apoio para a realização desse processo  de 

avaliação, anuindo em relação à sua amplitude e à sua autonomia. A instituição já conta 

com uma sólida experiência de avaliações internas periodicamente alimentada por 

pesquisas de opinião e satisfação, e demonstra um renovado empenho nesse sentido 

através das ações realizadas em prol de uma maior institucionalização desse processo. O 

grande desafio encarado ao longo de 2014 e que deve ser equacionado o mais breve 

possível é a completa informatização das ferramentas de avaliação, a fim de possibilitar 

que sejam melhor trabalhadas e visualizadas pelos interessados. 

 A coleta de informações e dados realizada por esta CPA buscou levantar o máximo 

de itens necessários para explicitar a dinâmica da vida acadêmica e administrativa, com 

suas qualidades e seus pontos que precisam de melhoria. Foi feito especial esforço de 

busca por informações qualitativas que cooperem a desenhar o mosaico da realidade 

institucional. As informações fornecidas pelos coordenadores de curso e demais 
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funcionários foram fundamentais para tal. Nessa busca, a CPA se regozija de ter contado  

também com um retorno célere e interessado de todos os órgãos pertinentes da 

instituição. O interesse do corpo discente, dos docentes e demais funcionários da 

Faculdade também foi mais uma vez manifesto. A Faculdade Machado Sobrinho é uma 

instituição querida pelas pessoas envolvidas em sua vida, as quais respondem com zelo e 

entusiasmo ao chamado para que contribuam na reflexão sobre sua realidade e na 

formulação de seus passos futuros.      

 Por todas essas razões, a presente CPA crê que haverá uso efetivo dos resultados 

reunidos neste relatório. Sendo assim, espera que o conhecimento sobre a realidade 

institucional e sua dinâmica diária, apresentado segundo a visão dos diferentes atores 

envolvidos, ajude no planejamento de ações de curto, médio e longo prazos que levem ao 

aprimoramento institucional e a melhorias, tanto pontuais quanto amplas, que aumentem 

a satisfação de todos aqueles que fazem parte de sua vida e que são a razão de ser 

dessa casa. 

!
3.1 História Concisa da Instituição 
!
 A origem da Faculdade Machado Sobrinho é indissociável da trajetória profissional 

do emérito educador, Prof. Antônio Vieira de Araújo Machado Sobrinho, fundador da 

Instituição que passou a carregar honradamente seu nome. 

 A Fundação Educacional Machado Sobrinho, mantenedora da Faculdade, tem sua 

sede onde, em 1909, foi oficializado o colégio precursor do atual complexo educacional 

Machado Sobrinho. Na década em que estamos, portanto, o histórico do grupo com 

trabalho e aperfeiçoamento dos serviços educacionais prestados à sociedade já se 

estende por mais de um século. A partir do colégio, que funcionava como internato 

masculino e externato misto no princípio do século XX, Machado Sobrinho tomou a 

decisão de enveredar pelo caminho da educação superior. A visão que o norteava era a 

de implantar cursos de excelência para a formação de profissionais da carreira comercial. 

Assim, em 1911 decidiu pela criação de um instituto a funcionar em harmonia com o 

colégio e que ofereceria formação técnica e superior de comércio. O Instituto Comercial 

Mineiro, destinado à formação de contadores e demais gestores comerciais, foi 

estabelecido em 1912 no Palacete dos Chagas, na mesma rua onde hoje estão situados 

o Colégio Machado Sobrinho e a Unidade Centro de sua Faculdade, onde também são 

ministrados cursos de pós-graduação. 

�7



 O compromisso com um ensino que habilite os alunos para o desempenho de 

carreiras práticas é uma marca bem presente ao longo da trajetória da Instituição. O cerne 

da formação no início dessa trajetória como instituição de ensino superior foi o rigoroso 

ensino de contabilidade, cuja excelência deu à Instituição especial renome no ensino 

comercial em uma região que já apresentava forte tradição na área. Desde sua criação, 

sempre também esteve presente de forma marcante a preocupação com a formação 

humanística, oferecida passo a passo com o rigor técnico. São, assim, bem antigas as 

raízes da imagem de solidez, qualidade e tradição normalmente associadas à formação 

oferecida pela Instituição.  

 O Instituto Comercial Mineiro pavimentou uma trajetória de muito êxito, sendo 

reconhecido como de utilidade pública em 1920 pelo Governo Federal e tendo seu 

diploma equiparado àqueles expedidos pela pioneira Academia de Comércio do Rio de 

Janeiro. Por sucessão, o Instituto transformou-se no Colégio Machado Sobrinho. Na 

década de 1940, a instituição passou a ser dirigida pelo Prof. Fernando de Paiva Mattos, 

o qual deixou grande legado e definiu muitos valores e visões que permaneceriam 

norteando a instituição. Em 1961, por ato voluntário dos sócios proprietários, todos 

pertencentes à família do fundador, foi criada, por escritura pública de doação, a 

Fundação Educacional Machado Sobrinho, pessoa jurídica de direito privado e de caráter 

filantrópico, educacional e cultural, sem fins lucrativos. Sua condição de entidade de 

utilidade pública foi ratificada em 1994. Desde 1997 a direção executiva da Fundação é 

exercida por Miguel Luiz Detsi Neto, que tem liderado o desafio de desenvolver e 

engrandecer, em tempos de mudanças profundas e constantes, a obra iniciada pelo 

emérito educador que legou seu nome à instituição. 

 O início das operações da Faculdade propriamente dita, data do 17 de Janeiro de 

1969, quando foi autorizado seu funcionamento com os cursos de bacharelado em 

Ciências Contábeis e em Administração. O curso de Administração teve início em março 

de 1969 e o de Ciências Contábeis em 1974. Tendo sido muito bem sucedida com seus 

cursos de graduação, a Faculdade, já em 1982, expandiu seu campo de atuação para a 

área de pós-graduação. Essa nova empreitada vinha para, mais uma vez, atenta às 

demandas sociais, oferecer serviços educacionais de qualidade que começavam a se 

tornar muito necessários para Juiz de Fora e região. A perceptível lacuna na oferta de 

especializações que penalizava a região polarizada por Juiz de Fora foi inicialmente 

atendida pela Faculdade por intermédio de convênios. Anos mais tarde, entretanto, a 

Faculdade criou um centro de Pós-Graduação próprio, o qual tem feito cada vez mais 

esforços para ofertar uma ampla gama de especializações.  
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 A responsabilidade da Fundação com o oferecimento de educação de qualidade 

para a sociedade na qual está inserida se materializa hoje em diversos setores. Desde a 

educação infantil ao ensino superior, passando pelo ensino fundamental e médio, além do 

ensino técnico em formação gerencial. Especificamente, sua Instituição de Ensino 

Superior oferece cursos de bacharelado, tecnológico e especialização lato sensu. 

 Os planos de expansão no campo de ensino superior, em constante processo de 

reflexão e amadurecimento, tiveram fundamental inflexão quando a Fundação adquiriu 

uma área de 170.000 m² do Bairro Cruzeiro do Sul para construir seu campus. A área, 

localizada no coração da Zona Sul da cidade, logo acima da Avenida Rio Branco, principal 

avenida do centro comercial de Juiz de Fora, é próxima aos tradicionais e populosos 

bairros de São Mateus, Alto dos Passos, Santa Luzia e Bom Pastor. A grande área do 

campus, cujo audacioso projeto original de construção ainda não foi concluído, guarda 

ainda espaço para significativas expansões. Todavia, o que já existe de área construída 

atende muito bem à comunidade acadêmica, constituindo local bastante aprazível e 

propício aos estudos. A Faculdade passou a funcionar no campus Cruzeiro do Sul a partir 

de 1º de agosto de 1988, após estarem concluídas as obras de infraestrutura, bem como 

do primeiro de seis blocos funcionais projetados. 

 Atualmente a Faculdade Machado Sobrinho desenvolve suas atividades em quatro 

blocos, abrigando quatro cursos de graduação bacharelado (Engenharia de Produção, 

Psicologia, Administração e Ciências Contábeis) e três de graduação tecnológica 

(Produção Cênica, Gestão Ambiental e Eventos). 

!
3.2 O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO NA FACULDADE MACHADO SOBRINHO - 
seus objetivos e sua metodologia 
!
 Em seguida à entrada em vigor da Lei Nº 10.861/04 que, ao instituir o SINAES, 

estabeleceu a criação de comissões próprias de avaliação em cada IES do país, a 

Faculdade Machado Sobrinho buscou de imediato dar substância e coerência à forma 

como aplicaria a lei, inclusive como um mote para aperfeiçoar seus mecanismos de auto-

avaliação. Já em 2005, o Diretor-geral da Faculdade, Prof. José Luiz de Souza Botti, 

coordenou uma comissão que apresentou o Sistema de Autoavaliação da Faculdade 

Machado Sobrinho (SAMS), o qual passou a servir como programa orientador da CPA 

para avaliação institucional. O SAMS está dividido em blocos dentre os quais se destaca 

a parte com questões direcionadas aos alunos. Nela são buscadas suas percepções 

acerca da instituição, dos cursos, de seus professores, bem como dos serviços gerais da 
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Faculdade. O escopo e as ferramentas do SAMS vêm passando por consequentes 

reformulações ao longo dos anos a fim de que se tornem cada dia mais 

operacionalizáveis. Até o presente momento não se conseguiu aplicar o SAMS com 

perfeição do início ao fim. Entretanto, é importante realçar que o SAMS representa um 

compromisso com a autoavaliação que vai além das demandas legais, e que sua plena 

implementação se insere, como parte constituinte do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Faculdade, na lista de ações julgadas como sendo estratégicas e bem 

articuladas ao Projeto Pedagógico Institucional. Do ponto de vista prático, o desafio de 

implantação do SAMS no momento reside na informatização de todas as pesquisas a que 

se dispõe.    

 Seja para consumo interno que auxilia a tomada de decisões de curto prazo, seja 

para diagnósticos que fundamentam planos de desenvolvimento de mais longo prazo, o 

que se vislumbra para o SAMS é uma posição que vá se tornando cada vez mais 

presente na vida da instituição. Desde sua origem em 2005, seu desenho abarca um 

amplo espectro de interesses. Busca prover um diagnóstico administrativo; uma pesquisa 

de mercado; avaliações dos professores pelos alunos; avaliações dos professores por 

seus respectivos coordenadores; autoavaliação de cada professor; avaliação da produção 

intelectual do professor; e, por fim, uma avaliação institucional. No ano de 2014, assim 

como em 2013, os alunos responderam a questionários de avaliação nos dois semestres. 

Cabe destacar que houve significativo aumento de 17% no total de alunos que 

expressaram suas opiniões na avaliação institucional de 2014 com relação ao total de 

2013 - que já era um montante super representativo - ocorrendo adesão de cerca de 

metade dos alunos da FMS às pesquisas. Cabe ressaltar que elas não são obrigatórias, o 

que demonstra resultados da conscientização realizada sobre a importância do processo 

e dos retornos alcançados através dele. 

 A metodologia empregada para levantamento e tratamento dos dados não poderia 

deixar de  ser mista. Somente ao mesclar técnicas quantitativas e qualitativas podemos 

chegar a uma compreensão mais correta sobre a instituição, com seus pontos fortes e 

seus desafios. Alcançando isso poderemos colaborar para uma reflexão sobre formas de 

melhoria da qualidade acadêmica e da atuação completa da Faculdade como instituição 

social. Além disso, o processo de autoavaliação da Faculdade é entendido como uma 

construção coletiva em que todos são ouvidos não apenas através de formulários em 

momentos específicos, mas também de forma continuada e aberta, em reuniões, 

simpósios e consultas específicas.    

!
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4. ANÁLISE DAS DIMENSÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 
!
!
 As dez dimensões estabelecidas pela Lei 10.861, de 14 de Abril de 2004, são 

contempladas pelo presente relatório. As dimensões ainda estão sendo abordadas com 

diferentes graus de profundidade. Umas ainda precisam ser melhor desenvolvidas, 

enquanto que outras expressam mais a contento a realidade da instituição. Além de 

prestar contas à sociedade, o objetivo é contribuir especificamente para uma difusão 

reflexiva de suas ações e seus planejamentos. Em cada uma das dimensões se busca 

refletir sobre pontos fortes e pontos fracos de modo a cooperar para sua constante 

melhoria. 
!
!
4.1. DIMENSÃO I – Missão e plano de desenvolvimento institucional  
!
!
 A missão da Faculdade Machado Sobrinho é definida da seguinte forma: 

 “Atender à necessidade de formação de profissionais com visão humanística, 

atualizados e qualificados para o mercado de trabalho e contribuir para o 

desenvolvimento social, econômico e cultural da região, do país e do mundo.” 

 A CPA, que já havia analisado detalhadamente o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Faculdade buscando avaliar sua consistência em relação ao que vem sido 

desenvolvido na instituição ao longo dos últimos anos, teve a oportunidade ao longo de 

2014 de estar presente nas discussões do novo PDI. Fez isso mais uma vez prestando 

especial atenção à coerência entre o PDI e a missão professada pela instituição. 

Manteve-se a compreensão de que tal coerência é sólida, não somente em termos de seu 

planejamento e suas expectativas, mas também na concretização das diretrizes 

pedagógicas, de seus princípios filosóficos e das políticas que são elaboradas e postas 

em prática para levar à frente os objetivos traçados. A FMS tem ideias renovadoras e 

inovadoras que ao passo que vão sendo colocadas em prática são de grande valia para a 

sociedade em que está inserida. 

 É inegável que a Faculdade, parte constituinte de uma instituição centenária de 

ensino, tem clareza a respeito de seu perfil institucional. Isso não faz, todavia, com que 

ela deixe de estar aberta à discussão a respeito da atualização de sua função social. 

Essa característica não só é bastante nítida nas instâncias de coordenação e direção, 
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como também está bem difundida e assentada na compreensão dos demais segmentos 

da comunidade da Faculdade. Coerentemente, parte substancial dos ingressantes na 

Instituição optam por ela a partir de observações que denotam uma imagem externa que 

reflete as qualidades assentadas internamente. Quanto aos egressos, não é incomum 

manterem laços de afeto com a Instituição e serem, nas diferentes frentes de trabalho e 

atuação da sociedade, elementos de transformação positiva como vislumbrado pela 

missão da Faculdade.  

 A participação durante o processo de desenvolvimento do PDI foi ampla e 

representativa, havendo contribuições diretas ou indiretas de diversos docentes, 

discentes e técnicos-administrativos. O PDI atualmente em vigor orientará os passos da 

instituição até 2018. 

 Assim sendo, 2014 foi um ano de transição tendo em vista os trabalhos de 

finalização do PDI atualmente em vigor. Em linhas gerais, mais uma vez foram mantidas 

as diretrizes do PDI anterior com ajustes e alterações pontuais quando necessário. Dessa 

forma foi observada a posição da CPA, que ressaltara a importância de se observar a 

atualização do PDI dentro dos prazos estipulados de modo a manter sua periodicidade, 

no que havia contado com a concordância dos responsáveis por sua elaboração. 

Entretanto, é importante apontar que a ausência de uma atualização consolidada não 

lesou sobremaneira a dinâmica da instituição, pois em linhas gerais as diretrizes se 

mantiveram estáveis - umas inclusive necessitando desse tempo mais longo para 

implementação. O que foi apresentado em 2014 traça uma percurso prudente e 

consequente para os próximos anos. Tendo isso em vista, a presente CPA continua a 

corroborar o que foi apontando pela CPA anterior, a qual, ao avaliar essa dimensão, 

conclui “positivamente sobre os esforços e eficiência desta instituição no seu 

compromisso com as melhorias na sua função de veículo de educação, extensão e 

pesquisa”. 

 Alguns pontos relevantes a serem destrinçados podem ser obtidos pelos 

indicadores anualmente levantados pela instituição, os quais mostram que o PDI tem   

sido aplicado com sucesso na maior parte de suas diretrizes. Por exemplo, o significativo 

aumento do número de mestres e doutores no corpo docente foi incrementado ainda mais 

ao longo de 2014; importantes melhorias e ampliações nas instalações físicas da 

Faculdade e aumento dos materiais de apoio ao ensino e à pesquisa (tais como 

computadores e projetores multimídia); constante incremento do acervo da biblioteca; 

consolidação dos cursos de graduação recentemente implantados; fortalecimento e 
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expansão do Centro de Pós-Graduação; aumento do número de cursos de extensão, com 

melhoria de seu alcance social; entre outros.  

 A Faculdade apresenta atualmente um nível cada vez maior de entendimento sobre 

a importância de valorizar os processos de avaliação. Algo que passa pela difusão do 

conhecimento relativo às ferramentas e aos indicadores que regem os sistemas de 

avaliação aos quais está submetida. Essa compreensão tem sido transmitida 

sistematicamente a todos os participantes da instituição. Políticas específicas têm sido 

aplicadas. O desafio pontual de melhorar a avaliação da Faculdade nos indicadores de 

qualidade, especialmente no Índice Geral de Cursos, é um esforço que, ao gerar 

resultados, corroborará com sua missão. A CPA vislumbra para o atual Plano de 

Desenvolvimento Institucional uma posição desenhada para alinhar essa busca com a  

sua filosofia de ensino humanístico, prático, afetuoso e cidadão que tão bem tem servido 

a todos que passam por suas salas ao longo dos anos. 

 Refletindo a respeito do contexto atual da educação superior no país e sobre os 

reflexos regionais desestabilizadores dessa profunda reestruturação pela qual passa o 

setor, a FMS crê que a sociedade será beneficiada pela resoluta decisão que a instituição 

faz de se manter fiel às características positivas que a distinguem e a colocam em 

destaque como instituição onde a qualidade do ensino é buscada no sentido mais amplo 

e humanístico possível.  

 Recente pesquisa realizada com 400 jovens cursando o último ano do ensino 

médio em Juiz de Fora referenda a compreensão que a instituição tem sobre a 

atratividade de sua proposta na sociedade. Quando questionados sobre para quais IES 

pretendiam prestar vestibular, a Faculdade Machado Sobrinho foi a mais citada entre as   

IES particulares. Para os entrevistados, a principal razão para a tomada de decisão de 

onde prestar vestibular seria a tradição da instituição. Uma vez cruzados os dados, 

tradição constituía justamente a principal razão para tentar acesso à FMS. Quando já 

estão dentro da Faculdade, a expectativa original dos ingressantes é traduzida na 

percepção da qualidade do ensino que recebem, como demonstra a opinião coletada 

junto ao corpo discente em 2014 (Figura 4.1.1). 

!
!
!
!
!
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 Figura 4.1.1  Avaliação feita por 483 alunos face à afirmação: “O ensino na FMS é 

de boa qualidade” 

!
!
!
!
!
!
!
!
   Fonte: Base de Dados do SAMS, 2014. 

!
!
4.2. DIMENSÃO II – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 
extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de 
monitoria e demais modalidades 
!
 Em 2009, a transição para o regime seriado semestral tornou-se completa na 

Faculdade Machado Sobrinho. Mantém-se, neste quesito, a avaliação de que a transição 

trouxe benefícios pedagógicos coerentes com o que foi vislumbrado quando da tomada 

dessa decisão. Tal percepção é balizada pela própria opinião dos alunos, os quais vêm 

avaliando positivamente a formação recebida. No próprio ano de 2009 a avaliação 

positiva apresentava índice superior a 80%. Oscilações ocorrem em torno desse elevado 

patamar.  

 Desde então, não só a qualidade do ensino continuou a ser avaliada de forma 

bastante positiva pelos alunos, como cresceu uma percepção geral de que passos como 

esse estão inseridos em um contexto maior de esforço para a consolidação de uma 

melhor organização didático-pedagógica. Os cursos de desenvolvimento mais recente na 

instituição conseguiram se firmar com bastante qualidade, em uma série de ações que 

animaram e oxigenaram a Faculdade como um todo. De certa forma, a instalação de 

novos cursos pode ser apontada como centelha para a renovação de todos seus cursos. 

Ano após ano, a instituição, animada pelas novas veredas do conhecimento que a 

percorrem,  pode estimular cada vez mais a interdisciplinaridade. Outra externalidade 
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positiva da expansão da Instituição se refere ao fato de que investimentos para 

consolidações pontuais transbordam seus benefícios para o conjunto da Faculdade.  

 Análises desagregadas mostram que há uma satisfação entre estável e crescente 

dos alunos com relação a seus cursos ano a ano. Em relação à satisfação com a 

Faculdade, desde 2011 são poucas as alterações, permanecendo em patamar elevado. 

Mais especificamente, a avaliação de 2014 contou com uma participação maior de alunos 

do que em 2013. Além de uma variação normal, isso talvez possa ser creditado não só 

aos esforços de conscientização a respeito da importância da avaliação, bem como à 

simplificação de seu procedimento online. Por fim ela veio a validar, a exemplo de anos 

anteriores, um alto grau de satisfação dos alunos com seus cursos e também com a 

Faculdade (Figura 4.2.1). 

!
!
Figura 4.2.1 Opinião dos alunos sobre a FMS e seus cursos 

   

!
Fonte: Base de Dados do SAMS, 2014.  

!
!
 Estas informações, mesmo que não desmembradas nos seus pormenores, captam 

a essência da representatividade da Faculdade Machado Sobrinho para o seu corpo 

discente. Uma condição validada pela percepção geral de que o profissional formado por 

esta Faculdade não só está bem preparado para o mercado de trabalho, mas que levará 
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consigo um diploma respeitado e valorizado. Quanto a isso, é notório, por exemplo, a 

constante opinião dos alunos sobre estudarem em uma Instituição que tem “tradição”. 

 Tradição essa que não se furta de buscar atualizações que respondam ao contexto 

atual da demanda educacional com novas tecnologias de ensino, mas sem perder sua 

busca por oferecer um ambiente de ensino calcado nos valores e nas ideias que são os 

fundamentos da Faculdade. Aliar um ensino tradicional, próximo ao aluno e às suas 

necessidades, a uma abordagem contemporânea de constante adequação às demandas 

do mercado que favoreçam seus alunos é o que busca a Faculdade.  

 O resultado é que a confiança do corpo discente na preparação adquirida na FMS 

para ingresso no mercado de trabalho é elevada (Figura 4.2.2). Há que se atentar, no 

entanto, para o aumento de respostas neutras, buscando-se medidas que aumentem 

ainda mais a expressão da tranquilidade do discente a respeito de sua formação. 

!
!
 Figura 4.2.2 Resposta de 524 alunos à pergunta: “O Profissional Formado na 

Faculdade está qualificado para atender às necessidades do mercado?” 

  

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 Fonte: Base de Dados do SAMS, 2014. 

  

 A base principal da segurança e da satisfação do aluno da FMS é certamente a 

qualidade de seu corpo docente. Historicamente, a instituição manteve constante 

capacidade de selecionar e reter bons professores. Nos últimos anos tem engendrado 
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esforços para formar uma base docente que conte com as características estimuladas 

pelo MEC e que coopere para a manutenção de uma trajetória sustentável. É um quesito 

em que tem tido sucesso. Seu curso de Engenharia de Produção, por exemplo, vem 

desde o fim de 2013 com 70% de professores com pós-graduação stricto sensu. Já no 

curso de Psicologia, alcançou-se um patamar de quase 80% de mestres e doutores. O 

curso de Administração teve seu corpo docente recentemente reformulado para 

patamares também muito satisfatórios no quesito titulação. Para além dos títulos, é 

importante realçar a valorização da relação professor-aluno, a qual é base dos valores da 

instituição e sobre a qual constante estímulo institucional é lançado. 

 Em um apanhado histórico, o regime de trabalho dos professores também tem 

caminhado para se tornar cada vez mais pelo menos parcial. São diretrizes cuja 

implementação não é tão simples e que estão muito sujeitas a especificidades do curso e 

da região. Caminha-se para essa direção, mas em um caminhar sustentável e realista. Os 

currículos e as práticas pedagógicas têm sido renovadas paralelamente a esse processo. 

 Até o fim de 2013 as atividades de pesquisa e extensão da FMS estavam sendo   

centralizadas e coordenadas pelo Centro de Pesquisa e Extensão – CEPE - o qual 

realizou a bom termo seus trabalhos. Entretanto, na busca de melhor administrar as 

diversas obrigações a cargo do CEPE, algumas de suas atividades foram realocadas. 

Criou-se então, inclusive, uma coordenação específica para cuidar da CPA.  

 A contribuição na produção e difusão de conhecimentos para o público mais amplo 

é liderada pela Revista Eletrônica da Faculdade Machado Sobrinho. Sua criação foi 

importante passo, ao qual deve seguir constante aprimoramento. No momento, é de 

interesse da FMS que ela venha a se tornar meio cada vez mais eficiente de incentivo à 

pesquisa dentro da Instituição. Tendo passado por mudanças em seus processos 

editoriais no ano de 2010, a Revista recebeu seu número de inscrição no sistema 

nacional de periódicos. Então, sob a direção do Editor Chefe Rodrigo Villani, abriu edital e 

publicou um número. Nos anos seguintes, sob a tutela do CEPE, a Revista manteve sua 

periodicidade, sendo que, em 2012, publicou dois números com um total de 15 textos: 11 

no primeiro semestre (cinco artigos e seis painéis) e quatro no segundo semestre (três 

artigos e um painel). Em 2014, a Revista publicou sua oitava edição. 

 Para a formação dos alunos desta Faculdade, o CEPE contribuiu também através 

de ciclos de palestras denominadas conversas acadêmicas. No conjunto, com assuntos 

diversos, estas conversas acadêmicas mobilizaram centenas de alunos. As conversas 

continuaram ao longo de 2014 contando com muito bom público. Em módulos de curta e 

média duração há também a oferta dos cursos de extensão, os quais estiveram sob a 
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tutoria do CEPE até 2013. Atualmente a Faculdade está buscando aumentar sua oferta de 

cursos de extensão, sob a tutela do CERI.  

 Abrangendo a pesquisa, a extensão e o compromisso social, a Faculdade mantém 

dois Espaços de Estudos. Um é o Espaço de Estudo e Pesquisa em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, composto por alunos e professores do Curso de Psicologia. 

Além dos estudos e pesquisas na área, o grupo desenvolve programas de capacitação de 

funcionários das instituições parceiras da Faculdade. O segundo é o Espaço de Estudo e 

Pesquisa de Violências e Criminalidade que desenvolve atividades constantes na FMS e 

atua em parceria com o Núcleo de Estudos Estratégicos do Departamento de Ciências 

Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

 Por fim, 2014 foi um bom ano para a prática da pesquisa na FMS. Avançou-se na 

institucionalização do Espaço de Pesquisa, que fica sendo mais uma forma de 

organização colaborativa da comunidade acadêmica com vistas ao desenvolvimento de 

trabalhos a serem publicados em revistas científicas. Desde 2012 um grupo de 

professores do curso de administração se mobilizou para trabalhar em conjunto com 

vistas a dinamização da produção científica local. Com o passar do tempo, as propostas 

de trabalho desse núcleo de pesquisadores do curso ganhou força, apoio e espaço dentro 

da instituição. Em 2014 esse núcleo de pesquisas transbordou do curso de 

Administração, incorporando também pesquisas dos cursos de Ciências Contábeis e 

Engenharia de Produção. Ao todo, 2015 inicia com sete projetos de pesquisa em curso. 

Contando com financiamento da Faculdade Machado Sobrinho, através de descontos na 

mensalidade dos alunos contemplados e com benefício de horas-aulas para os 

professores orientadores.  
 A CPA entende como importante que se continue na busca pela ampliação do 

espaço para pesquisas acadêmicas. Aponta, como em anos anteriores, que a Instituição 

poderia optar pela via de buscar subsídios externos, principalmente através de parcerias 

com instituições de pesquisa e/ou ensino e mesmo com empresas. Esta proposta, se 

efetivada, há de beneficiar a qualificação do docente, bem como ajudar na melhoria da 

qualidade das pesquisas aqui desenvolvidas. 

 Já bem estruturado é o projeto que oferece bolsas para monitores de disciplinas. A 

monitoria é um instrumento que tem duas funções cruciais e complementares. Por um 

lado ela incentiva os alunos a buscarem a excelência acadêmica, enquanto por outro ela 

coopera para aumentar as chances de aprendizado aos alunos que apresentam maior 

dificuldade. O programa de monitorias tem histórico muito satisfatório na Faculdade.   
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 Uma forma muito interessante de transmissão do conhecimento que atrai de modo 

especial os estudantes ocorre por meio do Programa de Visitas, coordenado pelo CERI. 

Em 2014 foram realizadas aproximadamente 15 visitas técnicas a empresas da cidade e 

região. Isso representa um aumento de 50% com relação a 2013. Os destaques do ano 

vão para as visitas realizadas na CSA - Companhia Siderúrgica do Atlântico - na 

Cervejaria Itaipava em Petrópolis e no Centro de Distribuição do supermercado Bahamas, 

umas das maiores redes de supermercado de Minas Gerais e que conta com exemplar 

sistema de distribuição. As 15 visitas serviram, cada uma com sua especificidade, como 

exemplos substanciais e práticos para os alunos dos cursos de Administração, 

Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental e Eventos.  

 Símbolos da renovação da FMS e de seu compromisso com a expansão de sua 

oferta de ensino, os cursos de especialização encontram-se sob a coordenação do Centro 

de Pós-Graduação. Assentado sobre a experiência de quase três décadas de oferta de 

cursos de especialização dentro da Faculdade, o Centro de Pós-Graduação tem se 

esmerado para atender às necessidades da cidade e região, ofertando cursos que têm 

alcançado um grande público. É importante notar que as formações mais comumente 

oferecidas são vinculadas às áreas de Contabilidade e Administração, justamente aquelas 

que são a base histórica de forte e renomeada competência da Instituição. 

Complementarmente, valendo-se da expertise que passou a acumular em Engenharia de 

Produção e Psicologia, está ofertada uma Especialização em Avaliação Psicológica e um 

MBA em Engenharia de Produção. 
  
!
!
4.3 DIMENSÃO III – A responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que concerne a sua contribuição em relação à inclusão social, ao 
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 
!
 A responsabilidade social é uma faceta que sustenta e orienta a Instituição desde a 

sua fundação. Sendo assim, são diversas suas ações que visam ao pleno 

desenvolvimento do ser-humano, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho com ética e preocupação social. Nesse exercício constante, a 

FMS é um ente responsável e atuante no contexto social em que está inserida.  
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 A oferta de uma variada gama de bolsas de estudo constitui uma das formas mais 

diretas e amplas através da qual a Instituição promove a inclusão social. Os Programas 

de Bolsas de Estudo, Bolsas de Trabalho, Bolsas de Pesquisa, Bolsas de Monitoria e 

Bolsas de Convênio, mantidos pela Fundação Educacional Machado Sobrinho, 

contemplam a grande maioria dos alunos. O Programa de Bolsa de Estudos oferece 

bolsas de descontos parciais e integrais aos alunos que não têm condições comprovadas 

de custear seus estudos. O Programa de Bolsas Acadêmicas oferece bolsas de 

descontos parciais e integrais para os alunos que participarem da Empresa Júnior (29 

estagiários) e do Programa de Monitoria (10 alunos em 2014). O Programa de Bolsas de 

Trabalhos oferece bolsas de descontos parciais e integrais aos alunos que fizerem 

estágio na Instituição, assim como acontece com aqueles alunos alocados no Setor de 

Material Didático. O Programa de Bolsas de Convênio oferece bolsas de descontos 

parciais para os funcionários e dependentes das instituições conveniadas à Fundação 

Educacional Machado Sobrinho (115 bolsistas em 2014, o que representa um aumento de 

60% com relação ao ano anterior). No ano que se passou, além dos Programas que 

fazem parte da política de desconto da Faculdade, 15 bolsas foram oferecidas em caráter 

excepcional. 

 Contando todas as formas de bolsas, 782 alunos foram beneficiados em 2014. Ou 

seja, 76,07% do total de alunos. A grande maioria por critérios socioeconômicos (613 

alunos no total). Mas há também, todavia, espaço para análises acadêmicas na 

concessão de uma parte das bolsas. Notadamente naquelas relacionadas ao Programa 

de Monitoria.  

 Desde meados da década passada que a Faculdade conta com um centro 

específico que coordena suas ações e projetos de Responsabilidade Social. O Centro de 

Relações Institucionais (CERI), apoiado pelos demais Centros e pela mantenedora da 

Faculdade, tem tido sucesso em implantar, desenvolver e promover várias frentes de 

atuação. 

 A cada início de semestre ocorre no campus uma Campanha de Doação de 

Sangue e de cadastro para doadores de Medula Óssea. Desenvolvidas em parceria com 

a Fundação HEMOMINAS, têm como objetivo contribuir com o banco de sangue de nossa 

região e aumentar o número de doadores de medula óssea no Brasil, além conscientizar 

e promover a cidadania no meio acadêmico. A Campanha consegue adesão de grande 

número de doadores.  

 Há também o Projeto Engenharia Voluntária, que é desenvolvido por meio de uma 

parceria existente entre a Escola Estadual Maria de Magalhães Pinto e a Faculdade 
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Machado Sobrinho com seus alunos do Curso de Engenharia de Produção. Na 

Faculdade, os alunos carentes da Escola Estadual Maria de Magalhães Pinto, recebem 

apoio escolar em Matemática dos graduandos do Curso de Engenharia de Produção. O 

Projeto Engenharia Voluntária atendeu 15 alunos carentes em 2014 e contou com a 

atuação de 5 alunos da FMS como voluntários do projeto. A CPA ressalta a importância de 

não se deixar retrair a dedicação a projetos como esse. 

 Uma parceria existente entre a Fundação Educacional Machado Sobrinho e a 

Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC) deu vida ao projeto Melhor Idade na 

Faculdade. Por meio dele, os idosos cadastrados no programa de atendimento à terceira 

idade da AMAC, recebem na Faculdade aulas sobre o uso do computador, softwares e 

acesso à internet. O projeto Melhor Idade na Faculdade atendeu 13 idosos ao longo do 

ano de 2014. Esse número pode aumentar mediante reformulações pontais no programa, 

afinal já chegou a contar com maior adesão. 

 Já a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis desenvolve o projeto Cidade 

na Faculdade, em parceria com o Centro de Relações Institucionais. O Projeto procura 

promover, na sede da Faculdade Machado Sobrinho, a integração da sociedade de Juiz 

de Fora com a Faculdade. Ele é baseado no esforço conjunto de professores e alunos 

que oferecem para a comunidade curso e plantão fiscal para os contribuintes do Imposto 

de Renda Pessoa Física. O Projeto Cidade na Faculdade ocorre uma vez por ano de 

acordo com o calendário de entrega de declarações da Receita Federal, sendo que, em 

2014, recebeu 27 interessados, número próximo ao obtido em 2013. 

 O Projeto Aproximação é desenvolvido pela FMS em parceria com instituições de 

ensino públicas e privadas que oferecem o Ensino Médio em Juiz de Fora. Esse projeto 

tem como objetivo oferecer orientações sobre o mercado de trabalho, as profissões e os 

cursos que a Faculdade oferece ao público pré-universitário. O projeto ocorre durante o 

ano letivo e pode ser desenvolvido em duas modalidades: visita de Coordenadores da 

Faculdade às instituições que oferecem Ensino Médio, bem como pela visita de alunos de 

Ensino Médio à Faculdade. 

 Uma proposta a ser colocada em prática é o Projeto de Educação Ambiental. 

Planeja-se que ele seja desenvolvido pela Coordenação do Curso de Gestão Ambiental  e 

pelo Centro de Relações Institucionais junto a organizações públicas e privadas. O 

Projeto tem como objetivo ser uma via pela qual os alunos do curso de Gestão Ambiental 

possam promover a conscientização ambiental por meio de oficinas, palestras, cultivo e 

de distribuição mudas. 

!
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 Todavia, o senso de responsabilidade social na FMS vai além do sentido 

assistencial. Também devemos levar em conta seu compromisso e preocupação na oferta 

e manutenção de oportunidades de formação fundamentais para o município. É, por 

exemplo, afinal, o único curso de artes cênicas da cidade, algo exaltado por diversos 

alunos. Veio assim a suprir uma carência que existia na região polarizada por Juiz de 

Fora. Seus resultados têm sido satisfatórios, com 87,5% dos alunos que responderam à 

pesquisa de 2013 dizendo que gostam do curso. Em 2014 a aprovação do curso alcançou 

a unanimidade entre os respondentes. Algo a ser celebrado. 

 Ocupando espaço muito especial, uma realização da Coordenação do nosso Curso 

de Psicologia, o Instituto Vida, localizado no campus da FMS, é outro caso de boa 

integração entre a responsabilidade social, a filosofia da instituição e seu projeto 

pedagógico. O Instituto funciona como uma clínica comprometida com as demandas da 

sociedade. Ali são prestados serviços de acompanhamento psicológico sem fins lucrativos 

dentro de um escopo de ensino em que se deseja a integração da formação acadêmica 

com a prestação de serviços e desenvolvimento de pesquisas. Assim, os serviços são 

realizados por alunos do 5º ano de graduação em Psicologia, com supervisão sistemática 

de professores especializados do Curso de Psicologia. 

!
 Figura 4.3.1 Peça de Divulgação do Instituto Vida 

 Fonte: Divulgação. 
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 A série de frentes de atuação socialmente responsáveis levadas à frente pela FMS 

é vasta o bastante para envolver com qualidade o conjunto de pessoas ligadas à 

instituição, abrindo-lhes oportunidades para as trocas afetuosas e o aprendizado presente 

nesse tipo de atuação. A forma como são implementadas é coerente não só com o caráter 

filantrópico de sua mantenedora bem como com o projeto pedagógico da instituição. 

Indicativo da percepção externa sobre a qualidade de suas ações vem do fato de que em 

2014 (assim como já havia ocorrido anteriormente) recebeu da Associação Brasileira das 

Mantenedoras de Ensino Superior o selo de Instituição Socialmente Responsável. 

!
 Figura 4.3.2 Selo de Instituição Socialmente Responsável concedido em 2014 pela 

ABMES. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 Fonte: Divulgação 

!
!
4.4 DIMENSÃO IV – A comunicação com a sociedade 

!
 Nos tempos atuais é cada vez mais premente o desenvolvimento de bons métodos 

de comunicação. A instituição tem buscado melhorar sua comunicação interna, bem como 

sua interação com a sociedade para além do campus. Pontualmente, no que concerne à 

comunicação com os alunos, isso tem sido facilitado pelo próprio fato de que a dimensão 

da Faculdade permite que os coordenadores e os professores mantenham fácil canal de 
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comunicação com o corpo discente. Não há nenhuma dificuldade para o aluno ir à sala do 

coordenador de seu curso ou de um centro específico e ser atendido prontamente. O 

ambiente criado na faculdade permite inclusive que essa comunicação ocorra 

diretamente, fora de um contexto formal. Também são conhecidos os contatos por email e 

telefone dos coordenadores e da direção. As comunicações em larga escala que 

padeciam de uma reestruturação estão melhorando a passos largos. 

 O principal vetor dessa melhora é a ampla reformulação do site da Faculdade, o 

qual tem ficado cada vez mais informativo e repleto de conteúdo. Outras medidas 

tomadas ao longo de 2014 também denotam importantes sinais de progresso na 

comunicação com o corpo discente e também com a comunidade externa. 

 O site, especificamente, passou a contar não só com muitas informações, mas com 

funcionalidades que organizam a vida institucional da comunidade. Tem sido bem 

elogiado por isso. E sua reformulação em busca de uma melhoria contínua teve grande 

avanço ao longo de 2014. A ideia é que o site facilite amplamente a organização da 

atuação acadêmica dos docentes, dos discentes e dos técnicos-administrativos da 

Faculdade. Ampliando e agilizando a comunicação através de plataformas cada vez 

melhores. Sem dúvida, o site também é a grande vitrine contemporânea e meio de 

divulgação direta na relação com a sociedade mais ampla. Atuando assim como chamariz 

que atrai a cidade para a vida institucional da Faculdade e explicita as posições desta nas 

questões e nos anseios sociais. 

  

Figura 4.4.1 Página Inicial do Site da FMS 

  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fonte: www.machadosobrinho.com.br  
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!
 Pesquisas internas mostram que a comunicação entre a Direção, funcionários e 

coordenadores, quando avaliada sob o ponto de vista da clareza e da confiabilidade das 

informações apresentadas, é bem sucedida. Com mais de 80% de aprovação, a 

comunicação não parece ser responsável por problemas na rotina administrativa da 

Faculdade. Tal confirmação é feita com uma aprovação igualmente maciça no tocante a 

confiabilidade das informações que chegam ao funcionário. 

 A CPA continua entendendo que as reuniões periódicas com Colegiado de Centros, 

Colegiados de Cursos, NDE e de Congregação, representam um esforço para melhorar o 

repasse de informações entre os setores da comunidade acadêmica; no entanto, medidas 

adicionais devem ser experimentadas como proposta de melhoria nas relações de 

comunicação, especialmente entre o aluno e a instituição.  

 Note-se, contudo, que a Central de Atendimento, criada para mediar a 

comunicação entre a Faculdade Machado Sobrinho e seu público, apresenta um elevado 

percentual de satisfação, como mostra a Figura 4.4.2. 

!
 Figura 4.4.2 Percentual de Alunos com plena ou elevada satisfação em relação aos 

serviços prestados pela Central de Atendimento uma vez excluídas as respostas em 

branco. 

!
 Fonte: Base de Dados do SAMS, 2014. 

!
 É importante apontar para o fato de que quando a opinião “moderada satisfação” é 

incluída aos níveis de plena e elevada satisfação agregados acima, todos os serviços da 
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Central de Atendimento passam a ser satisfatórios para no mínimo 80% dos 

respondentes. A Central de Atendimento faz as vezes de uma Ouvidoria em vários 

aspectos. Mas é sugerido que a instituição formalize o funcionamento de uma ouvidoria, a 

qual poderia se valer dos canais de comunicação já existentes, necessitando apenas da 

figura do ouvidor. Em 2015 essa adequação deve ser colocada em prática.  

 Para fins de criação de indicadores, é sugerido também que seja adotada a rotina 

de acompanhamento de vezes e contextos em que a Instituição ou pessoas ligadas à ela 

aparecem nos veículos de comunicação social. É importante saber como isso ocorre, pois 

constitui importante item da formação de percepção acerca da Faculdade. 

!
DIMENSÃO V – Políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho 
!
 A política de contratação por meio de processo seletivo, com aula didática, análise 

de currículo e entrevista, é avaliada pela CPA como positiva. Entretanto, quando a 

contratação é feita sem prazo, muitas vezes não é possível seguir todos os 

procedimentos. Todavia, quando isso ocorre se dá pelo aproveitamento de professores da 

casa, algo visto como uma política de valorização do quadro permanente. De toda forma, 

a CPA sugere que a instituição se programe, dentro do possível, para as contratações. A 

fim de que, com prazo suficiente, o processo de avaliação nos moldes acima elogiados 

prevaleça. Todavia, o fato é que a meta traçada de se ter maior qualificação do corpo 

docente tem sido alcançada ano após ano pela Faculdade. 

 Diante das limitações de uma instituição privada de ensino, a CPA também 

considera positiva a política de qualificação do corpo docente, instaurada por meio de 

portaria, a qual prevê o pagamento de mensalidades, parcial ou total, dos professores que 

fazem pós-graduação. Já os professores interessados em participar de eventos científico-

acadêmicos têm, como subsídio, a dispensa das suas aulas com a condição de que estas 

sejam ministradas por outros docentes sem prejuízo na folha de pagamento do professor 

titular. Para preservar o aluno, a Faculdade busca evitar ao máximo a ocorrência de 

substituições sem boas justificativas. No momento, apoios financeiros para ingressos em 

cursos de Mestrado ou Doutorado estão suspensos por limitação financeira. No entanto, é 

louvável o fato de que a participação em cursos de pós-graduação ofertados pela FMS é 

aberta ao corpo docente. 
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 A CPA conclui que o trabalho da Direção e das Coordenações junto ao corpo 

docente vem sendo importante, e que a constante preocupação com a qualidade do 

ensino tem sido uma motivação para buscar por um quadro docente cada vez mais 

qualificado e mais tempo presente na Faculdade. 

 A CPA recomenda que políticas de qualificação sejam mantidas e aprimoradas nos 

anos que seguem. E que sejam estendidas ao segmento técnico-administrativo. Mas tudo 

dentro de contextos que sirvam aos interesses da Faculdade. Ou seja, que 

aprimoramentos pessoais ocorram dentro de um contexto em que retornem para 

melhorias da qualidade da Instituição. 

 Como afirmado no relatório anterior, a Direção da Faculdade trabalha desde o ano 

de 2007 em um novo plano de carreira, cargos e salários. O mesmo encontra-se ainda 

sob avaliação do escritório jurídico para posterior submissão ao Ministério do Trabalho. 

De toda forma, há anos já está implementado o quinquênio, o qual prevê melhoria salarial 

de acordo com o passar dos anos de serviços prestados e que é bastante apreciado pela 

comunidade de funcionários da Faculdade. 

 De modo geral, refletindo a realidade da Instituição como um todo, as condições de 

trabalho são boas e as relações cordiais.   

!
!
4.6 DIMENSÃO VI – Organização e gestão da instituição 
!
 A Faculdade Machado Sobrinho adota uma postura de gestão compartilhada. Os 

atores envolvidos são: o Diretor da Faculdade, o Diretor Executivo da Mantenedora e 

Coordenadores de Cursos e de Centros. Quando o assunto exigir conhecimento 

específico, o responsável participa das decisões. A fim de melhor adequar a política de 

gestão, a Faculdade elaborou um Plano de Gestão coerente com o PDI e com os Projetos 

Pedagógicos. 

 Até 2005 existiam os Departamentos, o Conselho Departamental e a Congregação. 

Uma reestruturação importante foi levada à frente a partir de então contando com 

diferentes etapas. Em sua última forma, dada pelo  novo Regimento aprovado em 2013, a 

estrutura administrativa passou a ser composta pela Congregação, pela Diretoria, pelo 

Colegiado de Curso e de Centro, bem como pelas Coordenações de Cursos e de Centros. 

Atuando em sintonia com a estrutura descrita acima, e de especial importância para o dia 

a dia da instituição, está a Comissão de Gestão Estratégica Machado Sobrinho 

(COGEMS),  a qual é composta pelos seguintes dirigentes: Diretor Executivo, Diretor da 
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Faculdade, Coordenadores de Cursos e de Centros, Assistente do Diretor e Secretária-

Executiva. A COGEMS é o órgão que se reúne com maior frequência, tendo encontros 

semanais em que todos os aspectos da vida cotidiana da Faculdade são discutidos de 

maneira franca e organizada. Em seus encontros há também total liberdade para se tratar 

de temas mais amplos que abordem os rumos da Faculdade, com suas perspectivas 

estratégicas de curto e de mais longo prazo. As atribuições e competências dos 

colegiados estão expressas no texto regimental, exceto da COGEMS que possui 

regulamento específico. 

 As atividades “fins” são prioritárias na gestão da Faculdade. Porém, as atividades 

“meio” recebem o tratamento necessário que possibilitem assegurar a excelência 

necessária na consecução das atividades fim, que é o ensino de qualidade com 

responsabilidade social. A Direção da Faculdade tem se esforçado para prever e resolver 

problemas, inclusive adotando uma postura de descentralização de diagnósticos e 

soluções. 

 A participação em tela varia de acordo com as necessidades e a natureza das 

atividades. Há uma prevalência do consenso, embora em determinadas situações as 

decisões têm que ser imperativas, inclusive para evitar custos de transação excessivos 

que venham a lesar a Instituição, ou quem se relacione com ela. 

 Atualmente a instância colegiada existente e atuante é a Congregação. Algumas 

decisões tomadas previamente pela Diretoria, em comum acordo com os Coordenadores, 

são submetidas à Congregação para serem referendadas, ou alteradas para o que a 

Congregação julgar necessário. 

 Com a informatização do registro acadêmico, o controle tornou-se mais eficiente e 

confiável. As consultas e os atendimentos ganharam em celeridade. As instruções 

normativas sobre os procedimentos institucionais estão disponíveis em catálogo no sítio 

da Faculdade. Regimento está disponível na Biblioteca e na Central de Atendimento. Os 

demais regulamentos estão sendo cada vez mais postados no sítio, complementarmente 

aos que estão disponíveis junto às Coordenações, à Direção, à Central de Atendimento e 

à Secretaria. A aposta na maior proximidade via comunicação virtual não extingue, 

todavia, as ações de distribuição de documentos impressos. Exemplo recente, e que 

atingiu todo o corpo docente e discente da Faculdade, foi a distribuição de cartilhas com o 

Sistema Normativo da Faculdade: um para alunos, outro para professores (Figura 4.6.1). 

!
!
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 Figura 4.6.1 Capas das Apostilas Constando os Sistemas Normativos da 
Faculdade para professores e alunos !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
  Fonte: Divulgação 

!
!
4.7 DIMENSÃO VII – A infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa 
!
 Distribuída em um amplo e agradável campus, a infraestrutura da Faculdade 

Machado Sobrinho é elogiada. Há especial avaliação positiva em relação aos quesitos 

segurança, limpeza, estacionamento e anfiteatro. A avaliação positiva é feita tanto pelos 

docentes, corpo técnico-administrativo, pessoal de manutenção, quanto pelos discentes. 

A limpeza do campus teve avaliação positiva pelos alunos e funcionários. Para 90% dos 

funcionários a limpeza do local está entre boa e ótima. Os banheiros foram especialmente 

bem avaliados pelos alunos, resultado provável da reforma realizada que os tornou mais 

amplos, arejados e modernos. 

 A Faculdade dispõe de um grande anfiteatro que é regularmente colocado à 

disposição de atividades sócio-culturais da cidade de Juiz de Fora, sendo um dos 

melhores espaços desse tipo disponíveis na cidade. Não é de se estranhar que os alunos 

da Faculdade demonstram especial apreço pelo anfiteatro (Figura 4.7.1). 

!
!
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Figura 4.7.1 Opinião sobre o anfiteatro fornecida por 524 alunos  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fonte: Base de Dados do SAMS, 2014. 

!
 Outro ponto positivo é que os dispositivos de acessibilidade para pessoas com 

deficiência implantados nos prédios do campus são facilitados pela característica original 

das instalações, que são amplas e assentadas sobre um platô, facilitando a localização e 

o rápido e fácil deslocamento de todos. 

 O nível de satisfação com os laboratórios de informática continua apresentando 

melhoras. Possivelmente devido à abertura de novas salas e à atualização dos 

equipamentos em 2011 e em 2014. Já o número de datas shows disponíveis ainda não é 

suficiente para todas as salas. A solução dessa situação aparece como uma prioridade, 

visto que a qualidade das aulas está diretamente associada a qualidade do material 

didático utilizado. Uma política de compra desses equipamentos tem ocorrido e hoje o 

número de datas shows fixos está razoavelmente incrementado. A despeito de estar 

aquém do ideal, a CPA reconhece que a Faculdade Machado Sobrinho busca por uma 

política de investimentos em tecnologias e melhorias físicas que atendam as demandas 

existentes. 

 A sala dos professores é ampla e oferece um ambiente cordial, onde os docentes 

dispõem de lugar adequado para armazenagem de seu material e uso do computador. 

Todos os coordenadores contam com sala própria, com esquipamentos de comunicação e 

informática. 

 A gestão da informática na Faculdade foi responsável também pela criação/

aquisição de um novo sistema de gerenciamento para o CEPE, para que o mesmo possa 

gerir seus cursos de extensão; um novo equipamento de Servidor DELL PowerEdge 
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T410, com o sistema operacional Windows Server 2008. Por fim, a criação de um novo 

Laboratório de Informática (III), com 19 estações de trabalho, finalizam os investimentos 

no setor em 2012. 

 A biblioteca ampliou os espaços de leitura e de reuniões em grupo, os quais são   

bem avaliados: Em 2014, assim como em 2013, 90% dos alunos dizem estar no mínimo 

moderadamente satisfeitos (Figura 4.7.2). Sendo que aproximadamente 70% apresentam 

plena ou elevada satisfação. Maioria ainda mais robusta do que a do ano anterior. 

!
 Figura 4.7.2 Satisfação dos alunos com as condições de leitura e estudo oferecidas 

pela Biblioteca 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
  

!
!
Fonte: Dados do SAMS, 2014. 

!
 Apesar de a avaliação dos alunos apontar para o fato de que o padrão atual atende 

à demanda, a Faculdade, que vem comprando acervo, deve se planejar também para a 

expansão física da Biblioteca. Para que ande passo a passo, ou, de preferência, até se 

antecipe ao desejável incremento no número de cursos e alunos. O número de títulos que 

já havia crescido 4,5% ao longo de 2013 (com o número de exemplares tendo incremento 

de 5,3% no mesmo período), teve nova expansão em 2014. O acervo tem atendido às 

necessidades dos cursos e períodos existentes. Outro ponto é que o serviço de 

empréstimo de livros continua satisfatório para quase 80% dos alunos. Há que se buscar, 

no entanto, políticas mais incisivas que estimulem o aluno a usar a ampla gama de livros 

de que ele dispõe, cultivando o hábito da leitura e pesquisa acadêmica. 
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 A avaliação de alunos e professores com relação às salas de aula ressalta uma 

melhora na satisfação. Possivelmente com reflexo do aumento do número de salas de 

aula, substituição dos quadros brancos e maior disponibilidade de equipamentos 

audiovisuais. Há que se ressalvar, contudo, que perdura certa reclamação a respeito da 

ventilação de algumas salas e, principalmente, sobre a qualidade das carteiras. A 

Faculdade tem refletido sobre a possibilidade de adoção de políticas inovadoras a esse 

respeito, sobretudo com relação às carteiras. 

 A insatisfação com a copiadora se manteve elevada, a exemplo dos relatórios 

anteriores, continuando a constar, segundo pesquisa realizada junto aos alunos, entre os 

itens sobre os quais expressam maior insatisfação dentre todos os passíveis de avaliação 

(divide o topo da lista das situações problemáticas com o transporte público que atende o 

campus). As sugestões de melhoria obtidas no questionário voltam a indicar ampliação do 

horário e do número de funcionários, visto que as demandas se concentram em períodos 

específicos, nos quais o funcionário (às vezes são dois) termina por não atender de 

pronto aos alunos, induzindo a formação de filas e acentuando as insatisfações. O 

serviço, oferecido por uma terceirizada, passará por nova tentativa de reformulação para 

melhor atender aos alunos. A Direção da Faculdade está empenhada na busca de 

soluções. 

 O Bloco F, que começou a ser construído em Abril de 2011, ainda não está 

concluído. Os 1.750 m² abrigam salas de aula com capacidade individual de 36 alunos. 

Além delas, está também ali localizado o Instituto Vida, espaço destinado às práticas dos 

alunos do curso de Psicologia de acompanhamento à sociedade civil. Projeta-se o fim das 

obras para o próximo ano. 

!
4.8 DIMENSÃO VIII – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 
!
 A Faculdade trabalha com um planejamento estratégico plurianual que é ajustado 

periodicamente. As bases para decisão vêm da análise pontual ou cruzada do ambiente 

interno e externo. As ações e decisões são orientadas pela missão, visão e vocação da 

Faculdade. O ajuste periódico do planejamento induz e é induzido por adaptações em 

função das necessidades de melhoramento dos projetos pedagógico e institucional da 

Faculdade. A base do planejamento é a participação intensa do corpo docente da 

Faculdade, especialmente dos coordenadores, os quais se reúnem para discutir e 

elaborar o planejamento, além de acompanhar sua implantação cotidiana. A realização 
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das ações decididas é coordenada em última instância e verificada pela direção da 

Faculdade. 

 Assim como as CPAs anteriores, a atual mantém tais considerações, julgando que 

representam adequadamente o processo de planejamento em vigor. Quanto à sua 

avaliação institucional, a metodologia de implantação do abrangente sistema de avaliação 

da Faculdade foi discutida com o corpo docente, discente e administrativo e os resultados 

gerais vêm sendo divulgados no sítio da FMS, bem como em murais da Faculdade. 

 O processo de avaliação precisa passar por alguns avanços e a presente CPA vem 

justamente para cumprir com o objetivo de aumentar a representatividade e a eficácia 

desse processo. Ao longo de 2014 o foco do trabalho se deu na informatização das 

pesquisas e seus relatórios o máximo possível. Esse trabalho tem tudo para facilitar os 

passos seguintes. A expectativa e o planejamento são de que no período de 2015 a 2016 

uma avaliação robusta da instituição seja levada a cabo, com seus resultados sendo 

incorporados ao planejamento da Faculdade. No seio da Faculdade, a institucionalização 

de práticas cada vez mais eficazes, baseadas em resultados mensuráveis relacionados a 

indicadores, é vista de maneira positiva. Compreende-se que as metas institucionais 

seriam melhor construídas e implementadas com tal auxílio. Há que se ressaltar que já 

existem indicadores e metas a guiar planos de ação. O que se propõe para o futuro são 

apenas passos em prol de uma melhoria contínua.   

 Os diferentes questionários respondidos por cada um dos segmentos da vida da 

Faculdade passaram por nova revisão em 2014, a fim de torná-los mais objetivos e a 

contemplar com maior qualidade as dimensões aqui tratadas. Além dessas razões, a 

reformulação ocorreu por ser entendido que todo processo de integração entre setores 

deve passar por uma constante evolução. As reformulações se pautam também pela 

adequação do formulário à plataforma digital e pela busca de aumentar o quantitativo  de 

respondentes. O resultado dessas ações pode ser visto no significativo aumento de 17%  

no total de alunos que expressaram suas opiniões na avaliação institucional de 2014, com 

relação ao total de 2013. Ainda resta ser aplicada a informatização dos questionários 

direcionados aos professores e aos funcionários. Em 2013, o questionário dos 

professores não só foi finalizado, como foi submetido pela primeira vez desde o fim do 

primeiro ano de CPA nesta instituição. Uma área de ação que se buscou melhorar em 

2014 foi referente à realização de eventos e seminários para difusão dos processos de 

autoavaliação. Em 2015 ainda mais ações devem ser pensadas. 

!
!
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4.9. DIMENSÃO IX – Políticas de atendimento aos estudantes 
!
 A Faculdade apresenta um grande diferencial nesse aspecto devido à sua própria 

dimensão. Seu tamanho, aliado à doutrina difundida de busca por relações afetuosas na 

vida acadêmica, faz com que o contato com os estudantes ocorra de forma natural, aberta 

e - avaliações mostram - satisfatória. É, por exemplo, uma diretriz da Direção que sempre 

haja um coordenador na Faculdade para atendimento aos discentes, mas normalmente 

há mais de um desempenhando esse papel, formal ou informalmente. Para assuntos 

regulares, a Central de Atendimento tem suprido a demanda dos alunos, conforme 

demonstrou a boa avaliação recebida pela Central no quesito comunicação com os 

alunos, como apresentado na “Dimensão IV” do presente relatório. 

 Os Coordenadores, na avaliação do corpo discente, somando todos os cursos, 

foram melhor avaliados em 2014 do que no ano anterior: 55,2% dos alunos entendem que 

os coordenadores são atuantes (contra 53,2% em 2013 e 45% em 2012); enquanto que 

18,3% entendem que não (eram 24,6% em 2013). O total de alunos que não formou 

opinião sobre a atuação dos coordenadores caiu de 22,2% para 19,47% de um ano para 

o outro. A avaliação separada por curso feita no 2º semestre de 2014 mostra que os 

estudantes enxergavam a coordenação como sendo atuante nas seguintes proporções: 

Administração (69,5%, o que expressa substancial melhoria com relação à situação 

anterior), Ciências Contábeis (40%), Engenharia de Produção (63,7%), Eventos (62,5%), 

Gestão Ambiental (56,3%), Psicologia (45%). Como mecanismo para apoio acadêmico, 

compensação e orientação para os estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas 

e pessoais, existe o Programa de Apoio Psicológico, disponível duas vezes por semana, 

entre 19h e 22h, com orientação de uma psicóloga. 

 Com relação aos egressos, o trabalho iniciado pelo CERI, que havia progredido 

muito pouco até 2010, apresentou mudanças substanciais em 2011 e a partir de então 

continua avançando e se consolidando. A Faculdade precisa ainda de uma estratégia 

mais clara para os egressos, tal como sugerido nos objetivos de relatórios anteriores. 

 A integração do aluno de graduação com a oferta de Pós-Graduação da FMS é 

fortalecido pela política de descontos, na qual o Centro de Pós-Graduação prevê 

abatimento de 30% para ex-alunos da FMS que decidam cursar uma especialização. 

 Pesquisa de opinião realizada periodicamente com os alunos, mostra que uma das 

razões de escolha pela faculdade é a existência de sua conceituada Empresa Júnior, a 

MASCI. Uma das principais razões seria a percepção, bem fundamentada na prática, de 

que fazer parte da MASCI abre as portas do mercado de trabalho para o estudante. De 
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fato, após ser treinado na Empresa Júnior e ter colocado em prática algum ou alguns de 

seus variados projetos de consultoria, a chance de que o aluno obtenha sucesso em 

processos seletivos para estágios e programas de trainee aumenta substancialmente. A 

MASCI tem sólida experiência de pioneirismo e qualidade, tendo sido a primeira Empresa 

Júnior do Estado de Minas Gerais. Em 2010 ela recebeu a certificação ISO 9001, e 

acumula, ao longo dos anos, importantes prêmios que vêm para laurear sua gestão da 

qualidade. Corroborando isso, avaliadores do Ministério da Educação enviados à FMS no 

princípio de 2015 para avaliarem in loco o curso de Administração da Faculdade 

ressaltaram em seu relatório que a MASCI se tratava da melhor Empresa Júnior que os 

dois haviam visto em toda sua jornada de avaliação.	


!
!
4.10. DIMENSÃO X – A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 
social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior 
!
 A análise da Prestação de Contas anual da mantenedora demonstra que a maior 

parte dos recursos provenientes de suas atividades operacionais (materializados pelo 

recebimento de mensalidades) é utilizado para pagamento de salários. A gestão dos 

cursos de educação superior, inclusive pós-graduação, realizada pela Faculdade, é a 

fonte principal dos recursos, bem como destino maior dos gastos com despesas e 

investimentos. 

 Como de praxe, as contas da Fundação foram analisadas por auditores que 

emitiram parecer que afirma a robustez de suas demonstrações. Por conta das próprias 

características que regem o setor educacional, existe sempre uma dúvida sobre os 

recebimentos devido ao fato de condições não existirem para uma cobrança bancária 

mais efetiva. Isso faz com que seja necessária a manutenção de uma provisão elevada.  

 No último triênio houve significativo investimento para a construção do Bloco F da 

Faculdade, o que aumentou seu ativo imobilizado e possibilita que a expansão planejada 

e levada à frente seja feita com qualidade e de forma sustentável. A instituição mantém-se 

rigorosamente em dia com suas obrigações de pagamento de pessoal e demais encargos 

relacionados. 

 É, por fim, apontado pela auditoria que todas as despesas efetuadas são 

consonantes com o objetivo social da Entidade e que não há fatos relevantes outros a 

publicar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Uma vez somadas e ponderadas as análises de cada uma das Dimensões tratadas 

por esta CPA, confirmamos nossa conclusão anterior de que a Faculdade Machado 

Sobrinho reúne os predicados necessários para concretizar a missão que estabeleceu 

para si. É patente a  linha de coerência a entrelaçar as Dimensões, dando forma a uma 

instituição sustentável e compromissada com a oferta de um ensino de qualidade. 

 Os resultados condensados neste relatório serão divulgados de forma a alcançar 

todos os segmentos da Instituição. Os pontos destacados como sendo passíveis de 

melhoria serão alvo de procedimentos condizentes com a política de constante 

aperfeiçoamento adotada pela Instituição. A CPA desenvolverá, ao longo de 2015, 

trabalho de acompanhamento dos processos de formulação e implementação  das ações 

que visem a corrigir fragilidades e a robustecer pontos fortes - apontados até aqui ou 

identificados no decorrer do ano. 

 Os resultados da autoavaliação, partindo de todas as pesquisas, discussões e 

demais formas de levantamento de informações e percepções acerca da FMS, devem ser 

entendidos como subsídios oferecidos para o planejamento de uma Faculdade cada vez 

melhor. Visão que a Faculdade Machado Sobrinho persegue, sempre equilibrando a 

busca por constante evolução, com o zelo por seus valores fundadores. 
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