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APRESENTAÇÃO

O processo de avaliação institucional da Faculdade Machado Sobrinho tem caráter
construtivo. Isso significa que ele não está voltado para penalizar a Instituição, nem os
segmentos que a compõem. Pelo contrário, ele busca criar condições para que a Faculdade se
desenvolva como Instituição de Ensino Superior e seus agentes cresçam profissionalmente.
Além do caráter construtivo, a avaliação contribui para que a Faculdade elabore
conhecimentos sobre a sua própria realidade, através da compreensão e entendimento do
conjunto de atividades que ela desenvolve.
O relatório integral de autoavaliação institucional, referente ao ciclo 2018 - 2020, foi
elaborado pela Comissão Própria de Avaliação - CPA da Faculdade Machado Sobrinho, em
atendimento à Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, à Resolução nº 01, de 28 de setembro de
2019, que regulamenta a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Machado Sobrinho e a
Nota Técnica nº 65, que se refere ao Roteiro de Elaboração do Relatório de Autoavaliação
Institucional, emitida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP, Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES e
Diretoria de Avaliação da Educação Superior – DAES.
Este documento avalia as principais atividades desenvolvidas pela Faculdade Machado
Sobrinho nos anos de 2018, 2019 e 2020. No ano de 2020, especialmente, além da tradicional
avaliação institucional, foram realizadas outras pesquisas 1tendo em vista a implantação do
ensino remoto emergencial na Instituição, em função das diversas implicações causadas pela
pandemia da COVID-19.
Espera-se que este relatório sirva para que a comunidade acadêmica e demais agentes
reguladores conheçam as principais atividades desenvolvidas e os principais indicadores de
qualidade da Instituição. Almeja-se, também, que ele auxilie os gestores nos processos de
tomada de decisão e favoreça o crescimento e desenvolvimento da Faculdade Machado
Sobrinho.
Prof. Idílio Delgado
Coordenador da CPA/FMS
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Sentimento dos alunos em relação à COVID-19; Preferência em relação aos modelos de ensino; Autoavaliação
dos professores; Avaliação dos professores pelos alunos.
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1. INTRODUÇÃO
Os resultados obtidos por meio da avaliação institucional auxiliam os processos de
gestão das instituições de educação superior. Neste sentido, os resultados que a avaliação
produz devem subsidiar o planejamento de ações que visem o desenvolvimento institucional.
O trabalho, ora apresentado, foi desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação da
Faculdade Machado Sobrinho. Ele se refere ao ano de 2020 e aglutina indicadores dos anos de
2019 e 2018, por se tratar do relatório integral de avaliação.

1.1

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 Geral: Prof. José Luiz de Souza Botti
Página web: http://www.machadosobrinho.com.br

b) Da Mantenedora
Nome: Fundação Educacional Machado Sobrinho
Diretora Executiva: Sandra Pedroso Gonçalves de Andrade
Presidente: Paulo Cezar Castro Gonçalves
Endereço: Rua Dr. Constantino Paleta, nº 203, Centro, Juiz de Fora – MG.

c) Localização
A Faculdade Machado Sobrinho está sediada na cidade de Juiz de Fora. Seu campus
fica localizado na Rua Pedro Celeste, s/nº, no Bairro Cruzeiro do Sul.
Juiz de Fora 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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1.2 Composição da Comissão Própria de Avaliação.

A comissão é composta por representantes da comunidade acadêmica, eleitos por voto
direto de seus pares, dos segmentos discente, docente, técnico-administrativo e pelo
representante da sociedade civil organizada. Em função do desligamento dos membros
representantes do segmento discente, houve eleição para escolha de novos membros no
segundo semestre de 2020. A composição está descrita na Tabela 1.1.
Integrantes

Função

Idílio José Delgado Júnior

Coordenador da CPA

João Wagner de Siqueira Antoniol

Representante da Sociedade Civil Organizada

Ana Clara Marques de Almeida Nardy

Representante do Corpo Discente

Marlon Stharling de Toledo Silva
André Luiz Guedes Saches

Representante do Corpo Docente

Judilma Aline Oliveira Silva
Anderson Barboza da Cruz

Representante do Corpo Técnico-Administrativo

Evandro Wilton dos Santos Oliveira

Tabela 1.1: Composição da CPA.
Fonte: Documentos da FMS, 2020.
Contatos através do e-mail: cpa@machadosobrinho.com.br ou pelo telefone: (32)3234
1436, ramal 219.
1.3

Objetivos.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA, parte integrante do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior – SINAES, é o órgão, independente e autônomo da Faculdade
Machado Sobrinho, responsável pela condução dos processos de avaliação interna da
Instituição, de sistematização e de prestação de informações ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, tendo como objetivos:
I- Avaliar a eficácia e a efetividade acadêmica e social das ações educacionais
desenvolvidas pela Faculdade Machado Sobrinho;
II- Manter-se em sintonia com a Política Nacional de Avaliação da Educação Superior;
III- Subsidiar o planejamento da gestão acadêmica e administrativa e, também,
informar à sociedade a qualidade dos serviços educacionais prestados pela Instituição.
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1.4

Breve histórico da Instituição.
A Faculdade Machado Sobrinho é uma Instituição de Ensino Superior mantida pela

Fundação Educacional Machado Sobrinho, constituída na forma de fundação privada, sem fins
lucrativos, de caráter beneficente e de assistência social, com sede e foro na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, estabelecida na Rua Constantino Paleta, nº 203, Centro, CEP
36015-450, Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o número 21.576.822/0001-95, e teve seu
estatuto registrado em 30/01/1961 no Registro de Títulos, Documentos e Civil das Pessoas
Jurídicas da Comarca de Juiz de Fora, no Livro A-1, sob o nº 494.
As origens da Faculdade Machado Sobrinho vinculam-se ao emérito educador que lhe
dá o nome, Prof. Antônio Vieira de Araújo Machado Sobrinho, que, em 1912, oficializou uma
escola primária que funcionou no mesmo local em que, até hoje, está a sede da mantenedora.
O contínuo desenvolvimento da escola proporcionou a criação do Curso Técnico de
Contabilidade, cuja excelência deu à Instituição especial renome no ensino comercial. O
Instituto Comercial Mineiro, reconhecido como de utilidade pública em 1920, por sucessão,
transformou-se Colégio Machado Sobrinho.
Em 1961, por ato voluntário dos sócios proprietários, todos pertencentes à família do
fundador, foi criada a Fundação Educacional Machado Sobrinho, que atualmente mantém os
cursos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio, do Ensino Superior e da Pósgraduação lato sensu.
A Faculdade Machado Sobrinho foi credenciada pelo MEC através do Decreto Federal
nº 64.000 de 17/01/1969, publicado em 21/01/1969.
Desde a sua criação, até o início deste século, a Faculdade Machado Sobrinho
construiu a sua bem-sucedida história concentrando os seus esforços em apenas dois cursos
superiores de graduação bacharelado: Administração e Ciências Contábeis. Durante esse
tempo, não houve grandes ameaças ao seu modo de se conduzir e de crescer como Instituição
educacional.
Entretanto, nos últimos anos, dois fatores, decorrentes das mudanças postas em prática
no setor educacional pelos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva,
notadamente pelo primeiro, abalaram a Instituição: instalação de inúmeras Instituições de
Educação Superior na cidade e região e a abertura de dezenas de Cursos Superiores presenciais,
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entre os existentes e os não existentes, em Juiz de Fora. O impacto da Educação à Distância –
EAD é outra importante vertente que deve ser considerada nesse processo de mudança.
A mantenedora da Faculdade Machado Sobrinho, Fundação Educacional Machado
Sobrinho, percebendo que o futuro da Faculdade exigia, naquele momento, decisões
estruturantes, determinou e proporcionou as condições para que fossem feitos todos os esforços
possíveis, para vislumbrar se nesse contexto haveria oportunidades para ampliar o conceito e a
força competitiva da Faculdade.
De início, a ação demandou que a comunidade acadêmica esmiuçasse e estabelecesse
relações entre os potenciais, notadamente econômico e social, desse cenário, a força
competitiva da Instituição, assentada na sua dimensão presente–futuro, e a viabilidade de
planos de ação. A conclusão dos trabalhos apontou que o mais apropriado seria investir na
qualidade educacional aliada à tecnologia, no crescimento, mediante a diversificação da oferta
de cursos, e na expansão do campus.
Com os resultados dos trabalhos de diagnóstico disponíveis, juntas, mantenedora e
mantida, lançaram-se sobre a construção de um Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
que viria mudar a Faculdade em quase todas as suas dimensões. A execução do plano exigiu a
revisão do modelo de gestão, da estratégia competitiva e do Projeto Educacional e criação do
Plano de Crescimento e Expansão da Faculdade. Só para se ter uma ideia do que aconteceu
após a implantação do novo processo de gestão, a Instituição passou de 2 (dois) cursos
superiores de graduação autorizados para 13 (treze) cursos autorizados, conforme demonstra a
Tabela 1.2.
Curso
Administração
Ciências Contábeis
Engenharia Ambiental
Engenharia de Produção
Pedagogia
Psicologia
Eventos
Gestão Ambiental
Gestão Comercial
Gestão Financeira
Marketing
Produção Cênica
Sistemas para Internet

Grau

Modalidade

Data de início

Situação

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

10/03/1969
11/02/1974
13/10/2016
02/02/2010
02/02/2009
01/01/2009
04/08/2008
01/02/2009
04/08/2008
04/08/2008
04/08/2008
06/02/2012
04/08/2008

Ativo
Ativo
Extinto
Ativo
Extinto
Ativo
Ativo
Extinto
Extinto
Extinto
Extinto
Ativo
Extinto

Tabela 1.2: Relação de Cursos da Faculdade Machado Sobrinho.
Fonte: Documentos da FMS, 2020.
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É importante destacar que apesar de todos os esforços despendidos nos processos de
captação e retenção de alunos, somente 06 (seis) cursos estavam em pleno funcionamento no
ano de 2020, dentre eles: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção,
Psicologia, Curso Superior de Tecnologia em Eventos e Curso Superior de Tecnologia em
Produção Cênica.
No final do ano de 2018, a falta de demanda para os cursos de Pedagogia e os Cursos
Superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão
de Marketing e Sistemas para Internet, levou a Instituição a decidir pela extinção dos referidos
cursos. Em 2019, após dois anos de tentativa, a congregação também decidiu favoravelmente à
extinção do curso de Engenharia Ambiental. Os processos de aditamento de extinção voluntária
de curso foram protocolados no sistema e-MEC no mês de setembro de 2019. No mês de
dezembro de 2020 os processos de extinção de cursos foram concluídos e as portarias inseridas
nos processos contidos no sistema e-MEC.
Além dos cursos de graduação, a Faculdade Machado Sobrinho oferece cursos de Pósgraduação Lato Sensu, nas modalidades Master Business Administration - MBA ou de
Especialização nas áreas de Gestão, Contabilidade, Engenharia e Psicologia, todos presenciais.
Os cursos são rigorosamente concebidos, estruturados e desenvolvidos segundo a legislação
vigente, contemplando os conhecimentos, competências e habilidades que os profissionais
precisam desenvolver.
Outras modalidades de cursos ofertados são os de extensão e os cursos práticos de
inverno e verão. Eles são abertos à comunidade, e visam capacitar os interessados em temas
correlatos às áreas de atuação da Faculdade. Esses cursos também têm caráter social em função
do baixo custo de participação e, também, a possibilidade de geração de renda adicional para os
profissionais que atuam na região, uma vez que 2/3 da receita do curso é destinada ao
proponente.

2. METODOLOGIA
Este relatório integral de autoavaliação institucional da Faculdade Machado Sobrinho
é resultado do trabalho da Comissão Própria de Avaliação – CPA, realizado no decorrer dos
anos de 2018, 2019 e 2020. Especialmente no ano de 2020, o cronograma de atividades de
avaliação e alguns instrumentos de pesquisa tiveram necessidade de serem ajustados em função
da pandemia da COVID-19.
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A pesquisa quantitativa foi realizada eletronicamente através de questionário
estruturado não disfarçado, aplicado aos segmentos discente, docente e técnico-administrativo.
No ano de 2020, além da avaliação dos processos de ensino, aprendizagem e
avaliação, foi realizada outra pesquisa junto ao segmento discente com o objetivo de avaliar a
preferência entre os modelos de ensino: presencial, on-line ou hibrido. Adicionalmente,
levantar informações de como os alunos se sentiam em relação à pandemia da COVID-19. No
segmento docente, foi utilizada a mesma técnica com o objetivo de entender o processo de
adaptação dos professores em relação ao ensino remoto emergencial adotado pela Faculdade
Machado Sobrinho. Os três segmentos foram convidados a participarem livremente das
pesquisas respondendo os questionários que ficaram disponíveis nas áreas internas dos alunos e
professores, no site da Instituição, no decorrer do 1º e 2º semestres de 2020. Os links com os
formulários das pesquisas também foram disponibilizados via e-mail e whatsApp.
No Quadro 2.1 é possível conhecer a amostra desejada e a amostra obtida referente ao
segmento discente no ano de 2020.
Cursos
Administração
Ciências Contábeis
Engenharia de Produção
Psicologia
Eventos
Produção Cênica
Total

Amostra Desejada
II
%
28
15
31
17
26
14
82
45
9
5
6
3
183
100

Amostra Obtida
II
%
33
18
21
12
33
18
78
44
9
5
5
3
179
100

Quadro 2.1: Planejamento da amostra no segmento discente.
Fonte: CPA, 2020.
Embora a amostra obtida no segmento discente tenha ficado quatro elementos abaixo
da amostra desejada, houve boa representatividade dos cursos o que permitiu a análise dos
dados. Nos segmentos docente e técnico-administrativo o nível de participação também foi
considerado satisfatório por ter alcançado a maior parte dos membros.
Finalizada a etapa de coleta de dados, a CPA promoveu o agrupamento e tratamento
dos dados. Logo em seguida, foram emitidos os relatórios com distribuição de frequências. Os
resultados foram gerados de acordo com os segmentos avaliados. Ademais, ressalta-se a
contribuição do representante da Sociedade Civil Organizada em todo processo de avaliação.
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De posse dos dados e resultados, a equipe de trabalho passou para a fase de análise e a
verificação de documentos da Instituição, como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento
Institucional, o Regimento, as Portarias e demais documentos, a fim de coletar informações
para a elaboração deste relatório.
Desta forma, boa parte das dimensões avaliadas contém sínteses com elementos
textuais que foram extraídos dos documentos da Instituição, bem como os resultados das
pesquisas realizadas neste ciclo avaliativo.

3. DESENVOLVIMENTO
Seguindo a lógica do primeiro e segundo relatórios parciais de autoavaliação, esta
seção foi organizada em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez
dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior - SINAES.

3.1) Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional.
Dimensão 8 - O planejamento e avaliação, especialmente em relação a processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional: coerência do planejamento e da
avaliação, especialmente quanto a processos, resultados e eficácia da autoavaliação
institucional, com o estabelecido em documentos oficiais; autoavaliação institucional; e
planejamento e ações acadêmico-administrativas a partir dos resultados das avaliações.

O processo de avaliação na Faculdade Machado Sobrinho é constituído por um conjunto
de projetos de avaliação que estão circunscritos no Sistema de Avaliação Machado Sobrinho –
SAMS. Entre eles destacam-se: a) avaliação institucional (CPA) – realizada anualmente; b)
avaliação do professor pelo aluno – realizada semestralmente; c) autoavaliação do professor –
realizada semestralmente; d) pesquisa perfil do egresso – realizada a cada dois anos. Como é
possível observar, os projetos são desenvolvidos de maneira sistemática e visam promover o
conhecimento do que precisa ser melhorado em termos de infraestrutura, gerenciamento e
aspectos relacionados ao ensino, a aprendizagem e a avaliação.
No segundo semestre de 2020, a composição da CPA foi alterada em função do
desligamento de dois membros representantes do segmento discente. Por isso, foi necessário a
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realização de eleição para o preenchimento das vagas. Após a publicação dos resultados, a
comissão iniciou as atividades de planejamento e avaliação por meio de uma reunião ordinária,
na qual os integrantes tiveram a oportunidade de apreciar os resultados das avaliações, entender
as principais atribuições da CPA e a sua importância nos processos de avaliação interna da
Faculdade Machado Sobrinho.
Com o objetivo de dar prosseguimento aos trabalhos, a comissão optou em manter os
instrumentos de avaliação utilizados no início do ciclo para os segmentos discente, docente e
técnico-administrativo. Ademais, em função da pandemia da COVID-19, houveram ajustes nos
processos de avaliação dos professores pelos alunos e autoavaliação dos professores, bem como
a realização de uma pesquisa para avaliar a preferência entre os modelos de ensino: presencial,
on-line ou hibrido e levantar informações de como os alunos se sentiam em relação à COVID19.
Um dos indicadores acompanhados pela CPA está relacionado ao índice de
participação dos segmentos na avaliação institucional. Ao comparar os indicadores obtidos nos
anos de 2018, 2019 e 2020 verificou-se um aumento gradativo da participação dos alunos,
passando de 37% em 2018, para 52% em 2020. Embora tenha havido redução do número de
alunos na Instituição nos últimos anos, ao analisar a participação desse segmento, constata-se
uma melhoria na participação dos discentes em todos os cursos, com exceção do curso de
Eventos em 2019 e Ciências Contábeis e Produção Cênica em 2020. No Quadro 3.1 é possível
verificar a evolução da participação dos alunos na avaliação.
Percentual de participação
Cursos
Administração
Ciências Contábeis
Engenharia de Produção
Psicologia
Eventos
Produção Cênica
Total

2018
35%
43%
31%
35%
50%
39%
37%

2019
40%
47%
38%
41%
43%
82%
43%

2020
62%
36%
67%
50%
50%
42%
52%

Quadro 3.1: Participação dos Alunos na Avaliação Institucional.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Apesar da queda na participação dos alunos do curso de Eventos em 2019, e Ciências
Contábeis e Produção Cênica em 2020, a CPA considerou que as amostras obtidas foram
representativas e proporcionaram a realização das devidas análises.
No que se refere à participação dos professores, os índices se mantiveram inalterados
no ano de 2019 quando comparado ao ano de 2018, permanecendo no patamar de 84%. Já em
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2020, o índice de participação no segmento docente recuou para 65% de participação. Em
relação ao segmento técnico-administrativo, a participação alcançou 52% no ano de 2018, 74%
em 2019 e 56% em 2020.
Na expectativa de avaliar mais um dos quesitos contidos na oitava dimensão, a CPA
questionou aos alunos, professores e técnicos-administrativo se eles têm acesso aos resultados
da avaliação institucional. Os resultados estão expostos na Quadro 3.2.
Respostas
Não
Sim
Não respondeu
Total

Discentes
2019
2020
2018
37%
40%
44%
60%
59%
53%
3%
1%
3%
100% 100% 100%

2018
3%
97%
0%
100%

Docentes
2019
5%
95%
0%

2020
2%
98%
0%

Técnicos-administrativo
2019
2020
2018
0%
13%
25%
100%
87%
75%
0%
0%
0%

100%

100%

100%

100%

100%

Quadro 3.2: Acesso aos resultados das avaliações institucionais.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Ao analisar os resultados dos segmentos que compõem a Instituição no período
avaliado, é possível constatar que, em média, 80% dos entrevistados afirmaram ter acesso aos
resultados das avaliações institucionais, 19% dos respondentes disseram que não têm acesso
aos referidos resultados e apenas 1% dos entrevistados não souberam responder a indagação.
Posteriormente, o público foi convidado a avaliar se a Faculdade divulga as ações que são
desenvolvidas em razão dos resultados das avaliações institucionais. Os resultados de acordo
com o segmento avaliado estão expostos no Quadro 3.3.
Respostas
Não
Sim
Não respondeu
Total

Discentes
2019
2020
2018
50%
54%
54%
46%
43%
42%
4%
3%
3%
100% 100% 100%

2018
23%
77%
1%
100%

Docentes
2019
8%
92%
0%

2020
12%
88%
0%

Técnicos-administrativo
2019
2020
2018
8%
7%
25%
92%
93%
58%
0%
0%
17%

100%

100%

100%

100%

100%

Quadro 3.3: Divulgação das ações que são desenvolvidas em razão dos resultados das
avaliações institucionais.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Ao considerar os indicadores o período avaliado, verifica-se uma média de 70% dos
respondentes que responderam positivamente a tal indagação. Por outro lado, 27%
responderam negativamente e 3% não souberam responder. Apesar dos resultados se
mostrarem satisfatórios, a CPA acredita que a Faculdade tem condições de melhorar a
divulgação das ações desenvolvidas em razão dos resultados das avaliações institucionais, de
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modo a evidenciar a eficácia do processo avaliativo, conforme informado no segundo relatório
parcial.
Nos relatórios parciais de avaliação, a CPA apresentou à Instituição algumas
recomendações para serem implementadas nos anos de 2019 e 2020, que consistiam em: a)
aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados; b) melhorar a participação da comunidade
acadêmica; c) melhorar a divulgação dos resultados das autoavaliações junto ao corpo discente;
e d) melhorar a divulgação das ações que são desenvolvidas em razão dos resultados das
avaliações institucionais. Ao analisar tais proposições, constata-se que a Faculdade se esforçou
para seguir as recomendações da comissão tendo em vista o conjunto de indicadores
apresentados.
Não obstante ao processo de avaliação interna, mas ainda no contexto da avaliação,
algumas fragilidades foram apontadas na avaliação de recredenciamento institucional, ocorrida
em 2018, mais precisamente em relação ao eixo quatro, que trata das políticas de gestão e,
também, o não cumprimento de alguns requisitos legais por parte da Instituição. Tal situação
levou à Secretaria de Regulação e Avaliação do Ministério da Educação a sugerir a celebração
de um protocolo de compromissos. A partir do recebimento da sugestão do protocolo de
compromissos a Faculdade elaborou uma proposta para sanar as fragilidades e nomeou uma
comissão de acompanhamento do protocolo de compromissos que deveria ser cumprido até o
dia sete de fevereiro de 2020.
A partir da celebração do protocolo de compromissos, registrado no sistema e-MEC
no dia sete de fevereiro de 2019, a Faculdade Machado Sobrinho desenvolveu diversas
atividades para cumprir o que havia proposto. No mês de fevereiro de 2020, houve abertura do
formulário no sistema e-MEC para preenchimento de informações e realização de uma nova
avaliação. Contudo, em função da pandemia COVID-19, o INEP enviou comunicado para a
Instituição no dia 20 de março de 2020, informando que o processo 20077532 havia retornado
para a análise técnica no sistema e-MEC e que era para a Faculdade aguardar outro comunicado
de abertura do formulário eletrônico de avaliação para o seu preenchimento futuro,
permanecendo esta situação durante o restante do ano de 2020.
Ao finalizar a análise desta dimensão, é oportuno ressaltar que mesmo em meio a
queda no número de alunos ocorrida nos últimos anos, agravada em 2020 pela pandemia da
COVID-19, a CPA reconhece o esforço da Faculdade para manter-se em sintonia com a
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legislação educacional e desenvolver os processos de avaliação interna, de modo a contribuir
para o desenvolvimento da Instituição.

3.2) Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional.
Dimensão 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): coerência
entre as metas e ações institucionais previstas e a estrutura e procedimentos administrativos; e
a articulação entre o PDI e os processos de avaliação institucional (autoavaliação e
avaliações externas).
A partir de 2019 começou a vigorar na Faculdade Machado Sobrinho um novo Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI, que compreende o período de 2019 a 2023. O
documento expressa com clareza os princípios, as políticas, os objetivos, as finalidades e os
compromissos da Instituição para com seus alunos, professores, funcionários e a comunidade
na qual a Instituição está inserida.
Dentre os princípios adotados pela Faculdade, destacam-se temas como qualidade,
afetividade, zelo, preservação de valores éticos e democráticos, valorização do ensino e
aprendizagem, trabalho compartilhado, prestação de serviços à comunidade, entre outros. No
documento também está contido o perfil de egresso, baseado na relação entre qualificação para
o trabalho e preparo para o exercício da cidadania, com predomínio não muito acentuado da
primeira condição. A qualificação para o trabalho e o preparo para o exercício da cidadania,
assentam-se sobre os campos de formação constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais DCN.
Um dos elementos que não sofreu alteração no PDI 2019 - 2023 foi a declaração de
missão da Faculdade Machado Sobrinho. Nela está condito que a Instituição visa “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”. Vale dizer que no ano de 2018 a CPA identificou que 98,5%
dos docentes e técnico-administrativos tinham conhecimento da missão institucional. Em 2019,
o indicador sofreu uma queda de 1,5 pontos percentuais, passando para 97%. Já no ano de 2020
o indicador voltou a subir e alcançou o patamar de 99%, conforme relato dos entrevistados.
Seguindo a lógica das avaliações dos anos anteriores, a comissão elaborou algumas
frases que continha e que não continha fragmentos da declaração de missão, na expectativa de
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buscar mais evidências à respeito da afirmação dos segmentos avaliados. Ao quantificar os
resultados desta variável e comparar os resultados de 2019 com os resultados de 2018,
constata-se que houve uma melhora de dezoito pontos percentuais em termos de assertividade.
Já no ano de 2020, houve retração de aproximadamente 20% no indicador. Desta forma,
considerando a análise das questões referentes à missão institucional no período analisado é
possível concluir que 80% dos docentes e técnicos-administrativo de fato conhecem os
elementos que estão contidos na declaração de missão da Faculdade Machado Sobrinho. Tal
resultado pode ser considerado satisfatório para a Instituição. Neste sentido a CPA recomenda
que a Faculdade continue desenvolvendo atividades para propagar a sua declaração de missão
junto à comunidade acadêmica.
Outro quesito que vem sendo avaliado pela CPA neste ciclo avaliativo refere-se às
políticas institucionais que estão contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.
Em 2018, após a realização de análise qualitativa, a CPA concluiu que a maior parte dos
segmentos docente e técnico-administrativo conheciam as principais políticas institucionais
desenvolvidas pela Faculdade Machado Sobrinho. No ano de 2019, o resultado desta variável
também foi considerado satisfatório pela CPA, uma vez que a maior parte dos segmentos
avaliados apontaram as políticas de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão
e administração de pessoal no âmbito de políticas institucionais. Já no ano de 2020, além das
políticas mencionadas anteriormente, também foi citada a política de responsabilidade social.
Esses resultados indicam que a maior parte dos membros dos referidos segmentos, souberam
indicar importantes políticas contidas no PDI.
Junto ao segmento discente a CPA vem acompanhado uma questão relacionada à
qualidade do ensino oferecido pela Faculdade. A Figura 3.1 apresenta em termos percentuais a
percepção dos alunos sobre a qualidade do ensino da Instituição.

Figura 3.1: Nível de concordância dos alunos sobre a qualidade do ensino.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
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Ao comparar os resultados deste indicador em 2019, com os resultados obtidos em
2018, verifica-se que houve um acréscimo de 5% dos alunos que concordam que o ensino da
Faculdade Machado Sobrinho é de qualidade. No ano de 2020, o indicador pulou de 90% para
92%, sendo a média dos três anos de 89%. Se considerarmos o resultado médio e a margem
de erro (5%) da pesquisa, os resultados em relação ao nível de concordância sobre a qualidade
do ensino na Instituição estão entre 84% e 94%, o que a CPA entende como satisfatório.
Além da qualidade do ensino, a Faculdade, por meio da CPA, monitora um indicador
que está relacionado ao sentimento dos alunos pela Instituição. Na avaliação de 2019, a maior
parte dos alunos quando indagados se gostam ou não da Faculdade responderam de maneira
positiva. Do ano de 2019 para o ano de 2020 o resultado passou de 75% para 81%. Quando
considerada a média dos três anos, o indicador é de 76%. Se levarmos em conta a média e a
margem de erro da pesquisa (5%), os resultados estariam na faixa de 71% a 81%. Por outro
lado, a média alunos que afirmaram não gostar da Faculdade foi de 4%. Considerando a
margem de erro da pesquisa, os resultados estariam na faixa de 0% a 9%.

Figura 3.2

apresenta em termos percentuais o sentimento dos alunos pela Instituição nos anos de 2018,
2019 e 2020.

Figura 3.2: Gostar ou não da Instituição.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Ao avaliar os indicadores de qualidade de ensino e o sentimento dos alunos pela
Instituição nos últimos anos, é importante ressaltar a contribuição dos segmentos docente e
técnico-administrativo para obtenção desses resultados, tendo em vista a forte relação entre
eles.
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No que se refere aos indicadores de qualidade nas avaliações externas, os resultados
obtidos no Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE em 2018, publicados em
2019, também foram satisfatórios: a) Administração nota 4 (quatro); Ciências Contábeis nota
3 (três); e Psicologia nota 3 (três). Em 2020, houve a publicação do resultado do curso de
Engenharia de Produção, cuja nota obtida foi nota 3 (três). Os resultados obtidos no ENADE
nos anos supracitados permitiram a renovação de reconhecimento dos referidos cursos de
maneira automática pelo o Ministério da Educação.
Outros processos de avaliação que estavam em curso no âmbito da Instituição no ano
de 2020 se referiam a: a) a renovação de reconhecimento do curso de Produção Cênica (o
INEP não abriu o formulário de avaliação para preenchimento), b) renovação de
reconhecimento do curso de Eventos (visita concluída, nota 4 (quatro), falta publicação da
portaria) e c) recredenciamento institucional.
Devido a pandemia da COVID-19 e a adoção do ensino remoto emergencial a partir
do mês de abril de 2020, a Instituição ajustou alguns procedimentos acadêmicos e
administrativos visando organizar as atividades inerentes aos segmentos discente e docente.
Em síntese, os documentos denominados Diretrizes Acadêmicas e Administrativas para os
Alunos (anexo 01) e Diretrizes Acadêmicas para os Docentes (anexo 02) contemplam um
conjunto de comportamentos, critérios e instrumentos que devem ser observados e cumpridos
pelos devidos segmentos.
Os indicadores obtidos na primeira dimensão são favoráveis à Faculdade Machado
Sobrinho e indicam que a Instituição tem se esforçado para cumprir a sua missão, bem como
colocado em prática as políticas institucionais que constam no PDI. Esta situação pode ser
evidenciada por meio dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas que ocorreram
neste ciclo avaliativo e em sua estrutura e procedimentos acadêmicos e administrativos.
Especialmente no ano de 2020, a Instituição se superou em termos de indicadores internos,
uma vez que uma das principais características da Faculdade é o ensino 100% presencial. Em
função da pandemia COVID-19, houve a necessidade de a Instituição atuar de maneira remota
a fim de cumprir a sua missão. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios, os resultados
obtidos nas avaliações na modalidade remota foram muito positivos para a Instituição
revelando elevada capacidade adaptativa.
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Dimensão 3 - A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que se refere à 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: coerência das ações de responsabilidade social com as políticas constantes dos
documentos oficiais; relações da IES com a sociedade, setor público e privado e mercado de
trabalho; relações da IES com a sociedade (inclusão social e a defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural).

Um dos princípios apresentados no Projeto Educacional da Faculdade Machado
Sobrinho é a “integração e prestação de serviços à comunidade”. Conforme apresentado nos
últimos relatórios parciais, esta prestação de serviços vai além da sala de aula e integra um
conjunto de atividades, projetos, programas e uma clínica que presta serviços de atendimento
psicológico para a pessoas que não tem condições financeiras de ter acesso a esse tipo de
serviço.
Dentre as atividades realizadas é possível destacar algumas ações e projetos que
foram desenvolvidas nos anos de 2018, 2019 e 2020, conforme descrição apresentada no
Quadro 3.4.
Ano

2018

Ações/Projetos

Instituições
atendidas/envolvidas

Faculdade
Solidária

Projeto a Margem

Moda de Todos
Para Todos

Educandário Carlos
Chagas

Ação: faça um
idoso feliz

Abrigo Santa Helena

Projeto Bem
Comum

Prefeitura de Juiz de
Fora

Ação Social

Casa São Camilo de
Lelis

Faculdade
Solidária
2019
Moda de Todos
para Todos

Estância Juvenil
(Parceria de atuação
com grupo Mulheres do
Brasil)
Casa são Camilo de
Lelis. Independência
Shopping, Chá Comigo
– Lanches e Café Sob

Atividades Realizadas
Mobilização da comunidade local para
arrecadação de donativos realizado pelo
curso de Eventos.
Mobilização da comunidade local para
arrecadação de donativos e realização de
um desfile beneficente realizado pelo
curso de Eventos.
Atividade recreativa para idosos e
doação de itens de higiene pessoal
realizado pela MASCI.
Conscientização da população sobre
suicídio realizado pelo curso de
Psicologia.
Mobilização da comunidade local para
arrecadação de donativos realizado pelo
curso de Administração.
Tarde recreativa com gincanas,
brinquedos, leitura, lanche e doação de
itens de higiene pessoal realizado pelo
curso de Eventos.
Mobilização da comunidade local para
arrecadação de donativos (Lâmina de
Barbear, desinfetante, sabão em pó e
bucha dupla face) e realização de um
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Medida, Werner Studio
de Beleza, Patrícia
Alvim Agency

Setembro
Amarelo

Escolas da rede pública
e privada e a população
em geral

Debate Étnico e
Racial

Alunos da Instituição

Meu corpo não é
coletivo

População feminina da
cidade de Juiz de Fora

ProMOVER

Alunos do ensino médio
das redes pública e
privada da cidade de
Juiz de Fora

Moda de Todos
Para Todos

Lar Santa Luiza de
Marilac

desfile beneficente promovido pelo
curso de Eventos.
Conscientização da população sobre
mitos e verdades sobre o suicídio e
demais esclarecimentos. Palestras para
os estudantes do ensino básico a respeito
do tema realizado pelo curso de
Psicologia.
Trabalho de conscientização realizado
pelo curso de Psicologia
Mobilização a fim de instruir as
mulheres acerca do assédio sexual no
transporte coletivo realizado pelo curso
de Psicologia.

O Projeto Machadense de Orientação
Vocacional: Escolhas e Realizações –
ProMOVER oferece avaliações
psicológicas gratuitas para jovens a
fim de contribuir no processo de
escolha de suas profissões.

Vaquinha virtual realizada pelo curso de
Eventos para aquisição de donativos.
Projeto executado por estagiários do
curso de Psicologia da FMS, juntamente
com os estagiários da UNIFAGOC, na
cidade de Ubá - MG.
www.projetoacolher.net
Projeto Acolher
O projeto tem como objetivo principal o
2020
acolhimento online de mulheres vítimas
de violência doméstica, ou pessoas
atravessadas por esse problema que não
seja necessariamente a vítima.
Vaquinha virtual realizada pelos cursos
Vaquinha
Instituto Vitória
de Administração e Engenharia de
Solidária
Produção para aquisição de donativos.
Quadro 3.4: Ações e Projetos Sociais desenvolvidos pela Faculdade.

Fonte: Documentos da Instituição 2018, 2019 e 2020.
As atividades apresentadas no Quadro 3.4 foram desenvolvidas no contexto dos
cursos de graduação e da Empresa Jr. da Faculdade. Vale lembrar que outros projetos e
programas são desenvolvidos pela Instituição de forma recorrente com o objetivo de
contribuir socialmente com comunidade, os quais serão apresentados a seguir.
O Projeto Melhor Idade na Faculdade é desenvolvido através de uma parceria
existente entre a Faculdade Machado Sobrinho e a Associação Municipal de Apoio
Comunitário - AMAC. 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. No ano de 2018 o Projeto atendeu 37 idosos e em 2019, 40 idosos vinculados
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a AMAC. No ano de 2020, em função do público-alvo do referido projeto pertencer ao grupo
de risco para a COVID-19, o projeto foi paralisado.
O Projeto Engenharia Voluntária é desenvolvido em parceria com a Escola Estadual
Maria de Magalhães Pinto. Os alunos indicados pela Escola Estadual Maria de Magalhães
Pinto, recebem apoio escolar em Matemática, através de aulas de reforço ministradas pelos
alunos do curso de Engenharia de Produção. Em média, nos anos de 2018 e 2019, o Projeto
atendeu cerca de 30 alunos da referida escola. No ano de 2020 o Projeto também foi paralisado
em função da COVID-19.
Os Programas de Bolsas de Estudos, Bolsas de Trabalho, Bolsas de Pesquisa, Bolsas
de Monitoria e Bolsas via Convênios são mantidos pela Fundação Educacional Machado
Sobrinho. 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, do Programa de Monitoria, da Comissão Própria de Avaliação e do Centro de
Pesquisa e Extensão. O Programa de Bolsas de Trabalhos oferece bolsas de descontos parciais
e integrais aos alunos que fazem estágio na Instituição. O Programa de Bolsas de Convênio
oferece bolsas de descontos parciais para os funcionários e dependentes das organizações
conveniadas à Instituição.
A Clínica de Psicologia está vinculada ao curso de Psicologia. Denominado “Instituto
Vida”, o órgão está comprometido com as demandas da sociedade, oferecendo serviços
psicológicos sem fins lucrativos, a membros da comunidade, de qualquer faixa etária. Em 2018,
a clínica atendeu 76 pessoas adultas e 26 crianças. Além disso ofereceu serviço de orientação
vocacional a 22 jovens, totalizando 124 atendimentos. Em 2019, mais de 90 atendimentos
clínicos foram realizados e cerca de 90 jovens foram atendimento por meio do serviço de
orientação vocacional. No ano de 2020, a clínica recebeu cerca de 108 inscrições de pessoas da
comunidade interessadas em receber atendimento clínico. Dessas, 70 pessoas receberam
atendimento. Em função da pandemia COVID-19 o projeto de orientação vocacional foi
suspenso.
As atividades realizadas têm proporcionado à Faculdade Machado Sobrinho à
obtenção do selo de Instituição Socialmente Responsável desde o ano de 2010. O selo é um
reconhecimento da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES, às
instituições que desenvolve projetos e ações de responsabilidade social.
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Figura 3.3: Selo de Responsabilidade Social 2018 e 2019 ABMES.
Fonte: ABMES, 2018 e 2019.
A certificação corrobora a importância das ações que a Faculdade se propõe a realizar
com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está
inserida. No ano de 2020, em função das diversas implicações causadas pela pandemia
COVID-19, algumas atividades foram realizadas após o prazo de cadastramento das atividades
na ABMES, por isso a Instituição não recebeu o referido selo. Contudo, conforme foi relatado,
diversas atividades foram desenvolvidas.
Na expectativa de avaliar se os alunos conheciam as ações desenvolvidas pela
Faculdade, a comissão relacionou as ações e projetos praticados na Instituição e fez o seguinte
questionamento: dentre as ações de inclusão social, qual(is) a Faculdade desenvolve? As
respostas estão expostas no Quadro 3.5.
Ações/Projetos de inclusão social
Setembro Amarelo
Projeto Engenharia Voluntária
Faculdade Solidária
Faculdade Solidária, Moda de Todos para Todos
Moda de Todos para Todos
Projeto Engenharia Voluntária, Projeto Melhor Idade na
Faculdade
Projeto Engenharia Voluntária, Faculdade Solidária
Moda de Todos para Todos, Setembro Amarelo
Projeto Engenharia Voluntária, Projeto Melhor Idade na
Faculdade, Setembro Amarelo
Faculdade Solidária, Moda de Todos para Todos, Setembro
Amarelo
Faculdade Solidária, Setembro Amarelo
Projeto Engenharia Voluntária, Setembro Amarelo
Outras combinações envolvendo projetos da FMS
Não sabe
Não respondeu
Total

2018
II
%
41
20
24
12
20
10
19
9
10
5

2019
II
%
57
28
24
12
19
9
10
5
2
1

2020
%
II
61
34
14
8
11
6
8
4
5
3

6

3

6

3

3

2

5
4

2
2

1
4

0
2

1
9

1
5

4

2

4

2

4

2

3

1

1

0

1

1

3
3
25
8
29
204

1
1
12
4
14
100

15
2
31
6
19
201

7
1
15
3
9
100

4
0
27
6
25
179

2
0
15
3
14
100

Quadro 3.5: Ações e projetos sociais mais conhecidos pelos alunos.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.

21

Ao analisar os projetos e ações sociais mais lembrados pelos alunos nos últimos três
anos é possível identificar que a ação social “Setembro Amarelo” e o projeto social Engenharia
Voluntária, são os mais reconhecidos pelos alunos. Em seguida, aparecem os projetos
Faculdade Solidária, Moda de Todos para Todos e o projeto Melhor Idade na Faculdade.
Nos segmentos docente e técnico-administrativo, a CPA procurou saber dos professores
e dos funcionários se a Faculdade Machado Sobrinho desenvolve ações de inclusão sociais. Os
resultados obtidos em 2020 revelaram que 90% dos docentes afirmaram de forma positiva. Em
2019, o indicador foi de 94% e em 2018 o índice de afirmação era de 92%, sendo que a média
dos três anos ficou em 92%. Os resultados obtidos junto o segmento técnico-administrativo
demostraram que 100% dos entrevistados fizeram a afirmação nos anos de 2018, 2019 e 2020.
Desta forma é possível concluir que os segmentos docente e técnico-administrativo sabem que
a Instituição desenvolve projetos e ações de inclusão social para a comunidade.
Após responderem se a Instituição desenvolve ações de inclusão social, os docentes e
os técnicos-administrativo foram convidados a descreverem as ações que a Faculdade
desenvolve. Entre as ações mais lembradas pelos professores no ano de 2018 estavam: 1ºProjeto Engenharia Voluntária, 2º- a Clínica de Psicologia (Instituto Vida) e 3º- O Programa de
Bolsas de Desconto. Em 2019, as ações mais lembradas pelos professores foram: 1º Projeto
Melhor Idade, 2º Engenharia Voluntária e 3º ações do Instituto Vida. Em 2020, as ações mais
lembradas foram: 1º Projeto Melhor Idade, 2º Engenharia Voluntária e empatadas na 3º posição
o Programa de Bolsas de Desconto e a Clínica de Psicologia (Instituto Vida). Em relação aos
técnicos-administrativo os mais lembrados no ano de 2018 foram: 1º - Melhor Idade na
Faculdade, 2º- Engenharia Voluntária e 3º - o Instituto Vida. Já em 2019 as ações mais
lembradas foram: 1º Projeto Melhor Idade, 2º Instituto Vida e 3º Projeto Engenharia
Voluntária. Em 2020, as ações mais lembradas foram: 1º Projeto Melhor Idade, empatados na
2ª posição Projeto Moda de Todos para Todos, Projeto Engenharia Voluntária e Setembro
Amarelo e o 3º mais lembrado foi o Projeto Faculdade Solidária. Ao analisar as atividades mais
lembradas pelos referidos segmentos é possível constatar semelhanças entre as ações e projetos
mencionados.
No que se refere às ações de desenvolvimento econômico e social e produção artística,
a título de exemplo, a CPA constatou que a Machado Sobrinho Consultoria Integrada –
MASCI, Empresa Júnior da Faculdade e o curso de Produção Cênica, também têm contribuído
de maneira significativa em relação a esses quesitos. Só para se ter uma ideia, no ano de 2018 a
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MASCI realizou 17 projetos de consultoria empresarial na cidade de Juiz de Fora e região. No
ano de 2019 foram 27 projetos, um aumento de 59%. Já no ano de 2020 houve queda
significativa. Ao todo foram realizados 06 projetos, -77,7% em relação ao ano de 2019,
certamente provocada pela pandemia da COVID-19. Ao todo, durante este ciclo avaliativo
foram realizados 50 projetos. As atividades realizadas pela Empresa Jr. contribuem para o
desenvolvimento econômico e social das organizações que contrataram seus serviços.
Sobre a produção artística, desde a implantação do curso de Produção Cênica na
Faculdade Machado Sobrinho, vem ocorrendo na cidade de Juiz de Fora e região um processo
de profissionalização das artes cênicas. Em 2018, por exemplo, os concluintes do curso
produziram o espetáculo “Febre em Aquidauana”, baseado na história do Hospital Colônia da
cidade de Barbacena - MG. No ano de 2019, os concluintes produziram o espetáculo
“Passagem só de ida”, inspirado na obra de Matéi Visniec. Em 2020, o trabalho apresentado foi
denominado “Sete Vidas”, que resultou de uma pesquisa sobre as várias facetas de diversos
vírus que assolaram e assolam o mundo, trazendo a cena histórias reais misturadas num enredo
ficcional.
Por fim, é importante destacar os processos de implantação do Projeto de
Acessibilidade Física, a Política de Acessibilidade Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações
e a Política de Proteção aos Direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esses
instrumentos foram inseridos no protocolo de compromissos como medidas saneadoras
referentes à renovação do recredenciamento institucional. Embora a Faculdade tenha elaborado
os documentos e iniciado as ações de implantação, algumas atividades foram suspensas em
decorrência da pandemia da COVID-19. Espera-se que após a normalização da situação
pandêmica, a Instituição possa dar continuidade aos processos de implantação.
A CPA entende que essas ações são elementos importantes para o processo de
inclusão social, juntamente com outros projetos que a Faculdade desenvolve. Desta forma, ao
analisar esta dimensão, a Comissão concluiu que há coerência das ações de responsabilidade
social desenvolvidas, com as políticas constantes dos documentos oficiais, assim também,
como as relações da Faculdade com a sociedade, contribuindo de maneira significativa para a
construção de uma sociedade mais justa, humana e cidadã.
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3.3) Eixo 3 – Políticas Acadêmicas.
Dimensão 2 - A política para o ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa, a
extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica e para as bolsas de pesquisa, monitoria e demais
modalidades: coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os documentos
oficiais; políticas institucionais para cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e
tecnológicos) e cursos sequenciais; políticas institucionais para cursos de pós-graduação
(imprescindíveis para universidades); políticas institucionais de pesquisa e de iniciação
científica; políticas institucionais de extensão e respectivas formas de operacionalização, com
ênfase à formação inicial e continuada e à relevância social
A política de ensino de graduação da Faculdade Machado Sobrinho apresenta uma
perspectiva humanista, comprometida com o desenvolvimento integral do aluno. Além das
competências e habilidades relacionadas a cada curso, a Instituição visa formar cidadãos éticos,
críticos e atuantes em seu entorno social, cultural e político, de forma autônoma e responsável.
Um dos mecanismos utilizados para auxiliar as atividades de ensino na Faculdade é o
Programa de Monitoria. No período de 2018 a 2020 a CPA avaliou junto aos alunos se a
Instituição possui algum programa de monitoria e se eles fazem uso do benefício. As respostas
referentes à utilização revelaram que em 2018, 19% dos alunos usavam o programa. Em 2019,
este percentual passou para 20%. Já no ano de 2020, o indicador ficou em 16%. Em relação
aos alunos que não faziam uso, o indicador em 2018 foi de (52%), em 2019 (50%) e em 2020
(51%). O percentual de alunos que não responderam subiu um ponto percentual no ano de 2019
em relação ao ano de 2018, alcançando o patamar de 30%. No ano de 2020 o indicador foi para
33%. A Figura 3.4 apresenta os resultados referentes a existência da referida atividade na
Faculdade.

Figura 3.4: Existência de Programa de Monitoria na FMS.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
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Considerando a margem de erro da pesquisa, constata-se que não houve alteração
significativa dos resultados no período avaliado. Apesar da maior parte dos alunos conhecerem
o programa, pouco mais de 18% dos alunos fizeram o uso do benefício ofertado pela Faculdade
no período avaliado.
A Política de Pesquisa e Extensão descrita no PDI, informa que a pesquisa na
Faculdade tem como premissa a produção e a transmissão de conhecimentos, além de gerar
produção científica, capaz de proporcionar para os alunos e professores da Faculdade um
aperfeiçoamento que seria incapaz de ser conseguido apenas no espaço da sala de aula.
Nos anos de 2018, 2019 e 2020, a CPA avaliou junto aos segmentos discente e docente,
as atividades ligadas à pesquisa e a extensão. A ideia consistia em identificar junto ao público,
se a Faculdade dispunha de algum programa de bolsas de pesquisa, se os alunos haviam
participado de algum projeto de iniciação científica e se os professores haviam produzido
algum trabalho científico com recursos da Faculdade. As respostas estão expostas no Quadro
3.6.
Segmento

Variáveis

Sim
2019

2018
A Faculdade tem
programa
de
33% 35%
bolsas
de
pesquisa?
Discente Você já participou
de algum projeto
de
iniciação 3%
2%
científica
na
Faculdade?
Você já produziu
algum
trabalho
com 31% 24%
Docente científico
recursos
da
Faculdade?
Quadro 3.6: Atividades de Pesquisa na FMS.

2020

2018

Não
2019

32%

63%

63%

62%

3%

2%

6%

2%

33%

34%

36%

63%

63%

62%

27%

69%

76%

73%

0%

0%

0%

2020

Não respondeu
2018 2019 2020

Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Os resultados contidos no Quadro 3.6 revelam que a maioria dos alunos não conhecem
o programa de bolsas de pesquisa, assim como boa parte dos professores nunca produziram um
trabalho científico com os recursos da Faculdade. Não obstante aos resultados apresentados, a
CPA apurou que em 2020 foi finalizado um projeto de pesquisa sobre “discussões sobre a
prática de cuidados paliativos no campo teórico-institucional” desenvolvido pela Profª. Patrícia
Teixeira Pereira, juntamente com as alunas Mariana Carvalho da Silva e Pâmela de Paula
Campos Lima, ambas do curso de Psicologia. No ano de 2019, foi finalizado outro projeto de
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pesquisa relacionado a “acessibilidade dos teatros de Juiz de Fora” desenvolvido pela Profª.
Ana Paula Moratori Ferreira, juntamente com a aluna do curso de Eventos Rita Maria Salles
Bispo. No ano de 2018, foram realizados dois projetos de pesquisa: a) estudo pela criação de
um indicador acadêmico baseado em atividades curriculares e extracurriculares, desenvolvido
pelo Prof. José Mário Brunelli Sosa e o aluno Ricardo Lucas Sotto Maior do curso de
Administração e b) estudo de caso da empresa Chico Rei desenvolvido pela Profª. Joyce
Gonçalves Altaf e o aluno Guido Mendonça Almeida de Castro Oliveira do curso de
Administração.
Em função da pandemia COVID-19, no ano de 2020 não foi publicado edital para
seleção de projetos de pesquisa pelo Centro de Pesquisa e Extensão. Contudo, alguns docentes
desenvolveram algumas pesquisas e tiveram publicações no referido ano.
Em relação ao Programa de Monitoria nos anos de 2018 e 2019 foram lançados editais
para seleção de alunos para atuarem como monitor dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Engenharia de Produção e Psicologia. No Quadro 3.7 estão constam as disciplinas e
os nomes dos alunos aprovados.
Ano
2019

2018

Períodos
1º e 2º
3º e 4º
1º e 3º

Disciplinas
Cálculo I e II Matemática I e II
Neurociência e Neuropsicologia
Estatística

Alunos aprovados
Renan Coimbra Campos
George M. Fontes Lourenço
Camila Stroppa Silva

1º

Geometria Analítica

Maria Eduarda Lomba de Freitas

2º

Cálculo II

Nathalia Sacchetto Peluz

3º

Matemática Financeira

Nizia Caroline F. da Silva

Quadro 3.7: Disciplinas e alunos aprovados no concurso de monitoria.
Fonte: Documentos da Instituição, 2018 e 2019.
Além das disciplinas que constam no Quadro 3.7 haviam outras disciplinas com vagas
para monitores, mas não houve alunos aprovados. No ano de 2020, em função da pandemia
COVID-19 não houve publicação de edital para seleção de monitores. Contudo, com a
implantação do ensino remoto emergencial, os professores foram orientados a disponibilizarem
as aulas gravadas na sala de aula virtual para os alunos revisarem os conteúdos de
aprendizagem.
No contexto dos eventos acadêmicos, a Faculdade ofereceu aos alunos e professores a
oportunidade de apresentarem pôsteres e demais tipos de trabalhos, sendo que no ano de 2018
foram apresentados dezoito trabalhos e em 2019 dez trabalhos acadêmicos num evento
denominado Semana de Tendências que vem sendo realizado na Faculdade há 30 anos. Em
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2020, embora não tenha ocorrido a tradicional Semana de Tendências foram realizadas diversas
web conferências com palestrantes de várias partes do Brasil como alternativa ao tradicional
evento.

3.5

3.8

3.6

3.9

3.7

3.10

Figuras 3.5 a 3.10: Artes de divulgação das webinars promovidas pelos cursos da FMS.
Fonte: Documentos da Instituição, 2020.
Outras atividades interrompidas no ano de 2020 por conta da COVID-19, foram: a)
Programa de Visitas Técnicas e Programa de Conversas Acadêmicas. No entanto, nos anos de
2018 e 2019 foram realizadas doze visitas técnicas a empresas e demais organizações da cidade
e região, sendo quatro em 2019 e oito em 2018. Em relação às conversas acadêmicas, foram
realizadas dezessete eventos com a participação de duzentos e vinte e nove alunos.
O Regulamento do Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE, enfatiza que “a extensão
universitária é uma atividade complementar ao ensino”. A finalidade da extensão universitária
é estender o conhecimento à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento social,
econômico e cultural, conforme consta no Projeto Institucional.
Uma atividade de extensão bastante praticada na Faculdade está ligada à oferta de
Cursos Práticos de Verão, Cursos de Extensão e Cursos Práticos de Inverno que contribuem de
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forma efetiva para realização da troca sistemática de saberes. No Quadro 3.8 é possível
conhecer alguns indicadores desta modalidade de extensão.
Tipo
Verão
Extensão
Inverno
Total

Cursos Ofertados

Cursos Realizados

Inscritos

Concluintes

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

17
49
13
79

18
32
15

4
25
9

3
7
5

2
1
1

34
65
14

17
24
3

15

4

272

114

60
62
63
185

16
42
67

38

112
187
126
425

72
144
156

65

8
8
5
21

125

44

Quadro 3.8: Número de participantes em cursos de curta duração.
Fonte: Base de dados CEPE, 2018, 2019 e 2020.
Assim como ocorreu no programa de visitas técnicas e no programa de conversas
acadêmicas, os indicadores relacionados aos cursos de extensão e cursos práticos de inverno e
verão, também sofreram redução de 2019 em relação ao ano de 2018: a) cursos ofertados (18%); b) cursos realizados (-29%); c) número de inscritos (-36%); e d) número de concluintes
(-32%). No entanto, a redução dos indicadores do ano de 2020 em reação ao ano de 2019 foi
ainda mais forte: a) cursos ofertados (-42%); b) cursos realizados (-73%); c) número de
inscritos (-58%); e d) número de concluintes (-65%). As causas da redução desses indicadores
também podem estar associadas à redução do número de alunos e, principalmente, no ano de
2020, a pandemia da COVID-19. Apesar da redução dos indicadores a CPA reconhece o
esforço da Faculdade para criar oportunidades de ensino, pesquisa e extensão para os
segmentos discente e docente. Por oportuno, é importante destacar que além das iniciativas
institucionais às quais foram mencionadas, cada curso de graduação desenvolve atividades
correlatas à esta dimensão.
Dando prosseguimento à avaliação das políticas de ensino, cumpre destacar o Projeto
Educacional da Instituição. Ele tem como objetivo a melhoria dos processos de ensino,
aprendizagem e avaliação. Ao todo são avaliados 15 (quinze) indicadores, conforme consta no
Quadro 3.9.
Indicadores
Diretrizes
1.Convencer os alunos a retirar o plano de ensino no site.
2.Deixar claro para os alunos o que o professor vai ensinar e o que os
alunos vão aprender.
3.Avaliar o desenvolvimento do Plano de Ensino com os alunos.
4.Partir dos conhecimentos prévios dos alunos
para a inserção
progressiva de novas aprendizagens
5.Estabelecer clima favorável à aprendizagem.

Média
2018
0,52

Média
2019
0,54

∆%
2019
2018
4

1,7
0,41

1,72
0,4

1
-2

1,345
1,6

1,38
1,605

3
0
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6.Diversificar a maneira de dar aula.
0,345
7.Acrescentar desempenho pedagógico que contribui para a evolução
intelectual e social dos alunos.
0,725
8.Identificar quais aspectos o professor julga mais importante numa prova,
desenvolvimento do exercício ou resultado.
1,755
9.Contextualizar as questões de avaliação.
0,77
10.Registrar na prova os critérios de desenvolvimento e correção.
0,46
11.Identificar se o professor avalia ou examina o desempenho dos alunos.
1,595
12. Acompanhar a aprendizagem do aluno.
0,52
13.Verificar a existência de comportamentos inadequados (indisciplina)
dos alunos em sala de aula.
1,33
14.Otimizar o tempo disponível para o ensino, aprendizagem e avaliação.
1,61
15.Cumprir o horário de início e término das aulas.
0,735
Média de aproveitamento da avaliação dos professores pelos alunos
71%
Média de aproveitamento da autoavaliação dos professores
86,5%
Distanciamento entre a avaliação dos professores pelos alunos e a
autovaliação dos professores
15,5%
Quadro 3.9: Indicadores do Projeto Educacional.

0,325

-6

0,75

3

1,745
0,735
0,51
1,68
0,555

-1
-5
11
5
7

1,265
1,57
0,885
72%
87%

-5
-2
20
1
1

15,5%

0

Fonte: Documentos da Instituição, 2018 e 2019.
Ao comparar a evolução dos 15 (quinze) indicadores avaliados, verifica-se que 06
(seis) ficaram negativos quando comprado o ano de 2019, com o ano de 2018. Outros 08 (oito)
ficaram positivos e 01 (um) permaneceu inalterado. Esta situação contribuiu para melhoria de
um ponto percentual na adesão ao Projeto Educacional. No entanto, o distanciamento entre as
afirmações dos alunos e as afirmações dos professores perante o instrumento de avaliação, se
manteve inalterada no período avaliado (15,5% de diferença). Esta situação indica que pode
estar ocorrendo variações entre o ponto de vista dos alunos e o ponto de vista dos professores,
no que diz respeito ao cumprimento das diretrizes.
No ano de 2020, os instrumentos de avaliações referentes ao Projeto Educacional
tiveram a necessidade de serem ajustados em função da pandemia da COVID-19 e a
implantação do ensino remoto emergencial na Instituição. Os resultados estão expostos nos
Quadros 3.10, 3.11 e 3.12.
Quesitos avaliados

Muito
Ruim

Ruim

Regular

Bom

Muito
bom

Explicação do plano de ensino
Acompanhamento da aprendizagem
Comunicação com a turma
Correção e feedback nas atividades realizadas
Critérios de avaliação
Cumprimento dos horários de aula
Desenvolvimento do plano de ensino
Estratégias de ensino
Interação com os alunos
Qualidade dos materiais

4,05%
4,21%
4,04%
4,55%
4,7%
2,36%
3,37%
5,39%
4,38%
4,22%

3,37%
4,04%
4,21%
5,4%
5,56%
1,68%
2,19%
4,71%
4,71%
3,37%

11,3%
11,62%
10,44%
9,95%
11,11%
5,72%
8,43%
15,99%
10,27%
12,98%

23,95%
31,99%
23,91%
24,65%
24,92%
18,35%
22,43%
20,88%
19,53%
22,6%

56,32%
48,15%
57,24%
55,65%
53,7%
71,89%
63,07%
52,36%
60,77%
56,66%
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Média geral dos quesitos avaliados
Média agrupamento

4,13% 3,92%
8,05%

10,78%
10,78%

23,32% 57,58%
80,90%

Quadro 3.10: Principais resultados da avaliação dos professores pelos alunos.
Fonte: Documentos da Instituição, 2020.
Os resultados indicam que, embora a Faculdade Machado Sobrinho não tivesse
nenhuma experiência no ensino à distância até o primeiro semestre de 2020, os indicadores da
avaliação dos professores pelos alunos foram muito positivos para a Instituição. Considerando
a média geral dos quesitos avaliados, o percentual de alunos que consideraram muito bom ou
bom, alcançou o patamar de mais de 80%. Além desses quesitos 76,31% dos alunos avaliaram
a qualidade das aulas remotas como muito boas ou boas.
Seguindo a lógica da avaliação dos professores pelos alunos, os professores tiveram a
oportunidade de se autoavaliarem em relação aos mesmos quesitos que constam no Quadro
3.10.
Quesitos avaliados
Explicação do plano de ensino
Acompanhamento da aprendizagem
Comunicação com a turma
Correção e feedback nas atividades realizadas
Critérios de avaliação
Cumprimento dos horários de aula
Desenvolvimento do plano de ensino
Estratégias de ensino
Interação com os alunos
Qualidade dos materiais
Média geral dos quesitos avaliados
Média agrupamento

Muito
Ruim

Ruim

Regular

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
9,30%
7,14%
11,63%
6,98%
0%
4,65%
14,29%
9,3%
0%
6,33%
6,33

0%

Bom

Muito
bom

30,23% 69,77%
25,58% 65,12%
40,48% 52,38%
41,86% 46,51%
60,47% 32,56%
23,26% 76,74%
27,91% 67,44%
52,38% 33,33%
30,23% 60,47%
44,19% 55,81%
37,66% 56,01%
93,67%

Quadro 3.11: Principais resultados da autoavaliação dos professores.
Fonte: Documentos da Instituição, 2020.
Assim como ocorreu com os resultados dos alunos, os professores também se
autoavaliaram de maneira positiva. No entanto, com um percentual superior ao resultado da
avaliação dos discentes (93,67% autoavaliação dos professores, contra 80,90% avaliação dos
professores pelos alunos). Esta situação sugere algo semelhante aos resultados obtidos nas
avaliações dos anos de 2018 e 2019, porém com uma leve redução do distanciamento entre os
quesitos avaliados (em 2018 e 2019 o distanciamento era de 15,5%; em 2020 o distanciamento
foi de 12,77%). Outro aspecto que chamou a atenção da CPA é que nenhum professor se
autoavaliou nos referidos quesitos como ruim ou muito ruim. Alguns se autoavaliaram apenas
como regular (6,33%).
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Numa outra direção, os alunos também foram convidados a se autoavaliaram em
relação aos quesitos que constam no Quadro 3.12.
Quesitos avaliados

Muito
Ruim

Ruim

Regular

Adaptação ao ensino remoto emergencial
Aprendizagem
Interação com os professores
Interação com os colegas de sala
Motivação
Participação nas atividades
Tempo dedicado aos estudos
Média geral dos quesitos avaliados
Média agrupamento

6,23%
4,55%
5,22%
5,39%
7,58%
7,58%
3,87%
9,93%
10,61% 9,43%
2,69%
2,69%
3,7%
5,05%
5,70% 6,37%
12,07%

13,64%
15,32%
17,68%
24,58%
21,38%
14,31%
27,78%
19,24%
19,24%

Bom

Muito
bom

37,04% 38,38%
42,42% 31,48%
33,84% 36,53%
29,8%
31,82%
32,66% 25,76%
38,72% 41,08%
34,51% 28,45%
35,57% 33,36%
68,93%

Quadro 3.12: Principais resultados da autoavaliação dos alunos.
Fonte: Documentos da Instituição, 2020.
Diferente da autoavaliação dos professores, cerca de 12,07% dos alunos se
autoavaliaram como ruim ou muito ruim nos quesitos listados no Quadro 3.12, com destaque
para motivação os alunos, que alcançou o patamar de 20% como ruim ou muito ruim. Esta
situação pode estar relacionada à preferência dos alunos em relação ao modelo de ensino
presencial, conforme demonstra a Figura 3.11 e de como os alunos se viam em relação à
pandemia COVID-19, onde 56,65% dos entrevistados afirmaram ter medo de pegar o novo
coronavirus. Essas e outras informações foram captadas numa enquete realizada junto ao corpo
discente no mês de outubro de 2020.

Figura 3.11: Preferência dos alunos em relação aos modelos de aula
Fonte: Documentos da Instituição, 2020.
Tal questionamento visava conhecer a preferência dos alunos em relação aos modelos
de aula: a) modelo 100% on-line (como as aulas estão sendo dadas neste momento), b) modelo
100% presencial (como era antes da pandemia) e c) modelo híbrido (on-line e presencial)
diante da nova realidade imposta pela pandemia COVID-19, sendo que a maioria 48,77% dos
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respondentes escolheram o modelo 100% presencial (como era antes da pandemia). Além dessa
questão, investigou-se o que os alunos dão mais valor nas aulas presenciais e nas aulas on-line.
Em relação as aulas presenciais, as principais respostas obtidas foram: a) interação com os
professores e colegas de turma, b) a convivência e c) a dinâmica das aulas. Já no modelo de
aula on-line as principais respostas foram: a) dedicação dos professores, b) o fato das aulas
estarem sendo gravadas e c) a flexibilidade e a facilidade de estarem em casa.
Dentro do possível, percebe-se que a Faculdade procura disponibilizar para a
comunidade acadêmica e a cidade de Juiz de Fora, uma gama variada de atividades de
extensão. Na Tabela 3.1 é possível conhecer algumas atividades desenvolvidas pela Faculdade
Machado Sobrinho.
Atividades de Extensão na FMS
Empresa Júnior
Espaços de Estudo e Pesquisa
Eventos Acadêmicos
Cursos de Extensão, Inverno e Verão
Laboratório de Inovação Machado
Sobrinho
Programa de Conversas Acadêmicas
Programa de Estágios
Programa de Monitoria
Programa de Visitas Técnicas
Projetos de Responsabilidade Social

Objetivos
Desenvolver projetos de consultoria nas áreas de atuação da
Faculdade
Contribuir com os processos de ensino e aprendizagem em
assuntos específicos
Promover a troca de experiências com profissionais
gabaritados e acompanhar as tendências de cada área
Disponibilizar oportunidade de aprendizagem além da sala
de aula
Desenvolver modelos de negócio inovadores
Debater temas de interesse dos cursos
Contribuir para o desenvolvimento profissional dos alunos e
estimular o ingresso no mercado de trabalho
Auxiliar os alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem em alguns conteúdos curriculares
Propiciar experiências práticas que contribuem com os
processos de ensino e aprendizagem
Contribuir com a comunidade e despertar nos alunos a
importância de ser socialmente responsável

Tabela 3.1: Atividades de extensão promovidas pela FMS.
Fonte: Documentos da FMS, 2018, 2019 e 2020.
As atividades de extensão descritas na Tabela 3.1 são institucionalizadas e visam
contribuir para o desenvolvimento da comunidade acadêmica como um todo. Dentre as
atividades que os alunos mais participam estão: a) eventos acadêmicos; b) cursos de extensão e
cursos práticos de inverno e verão; c) programa de visitas técnicas; e d) empresa júnior. Além
das atividades supracitadas, cada curso, individualmente, desenvolve outros tipos de atividades
de extensão que não estão contidas na tabela apresentada.
No ano de 2020 a CPA constatou que as atividades no Laboratório de Inovação
Machado Sobrinho – LIMS, foram interrompidas por conta da pandemia COVID-19.

No
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entanto, conforme consta nos relatórios parciais de autoavaliação de 2019 e 2018, foram
desenvolvidos alguns projetos. Entre eles, no ano de 2019, estavam um modelo de negócios
voltado para o embelezamento de pessoas que tem a pele negra, desenvolvido pelas alunas
Izabela Inácio de Almeida e Mariana da Rosa e o projeto dos alunos Victor Picorone, Francisco
Freitas e Paula Resende que desenvolveram um modelo de negócios voltado para a
comercialização on-line de semijóias, todos do curso de Administração. Do curso de
Engenharia de Produção o aluno Gabriel Agapito Nogueira apresentou um modelo de negócios
que consistia num aplicativo para avaliação de empresas por parte dos consumidores. Já no ano
de 2018 forma desenvolvidos três projetos: a) Garçom online - aplicativo que substitui o
garçom em restaurantes e bares. O cliente faz o pedido direto para cozinha, sem intermédio do
garçom. b) LIPS: kits de sexyshop montados para dias especiais. O cliente recebe mensalmente
um kit com vários elementos do mundo sexy e c) Coacher: sistema de gestão para Coachs.
Adicionalmente às atividades de ensino de graduação, pesquisa e extensão, também
foram ofertados cursos de pós-graduação correlacionados às áreas de atuação da Faculdade. Em
2019, considerando o primeiro e segundo semestre, o Centro de Pós-graduação - CPG ofertou
vinte e três cursos, oito a mais se comparado ao ano de 2018. Já em 2020, foram dezessete
cursos ofertados por semestre. No entanto, a pandemia COVID-19 impactou de forma negativa,
impedindo a formação de turmas.
Ao avaliar a segunda dimensão a partir do conjunto de dados e informações obtidas
neste ciclo avaliativo, a CPA concluiu que a Faculdade Machado Sobrinho consegue
operacionalizar de maneira satisfatória as políticas de ensino de graduação e pós-graduação,
bem como a implementação de atividades relacionadas à pesquisa e à extensão conforme está
descrito nos documentos da Instituição. Observa-se que a Faculdade possui indicadores
relevantes em relação às referidas políticas, devendo estes serem amplamente divulgados
dentro e fora da Instituição.

Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade: coerência entre as ações de
comunicação com a sociedade e as políticas constantes dos documentos oficiais, comunicação
interna e externa, e ouvidoria.

Em 2020, a Faculdade Machado Sobrinho também passou por um processo de
adaptação no que se refere a comunicação, em função da pandemia da COVID-19.
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Além da utilização das principais ferramentas de comunicação que foram utilizadas
nos últimos anos, como: o site da faculdade, o hotsite, as redes sociais institucionais (Facebook
e Instagram) e o WhatsApp institucional, foi implementado uma plataforma educacional, o
Google for Education, com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e facilitar a comunicação entre
professores e alunos.
Em função de período pandêmico houve a necessidade de adotar uma escala de
plantão nos atendimentos da Faculdade. Com isso houve uma redução no atendimento
presencial sendo necessário uma ampliação na comunicação on-line entre alunos, professores,
técnicos administrativos e a sociedade. Utilizamos nossos canais de atendimento via site (Fale
Conosco, Ouvidoria, Central de Atendimento), e-mail e WhatsApp. A Figura 3.12 ilustra a
homepage.

Figura 3.12. Homepage da Faculdade
Disponível em: www.machadosobrinho.com.br/site.

O site contempla diversas áreas onde é possível conhecer o Projeto Institucional,
história, infraestrutura, especificidades de cada curso (graduação, pós-graduação e extensão),
corpo docente, convênios e parcerias, documentos normativos, CPA, calendário, estágio,
notícias, etc.
Além do site oficial, a Faculdade utiliza em suas campanhas de vestibular e pósgraduação hotsites personalizados que facilitam o acesso às informações e inscrição do aluno
no curso pretendido. A Figura 3.13 ilustra o hotsite da campanha do vestibular.
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Figura 3.13. Hotsite da campanha do vestibular
Disponível em: www.machadosobrinho.com.br.
A Faculdade também utiliza um sistema de e-mail marketing que auxilia na
comunicação com os alunos e professores. Comunicados como Eventos Acadêmicos em geral,
Vagas de Estágio e Cursos de Extensão, dentre outros, foram enviados utilizando o sistema da
Nitronews.
Entre os veículos de comunicação mais utilizados estão: as mídias sociais, anúncios
em jornais, revistas, rádios e o uso de e-mail marketing. Nas campanhas de vestibular e pósgraduação, foram utilizadas as seguintes mídias:
 Rádios Cidade, Mix, Alô e CBN (spot 30”)
 Jornal Tribuna de Minas impresso e on-line
 Facebook , Instagram e Google Adwords
As Figuras 3.14 e 3.15 ilustram a identidade visual de algumas campanhas.

Figuras 3.14 e 3.15: Exemplos da Identidade Visual das Campanhas do Vestibular 2021 e Pósgraduação/MBA 2021.
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Outros instrumentos de comunicação utilizados, são os encontros e reuniões com a
presença de professores e alunos que ocorrem a cada início de semestre. Para os professores, a
Instituição promove a Semana Pedagógica. Além de ser um momento oportuno para transmitir
informações, o evento também é utilizado para realização de debates, treinamentos e troca de
experiências. Para os alunos, os coordenadores de cada curso promovem na Faculdade um
pequeno evento de recepção de calouros, no qual consiste em dar boas-vindas aos alunos
ingressantes, apresentar a estrutura e funcionamento da Faculdade e criar um clima de
aproximação entre eles e os egressos do curso.
A fim de avaliar junto aos alunos e professores os meios de comunicação utilizados
pela Faculdade, a CPA fez o seguinte questionamento a esses dois segmentos. Quais são os
meios que a Faculdade utiliza para se comunicar com a sociedade? As respostas obtidas junto
ao segmento discente revelaram que os principais meios são: redes sociais, site e sistema de email marketing. Junto ao corpo docente os principais meios de comunicação apontados foram
redes sociais, site e rádios.
Diante das evidências encontradas nos documentos da Instituição, ações desenvolvidas
e indicador relacionado aos meios de comunicação com a sociedade, a comissão entende que há
coerência entre as ações de comunicação internas e externas desenvolvidas pela Faculdade
Machado Sobrinho.

Dimensão 9 - As políticas de atendimento aos discentes: coerência das políticas de
atendimento aos discentes com o estabelecido em documentos oficiais; programas de apoio ao
desenvolvimento acadêmico dos alunos referentes à realização de eventos; condições
institucionais de atendimento ao estudante; e acompanhamento de egressos e criação de
oportunidades de formação continuada.

As políticas de atendimento aos discentes que constam do PDI da Faculdade Machado
Sobrinho englobam o Programa de Atendimento e Apoio Psicológico, a Política de Desconto e
um conjunto de iniciativas de estímulos à permanência dos alunos.
O programa de atendimento e apoio psicológico é destinado aos discentes com
dificuldade de aprendizagem e outros problemas. Em caso de necessidade, o aluno deverá
agendar o atendimento na clínica de psicologia (Instituto Vida).
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A política de desconto engloba os Programas de Bolsas de Estudos, Bolsas de
Trabalho, Bolsas de Pesquisa, Bolsas de Monitoria e Bolsas via Convênios, mantidos pela
Fundação Educacional Machado Sobrinho. 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, do Programa de Monitoria, da Comissão
Própria de Avaliação e do Centro de Pesquisa e Extensão. O Programa de Bolsas de Trabalhos
oferece bolsas de descontos parciais e integrais aos alunos que fizerem estágio na Instituição. O
Programa de Bolsas de Convênio oferece bolsas de descontos parciais para os funcionários e
dependentes das instituições conveniadas à Fundação Educacional Machado Sobrinho.
As iniciativas de estímulos à permanência dos alunos envolvem a participação na
Empresa Júnior da Faculdade, representação estudantil nos órgãos colegiados, programa de
monitoria, programa de visitas técnicas, programa de conversas acadêmicas, projetos de
pesquisa e extensão, eventos acadêmicos e acompanhamento de egressos.
A partir das informações constantes nos documentos oficiais da Instituição, a CPA
procurou encontrar evidências sobre as políticas de atendimentos aos discentes por meio de
consulta a relatórios de pesquisa, relatórios de gestão, conversas com coordenadores e pesquisa
realizada junto aos alunos.
Neste ciclo avaliativo a CPA avaliou diversos indicadores, dentre eles o sentimento dos
alunos em relação aos cursos que fazem. A Faculdade acredita que este indicador seja
importante para mensurar as políticas de atendimento e outros anseios dos alunos. Os
resultados estão dispostos em termos percentuais na Figura 3.16.

Figura 3.16: Sentimento dos alunos em relação ao curso.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
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Considerando o sentimento dos alunos que gostam dos cursos que fazem na Faculdade
Machado Sobrinho no período analisado, verifica-se um elevado percentual nessa afirmação.
Em média, levando em conta todos os cursos, 93,3% dos alunos afirmaram que gostar do curso
que fazem. No Quadro 13 é possível conhecer a média de cada curso.
Cursos
Administração
Ciências Contábeis
Engenharia de Produção
Psicologia
Eventos
Produção Cênica
Todos os cursos

Média de 2018 a 2020

Desvio em Relação à Média Geral

88,66%
93,00%
95,00%
96,66%
91,33%
88,25%
93,33%

-4,67%
-0,33%
1,67%
3,33%
-2,00%
-5,08%
0,00%

Quadro 13: Resultado médio do sentimento dos alunos em relação aos cursos.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Independente do curso analisado, os indicadores obtidos podem ser considerados
positivos pela Faculdade Machado Sobrinho. Com destaque para os cursos de Psicologia e
Engenharia de Produção, cujas médias, 96,66% e 95%, respectivamente, ficaram acima da
média geral 93,33%. Esta situação pode estar relacionada aos principais motivos que levaram
os alunos a escolherem os respectivos cursos, conforme demostram os resultados da pesquisa, a
saber: a) vocação, b) inserção no mercado de trabalho e c) valorização profissional.
Outros indicadores que a Faculdade julga importante para manter os alunos na
Instituição referem-se à qualidade de ensino e o fato de gostar da Instituição. Conforme visto na
análise da dimensão 01 (um), esses indicadores alcançaram patamares bastante significativos na
opinião dos alunos: qualidade (85% em 2018, 90% em 2019 e 92% em 2020) e gostar da
Instituição (73% em 2018, 75% em 2019 e 81% em 2020).
Posteriormente, seguindo a mesma lógica empregada no início do ciclo avaliativo, a
CPA realizou questionamentos a fim de saber dos alunos se a Faculdade tem programa de
bolsas de pesquisa? Se a Faculdade tem programa de monitoria? Se a Faculdade oferece
oportunidades de estágio e/ou emprego para os alunos? Se a Faculdade divulga oportunidades
de estágio e/ou emprego para os alunos? Os resultados estão expostos em termos percentuais no
Quadro 3.14.
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Variáveis
A Faculdade tem programa de
bolsas de pesquisa?
A Faculdade tem programa de
monitoria?
A
Faculdade
oferece
oportunidades de estágio e/ou
emprego para os alunos?
A
Faculdade
divulga
oportunidades de estágio e/ou
emprego para os alunos?

2018
34%

Sim
2019
35%

2020
32%

Respostas
Não
2018 2019 2020
63% 63% 62%

69%

68%

65%

29%

30%

32%

2%

2%

2%

73%

73%

75%

27%

26%

25%

0%

1%

0%

92%

90%

88%

8%

9%

12%

0%

1%

0%

Não respondeu
2018 2019 2020
3%
2%
6%

Quadro 3.14: Estímulos à permanência dos alunos.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Os resultados relacionados à existência do programa de monitoria, oferta de
oportunidades de estágio e/ou emprego, divulgação de oportunidades de estágio e/ou emprego
aos alunos, foram bem significativos. Em média, esses resultados tiveram 77% de respostas
positivas no período analisado. Nessa direção, a partir de 2019, a CPA identificou junto à
Coordenação de Estágios que em 2019 foram divulgadas cerca de 280 vagas, sendo 170
preenchidas por alunos da Instituição. No ano de 2020 foram divulgadas 195 vagas, sendo 88
preenchidas.
Aparentemente, os resultados referentes ao programa de monitoria e oferta de estágios
são evidentes e significativos. No entanto, o indicador referente ao programa de bolsas de
pesquisa indica necessidade de mais investimento por parte da Faculdade, pois obteve apenas
34% de respostas positivas no período avaliado.
Após a análise dos resultados da pesquisa, a CPA realizou uma pesquisa exploratória
nos documentos da Instituição na expectativa de encontrar mais evidências relacionadas às
políticas de atendimentos aos estudantes. Ao consultar tais documentos, a CPA encontrou
dados referentes a política de desconto. A Tabela 3.2 apresenta a quantidade de alunos que
foram beneficiados com a Política de Desconto da Instituição nos anos de 2018, 2019 e 2020.
Tipo de Desconto
Programa de Bolsas de Estudos
Programa de Bolsas Acadêmicas
Programa de Bolsas de Monitoria
Programa de Bolsas de Convênios
Programa de Ingressantes com 50%
Total

2018
II
313
44
4
29
.
390

%
80
11
1
7
.
100

2019
II
%
68
22
39
13
3
1
7
2
192
62
309
100

Tabela 3.2: Número de alunos atendidos pela Política de Desconto da FMS.
Fonte: Documentos da FMS: 2018, 2019 e 2020.

2020
II
66
34
0
3
103
206

%
32
17
0
1
50
100

39

Os resultados indicaram que mais de 70% dos alunos, independente do curso,
possuíam algum tipo de desconto nas mensalidades no ano de 2018. Em 2019 esse indicador foi
de 66%. Já no ano de 2020 o percentual de alunos com algum tipo de desconto foi para 59%.
Em função da comemoração dos 50 anos da Instituição a mantenedora autorizou para os alunos
ingressantes uma bolsa de 50% desconto nas mensalidades no ano de 2019. Em 2020 esta
condição foi mantida para os ingressantes. Esta situação pode ter provocado redução em outros
programas de bolsas da FMS. Contudo, a CPA reconhece o esforço da Instituição para manter e
atrair mais alunos. Além dos descontos disponibilizados pela Instituição, 44 alunos foram
contemplados em 2019 pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. No ano de 2020 foram
mais 19 discentes atendidos pelo programa que puderam dar continuidade aos estudos na
Faculdade.
Também foram encontrados resultados favoráveis à Instituição relacionados à
pesquisa perfil do egresso realizada em 2018. A próxima pesquisa será realizada no primeiro
semestre de 2021.
Diante dos indicadores apresentados e das evidências que foram encontradas nos
documentos oficiais da Instituição, a CPA entende que há coerência entre as políticas de
atendimento aos discentes conforme estabelecido em documentos oficiais, assim também como
nos programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos alunos, acompanhamento de
egressos e a criação de oportunidades de formação continuada.

3.4) Eixo 4 – Políticas de Gestão.
Dimensão 5 - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho: coerência das políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho
com as políticas firmadas em documentos oficiais; formação do corpo docente e condições
institucionais para os docentes e para o corpo técnico-administrativo.

Durante este ciclo avaliativo a CPA avaliou as políticas de pessoal e carreira do corpo
docente e técnico-administrativo que estão dispostas no Plano de Cargos e Carreira Docente, no
Plano de Cargos Carreira dos Técnico-administrativos, bem como a Política de Formação e
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Capacitação Docente e a Política de Formação e Capacitação do Corpo Técnico-administrativo,
cujas informações estão contidas nos relatórios parciais de autoavaliação. Especialmente no ano
de 2020, devido a pandemia da COVID-19, algumas atividades relacionadas aos referidos
documentos foram interrompidas temporariamente pela Faculdade. Contudo, espera-se que tais
políticas e planos tenham continuidade ao término da pandemia.
Após proceder a análise documental a comissão questionou ao segmento docente se a
Faculdade dispunha de instrumento de incentivo à qualificação profissional dos professores. Os
resultados estão expostos na Figura 3.17.

Figura 3.17: A Faculdade dispõe de algum instrumento de incentivo à qualificação profissional
dos professores.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Os resultados indicam que, para a maioria dos entrevistados no segmento docente, a
Faculdade dispõe de algum instrumento de incentivo à qualificação profissional. A média
obtida nos três anos foi de quase 81% em termos de respostas afirmativas.
A Política de Formação e Capacitação do Corpo Técnico-administrativo apresenta
alguns componentes semelhantes à Política de Formação e Capacitação Docente. A política é
resultante das inúmeras discussões e sugestões dos funcionários, que ao longo do tempo foram
se aprimorando e transformando em reivindicações, as quais se consolidaram ao longo do
tempo,
Dentre as ações listadas na referida política, CPA constatou que a Faculdade
oportuniza a matrícula de funcionários em cursos de extensão, graduação e pós-graduação,
sendo essas oportunidades aproveitadas por alguns membros do segmento sem que haja
nenhum custo para eles. Os colaboradores também são estimulados a participarem de eventos

41

promovidos pela Faculdade como Semana de Tendências e Conversas Acadêmicas, eles
também recebem um adicional no salário a cada cinco anos de trabalho (quinquênio), alguns
Técnicos-administrativo após concluírem cursos de graduação ou pós-graduação na Instituição
tiveram a oportunidade de ingressar na carreira docente.
Dando sequência na avaliação dos segmentos docente e técnico-administrativo, a CPA
também verificou se a Faculdade oferece oportunidades de desenvolvimento profissional. As
respostas estão descritas nas Figuras 3.18 e 3.19.
Corpo Docente

Corpo Técnico-administrativo

Figura 3.18 e 3.19: A Faculdade oferece oportunidades de desenvolvimento profissional.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Ao analisar os resultados, considerando a média das respostas nos três anos, constatouse que 80,3% dos professores afirmaram que a Instituição oferece oportunidades de
desenvolvimento profissional. No segmento técnico-administrativo a média foi de 97,3% dos
que fizeram tal afirmação. Entre as principais oportunidades apontadas pelos segmentos estão:
apoio financeiro para a participação em eventos externos, apoio financeiro para realização de
cursos de pós-graduação stricto sensu, fomento para projetos de pesquisa e de extensão, espaço
para publicação, e a participação em cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e cursos de
extensão oferecidos pela Instituição. A título de exemplo, a CPA constatou que três professoras
da Faculdade estavam matriculadas no curso de Psicologia e um funcionário técnicoadministrativo matriculado no curso de Administração.
Posteriormente, foi avaliado como os professores e os funcionários técnicosadministrativo classificam as condições de trabalho oferecidas pela Faculdade.

42

Corpo Docente

Corpo Técnico-administrativo

Figura 3.20 e 3.21: Avaliação das Condições de Trabalho.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Independente do segmento avaliado e ano avaliado, os resultados revelam que a
maioria dos entrevistados consideram as condições de trabalho boas ou ótimas na Faculdade
Machado Sobrinho. Adicionalmente às condições de trabalho, a CPA também avaliou se o
clima institucional da Faculdade é cordial. Os resultados obtidos junto ao corpo docente em
2020 revelaram que a para 88% dos professores o clima é cordial. Nos anos de 2019 e 2018 os
indicadores obtidos foram 86% e 82%, respectivamente. No segmento técnico-administrativo,
o nível de concordância alcançou o patamar de 80% em 2020, 100% em 2019 e 92% em 2018.
Desta forma é possível concluir que independente do segmento avaliado esses indicadores são
favoráveis a Instituição.
A ao avaliar os quesitos relacionados à quinta dimensão, a CPA concluiu que a
Faculdade tem se empenhado no cumprimento de diversos aspectos relacionados às políticas de
pessoal e de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, bem como a criação de
oportunidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional para os referidos segmentos.
Tanto os professores, quanto os funcionários técnicos-administrativo, corroboram com esta
situação por meio dos indicadores apresentados.

Dimensão 6 - A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios: coerência da organização e da gestão da instituição com as políticas firmadas em
documentos oficiais; gestão institucional; funcionamento, representação e autonomia dos
conselhos superiores e dos colegiados de curso.
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Conforme informado no segundo relatório parcial de autoavaliação, em 2019 o
regimento da Faculdade Machado Sobrinho passou por processo de atualização. Entre as
principais alterações está a mudança na Organização Administrativa que foi estruturada da
seguinte forma: I - Congregação; II - Direção Geral; III - Colegiados de Cursos; IV Coordenações de Centros; V- Coordenações de Cursos; e V - Setores de Apoio.
A Congregação é o órgão colegiado de administração acadêmica superior, de caráter
consultivo quanto às políticas acadêmica e administrativa, e de caráter deliberativo em relação
às matérias de sua competência e aos recursos que lhe sejam endereçados, quando cabíveis. O §
1º, do artigo quinto, estabelece os cargos que tem direito a voz e voto no referido órgão, além
de dois representantes dos docentes de cada curso, regularmente em exercício, eleitos por seus
pares e um discente de cada curso, eleito pelos seus pares.
A Direção Geral é exercida por um Diretor indicado pelo Diretor Executivo da
Fundação Educacional Machado Sobrinho - FEMS e nomeado pelo Presidente da mesma.
Os Colegiados de Cursos são órgãos de administração acadêmica básica. Eles serão
compostos pelos Coordenadores de Cursos, que os presidem, os professores que ministram
aulas nos respectivos cursos e dois representantes dos alunos regularmente matriculados nos
respectivos cursos, eleitos pelos seus pares.
As Coordenações de Centros é composta pelo Centro de Pós-graduação e Centro de
Pesquisa e Extensão. O Centro de Pós-graduação é o órgão coordenador dos cursos e
programas de pós-graduação oferecidos pela Faculdade. O Centro de Pós-graduação será
coordenado por um Coordenador designado pelo Diretor Executivo da FEMS, mediante
indicação do Diretor Geral da Faculdade. O Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE é o órgão
coordenador dos programas e atividades de pesquisa e extensão universitária no âmbito da
Faculdade. O CEPE será coordenado por um Coordenador designado pelo Diretor Executivo
FEMS, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade, preferencialmente um membro do
corpo docente com mestrado ou doutorado e com comprovada experiência na função.
As Coordenações de Cursos e Setores de Apoio serão designadas pelo Diretor
Executivo da FEMS, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade. Entre os Setores
Apoio estão: a) Setor de Relações Institucionais; b) Setor de Informática e Recursos Didáticos;
e c) Setor de Serviços Gerais;
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Além das atribuições e competências de cada órgão, o Regimento estabelece como
ocorrerá a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios
relacionados a Faculdade Machado Sobrinho.
Embora o processo de organização e gestão acadêmica da Faculdade Machado
Sobrinho tenha sido reformulado em 2019, desde o início deste ciclo avaliativo, iniciado em
2018, a CPA avalia alguns aspectos relacionados ao tema conforme será exposto a seguir.
Um dos questionamentos feitos pela CPA à Comunidade Acadêmica se referia ao
nível de concordância dos entrevistados em relação à organização da Faculdade, ou seja, se a
Instituição é organizada.
Corpo Discente

Corpo Docente

Figura 3.22 e 3.23: A Faculdade é organizada.
Fonte: CPA, 2018,2019 e 2020
Os resultados relacionados à organização expostos nas Figuras 3.22 e 3.23, indicam
que, em média, 64% dos alunos e 93% dos professores concordam que a Faculdade é
organizada no período avaliado. No segmento técnico-administrativo o nível médio de
concordância alcançou 75% dos entrevistados. Se considerarmos o nível médio de
concordância em todos os segmentos o indicador é de 77%. Embora os resultados relacionados
a organização sejam satisfatórios para a Faculdade, a CPA sugere mais atenção da Instituição
em relação ao segmento discente.
Na sequência, foi questionado aos segmentos docente e técnico-administrativo, se eles
se sentem representados nos órgãos colegiados da Faculdade. Os resultados estão expostos a
seguir, nas Figuras 3.24 e 3.25.
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Corpo Docente

Corpo Técnico-administrativo

Figura 3.24 e 3.25: Sentir-se representado nos órgãos Colegiados da Faculdade.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Ao analisar os resultados a CPA identificou que, em média, 87% do público
entrevistado se sente representado nos órgãos Colegiados da Faculdade. A partir do ano de
2018 verifica-se a melhoria do indicador nos dois segmentos. Conforme relatado no segundo
relatório parcial, a comissão acredita que uma das possíveis causas para essa melhoria pode ter
sido a realização de processos eleitorais ocorridos nos anos de 2019 e 2020.
Posteriormente, a CPA fez outro questionamento com o objetivo de saber se os
segmentos docente e técnico-administrativo recebem convocações para participarem de
reuniões que ocorrem em suas áreas de atuação no âmbito da Faculdade.
Corpo Docente

Corpo Técnico-administrativo

Figuras 3.26 e 3.27: Recebe convocação para participar das reuniões.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Os resultados expostos nas Figuras 3.26 e 3.27, indicam que em média mais de 97%
do segmento docente recebeu convocações para participarem das reuniões no período avaliado.
Já no segmento técnico-administrativo a média em relação a tal afirmação foi de 68%. Esses
resultados podem indicar que a comunicação tem sido mais efetiva no segmento docente,
embora os resultados em relação ao segmento técnico-administrativo também sejam
satisfatórios.
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Após responderem a questão relacionada a convocação, a CPA questionou aos
professores se eles participam das reuniões quando são convocados. Os resultados indicam que
independente do ano avaliado a resposta dos docentes foi positiva, com média de 91%. Esse
resultado é compreensível e bastante satisfatório, uma vez que maioria dos professores recebem
a convocação, mas uma pequena parcela não participa em função de incompatibilidade de
horário, ter iniciado recentemente na Instituição, residir em outra cidade e não ter sido
convocada.
Junto ao segmento discente, a CPA procurou avaliar se os alunos já haviam
participado de alguma reunião de Colegiado de Curso. Os resultados revelaram que 7% dos
discentes, afirmaram que sim no ano de 2018. Em 2019, 8% dos alunos afirmaram
positivamente. No ano de 2020 o percentual se manteve no mesmo patamar de 2019. Conforme
relatado nos relatórios parciais, esses percentuais representam, aproximadamente cerca de 14
alunos. Se fizermos a divisão do número de alunos que participam das reuniões, pelo número
de cursos ativos, o resultado indica uma média de participação de dois alunos por curso. Isso
significa que a participação do segmento discente está de acordo com o estabelecido no artigo
10 do Regimento que se refere a participação do discente nos Colegiados de Curso. Desta
forma é possível concluir que há fortes evidências de participação dos alunos nos órgãos
colegiados da Instituição. Da mesma forma, ocorre com os segmentos docentes e técnicosadministrativo.
Por fim, a CPA avaliou junto ao corpo discente se as coordenações de cursos eram
atuantes. As respostas estão dispostas na Figura 3.28.

Figura 3.28: Atuação das coordenações de cursos.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
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Os resultados referentes a atuação das coordenações de curso revelam que em média
85% dos alunos consideram as coordenações atuantes. Sendo a coordenação mais bem avaliada
a do curso de Engenharia de Produção, com três pontos percentuais acima da média geral.
Numa outra direção aparecem as coordenações dos cursos de Eventos e Produção Cênica com
respectivamente, quinze e onze pontos percentuais abaixo da média. Embora os resultados
sejam favoráveis às coordenações de curso, é importante que elas se mantenham atentas às
demandas do corpo discente.
Ao concluir a análise desta dimensão é possível constatar que a organização e gestão
da instituição possui independência e autonomia na relação com a mantenedora. Da mesma
forma, há representatividade e participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos
processos decisórios. Observa-se que há boa interlocução entre a gestão da Faculdade e os
segmentos docente, discente e técnico-administrativo. Por fim é importante registrar que os
indicadores identificados pela CPA evidenciam coerência com as políticas firmadas pela
Instituição
Dimensão 10 - A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior: coerência da sustentabilidade
financeira apresentada pela IES com o estabelecido em documentos oficiais; sustentabilidade
financeira da instituição e políticas de captação e alocação de recursos; e políticas
direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e extensão.
A Fundação Educacional Machado Sobrinho – FEMS, mantenedora da Faculdade
Machado Sobrinho – FMS, tem como principal estratégia financeira, o equilíbrio entre a
utilização de recursos próprios, provenientes da prestação de serviços educacionais, e de
terceiros para financiamento dos novos investimentos.
A análise da Prestação de Contas anual da Entidade Mantenedora demonstra que a
maior parte dos recursos provenientes de suas atividades operacionais (materializados pelo
recebimento de parcelas mensais da semestralidade/anuidade escolar) são utilizados para
pagamento de salários e encargos dos responsáveis pelas atividades desenvolvidas na
Instituição.
A gestão dos cursos de educação superior, inclusive pós-graduação, realizada pela
Faculdade, é a principal fonte de recursos, bem como destino dos principais gastos com
despesas e investimentos.
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As contas dos exercícios fiscais da Fundação são analisadas, anualmente, pelo
Conselho Curador e pela Assembleia Geral da entidade, além de auditores externos
independentes que emitem parecer e constatam a transparência e a robustez de suas
demonstrações contábeis. Por conta das próprias características constitutivas e pela legislação
federal que rege o setor educacional, existe sempre uma dúvida sobre os recebimentos mensais
devido ao fato de não existirem condições para uma cobrança mais efetiva do aluno
inadimplente.
Por fim, vale dizer que os relatórios apresentados pela auditoria externa evidenciam que
todas as despesas efetuadas são consonantes com o objetivo social da Instituição, com
aplicação de recursos em programas de ensino, pesquisa e extensão e que não há outros fatos
relevantes a destacar.

3.5) Eixo 5 – Infraestrutura Física.

Dimensão 7 - A infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação: coerência da infraestrutura física com o
estabelecido em documentos oficiais; instalações gerais; e biblioteca (acervo, serviços e
espaço físico).
Durante este ciclo avaliativo não houve grandes modificações em termos de
infraestrutura, com exceção dos processos de implantação do Projeto de Prevenção e Combate
a Incêndio, Projeto de Acessibilidade Física, aquisição do G-suíte for Education para
desenvolvimento das atividades acadêmicas de maneira remota, elaboração do Protocolo de
Biossegurança para retorno das atividades em função da pandemia da COVID-19 e implantação
do Laboratório de Inovação Machado Sobrinho – LIMS.
O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio da Faculdade Machado Sobrinho
contempla um conjunto de tubulações internas e externas que perpassam por todos os prédios
onde foram instalados hidrantes. Próximo ao Bloco F foi construída a casa de bomba, com rede
elétrica independente, conforme exige a legislação e instalação de um reservatório de água com
capacidade de armazenamento de trinta e três mil litros. As edificações também foram
adaptadas internamente, na parte de guarda corpo, corrimão e luminárias de emergências. Nas
Figuras 3.29, 3.30 e 3.31 é possível verificar algumas partes descritas anteriormente.
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3.29

3.30

3.31

Figura 3.29: Reservatório de água e casa de bomba. Figura 3.30: Corrimão e guarda corpo.
Figura 3.31: Tubulações e hidrantes.
Fonte: Documentos da Instituição 2020.
O Projeto de Acessibilidade Física da Faculdade Machado Sobrinho contempla
elevadores, plataformas de acesso, rampas de acesso externas e internas, pisos táteis internos e
externos, guarda corpo e corrimãos. Compõem o projeto mapas táteis e placas indicativas
direcionais em Braile. Nas Figuras 3.32 e 3.33 é possível verificar algumas partes descritas
anteriormente.

3.32

3.33

Figura 3.32: Elevador. Figura 3.33: Piso tátil.
Fonte: Documentos da Instituição 2020.
A instalação de piso tátil foi realizada na maioria dos prédios, bem como a instalação de
elevadores, plataforma elevatória para pessoas portadoras de necessidades especiais, guarda
corpo e corrimãos.
Tanto o Projeto de Prevenção Combate a Incêndio, quanto o Projeto de Acessibilidade
Física, foram inseridos no protocolo de compromissos como medidas saneadoras inerentes ao
processo de recredenciamento institucional. Tais projetos vinham sendo implantados na
Faculdade de acordo com as normas técnicas por empresas especializadas, conforme
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evidenciado pela CPA. No entanto, a pandemia da COVID-19 impactou negativamente os
processos de implantação, levando à suspenção temporária das atividades de execução.
No ano de 2020, a Instituição fez a aquisição do G-suíte for Education com a finalidade
de adaptar-se ao ensino remoto emergencial para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
em função das medidas de isolamento social e suspensão das aulas presenciais. A ferramenta
possui diversas funcionalidades que permitiram a condução das aulas em meio à pandemia de
maneira síncrona, por meio da aplicação Google Meet. Adicionalmente, também foi utilizada a
aplicação Google Classroom para disponibilização de conteúdos e realização de avaliações.
Ainda no contexto da pandemia, a Faculdade elaborou Protocolo de Biossegurança para
retorno das atividades mediante a autorização dos órgãos competentes. O documento foi
desenvolvido pela Comissão de Gestão Estratégica Machado Sobrinho – COGEMS e apresenta
um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos
inerentes às atividades desenvolvidas pela Faculdade visando à saúde de alunos, professores,
técnicos-administrativo e demais pessoas que tenham necessidade de ter acesso ao campus.
A Faculdade Machado Sobrinho está instalada numa localização privilegiada, na zona
sul da cidade de Juiz de Fora. O campus conta com uma área de aproximadamente 170.000 m²
(cento e setenta mil metros quadrados), onde são desenvolvidas as atividades de ensino
(graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão.
Atualmente, a Instituição conta com 39 (trinta e nove) salas de aula distribuídas em 4
(quatro) Blocos (A, B, F, G). Os prédios são equipados com banheiros (masculino e feminino),
banheiros adaptados, bebedouros refrigerados, elevadores, plataforma e rampas de acesso. As
salas são equipadas com carteiras para os alunos, uma mesa para o professor, quadro e data
shows. Conta ainda com biblioteca, sala de professores, secretaria, central de atendimento, 08
(oito) laboratórios, sendo 04 (quatro) laboratórios de informática, 01 (um) laboratório de
química e física, 01 (um) laboratório de biologia, 01 (um) laboratório de expressão corporal e
01 (um) laboratório de inovação denominado LIMS.
O LIMS é um espaço destinado aos alunos e ensina na prática, como construir novos
modelos de negócio ou reinventar os já existentes por meio da abordagem design thinking e
design de negócios. A Figuras 3.34 e 3.35 ilustram o espaço e uma atividades desenvolvida no
Laboratório.
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3.34

3.35

Figura 3.34: LIMS. Figura: 3.35: Alunos e professor atuando no LIMS.
Fonte: Documentos da FMS, 2019 e 2020.
No Bloco A, além das salas de aula localiza-se o setor administrativo da Faculdade,
Direção, Coordenações, Secretaria e Congregação, Laboratórios de Química, Física e Inovação
e a Central de Atendimento que agiliza o atendimento à toda comunidade acadêmica.
No Bloco B, além das salas de aula, localizam-se quatro laboratórios de informática, a
Secretaria do Centro de Pós-graduação e o Setor de Recursos Didáticos.
A Tabela 3.3 apresenta o número de microcomputadores e projetores de multimídia
disponíveis por laboratório.
Laboratórios de Informática
1
2
3
4

Nº de microcomputadores
22
25
19
25

Nº de Projetores multimídia
1
1
1
1

Tabela 3.3: Número microcomputadores e projetores multimídia.
Fonte: Documentos da FMS, 2018, 2019 e 2020.
As estações de trabalho dos laboratórios estão ligadas a um servidor interno de rede
local, um servidor externo de acesso à Internet e uma estação da administração dos
laboratórios. Além dos projetores multimídia disponíveis nos laboratórios, existem mais 27
equipamentos à disposição dos alunos e professores.
Pertencem à rede local 02 (duas) impressoras, quatro microcomputadores instalados na
Biblioteca, 07 (sete) estações na secretaria da Faculdade, dois microcomputadores instalados na
central de atendimento, um na sala de professores e 08 (oito) nas salas de coordenação.
Os laboratórios estão disponíveis de segunda-feira a sábado, para uso dos discentes e
docentes, conforme horários agendados pelo Supervisor de Informática, para que os alunos
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disponham de acompanhamento permanente de pessoa especializada em seus trabalhos
acadêmicos.
Todos os softwares são licenciados para a Faculdade e servem de apoio às disciplinas
dos cursos. Eles são adquiridos de acordo com as necessidades dos alunos e dos professores.
Para avaliar os laboratórios de informática a CPA questionou aos alunos e aos
professores se eles são atualizados.
Corpo Discente

Corpo Docente

Figuras 3.36 e 3.37: Os laboratórios de informática são atualizados.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.

Os resultados revelaram que neste ciclo avaliativo, em média, 53% dos alunos e 67%
dos professores consideraram os laboratórios de informática da Faculdade atualizados. Embora
os resultados estejam acima dos 50% nos dois segmentos, esta situação pode revelar que haja
necessidade de investimento por parte da Faculdade nesse tipo de laboratório. Atrelado a esta
pergunta, a CPA também questionou se os recursos didáticos (laboratórios, retroprojetores,
data show) são em número suficiente. Em 2018, o nível de concordância dos alunos e dos
professores foi o mesmo, 52%. Já no ano de 2019, o indicador dos alunos alcançou 51% de
concordância e em 2020 ele subiu para 57%. No que se refere aos professores o resultado
obtido em 2019 foi de 76% e em 2020 regrediu para 57%. Além desses resultados, a comissão
também identificou a existência de uma política de segurança e atualização dos recursos de
informática que está sob a tutela do Setor de Recursos Didáticos da Faculdade.
Outro quesito avaliado junto aos discentes e docentes estava relacionado a qualidade
do acesso à internet via rede wi-fi. Em 2018 o nível de discordância dos alunos foi de 61% e
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dos professores 52%. Já no ano de 2019 o indicador de discordância dos alunos passou para
74%, aumento de onze pontos percentuais. Por outro lado, o indicador dos professores foi de
49%, redução de três pontos percentuais. Em 2020 o nível de discordância dos alunos foi para
60%, redução de quatorze pontos percentuais em relação a 2019 e a discordância dos
professores foi de 42%, outra redução de sete pontos percentuais.
Conforme relatado, os resultados referentes a atualização dos laboratórios de
informática e a qualidade do acesso à internet via rede wi-fi, sugerem que a Faculdade precisa
atentar-se para esses quesitos a fim de manter o bom funcionamento desses recursos.
Conforme mencionado, no Bloco F, além das salas de aula, localiza-se o Instituto
Vida, o laboratório de biologia e o laboratório de expressão corporal. Os espaços contam com
todos os equipamentos para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas.
Além dos laboratórios de informática, a comissão também solicitou aos alunos e
professores que avaliassem o ambiente para as aulas em relação à acústica, luminosidade e
ventilação. No ano de 2018, independente do segmento, os três quesitos foram bem avaliados e
alcançaram patamares acima de 50% de concordância. Em 2019, os resultados referentes a
esses itens permaneceram acima de 50% no segmento docente. Entretanto, no segmento
discente, com exceção da luminosidade, os outros dois indicadores (acústica e ventilação)
ficaram abaixo de 50%. Já no ano de 2020 a média dos indicadores em relação à acústica,
luminosidade ficaram acima de 50% no segmento discente. Porém, o quesito ventilação ficou
abaixo dos 50%. No segmento docente os três quesitos ficaram bem acima dos 50% em termos
de concordância. Ao analisar esses indicadores, a comissão recomenda que a Faculdade
verifique o quesito ventilação a fim de melhorar o ambiente de sala de aula.
No Bloco G, além da biblioteca, está localizado o anfiteatro, as salas de atendimento e
estudo individual, as salas de recursos de multimídia e supervisão de manutenção, obras e
segurança do campus. O acervo da biblioteca em 2019 e 2020 se manteve inalterado em relação
ao ano de 2018 e contava com 7.772 (sete mil setecentos e setenta e dois) títulos e 12.940 (doze
mil novecentos e quarenta) exemplares. Além disso, estão à disposição dos alunos jornais,
revistas e periódicos ligados às áreas de atuação da Faculdade.
Na expectativa de avaliar se o acervo da biblioteca atendia as necessidades dos alunos,
a CPA fez o seguinte questionamento. O acervo da biblioteca atende às necessidades do curso?
Os resultados estão expostos na Figura 3.38.
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Figura 3.38: O acervo da biblioteca atende às necessidades do curso.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
Os resultados indicam que para a maioria dos alunos, independente do curso e do ano
avaliado, o acervo da biblioteca atende às necessidades dos mesmos. Embora, os resultados
sejam favoráveis ao atendimento das necessidades dos alunos e seus referidos cursos, se
considerarmos a média obtida por cada curso, é possível observar um afastamento negativo em
relação a média geral nos cursos de Eventos (-7%), Psicologia (-6%) e Produção Cênica
(5,5%). Nos demais cursos a média obtida ficou acima da média geral quatro pontos
percentuais. Contudo, a CPA acredita que é indispensável o processo de renovação do acervo
para manter as bibliografias básicas e complementares que constam nos Projetos Pedagógicos
dos Cursos sempre atualizadas.
Para os professores, foi questionado se a biblioteca dispunha das bibliografias básicas
e complementares constantes nos planos de ensino. Os resultados obtidos referentes às
bibliografias básicas revelaram que para 100% dos professores, independente do ano avaliado,
a biblioteca dispunha das referidas bibliografias. Já em relação às bibliografias complementares
os resultados foram: 91% em 2018, 95% em 2019 e 92% no ano de 2020. Nesse sentido, a
comissão recomenda que as coordenações de cursos verifiquem possíveis pendências
relacionadas às bibliografias complementares de modo que alunos e professores sejam melhor
atendidos.
Outro recurso que a Faculdade disponibiliza gratuitamente aos alunos, professores e
funcionários técnicos-administrativo é o estacionamento. Atualmente, o estacionamento conta
com 426 (quatrocentos e vinte e seis) vagas destinadas aos alunos, 47 (quarenta e sete) vagas
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destinadas aos professores e funcionários e 05 (cinco) vagas destinadas às gestantes e pessoas
portadoras de necessidades especiais. Toda área de estacionamento e portaria é mantida sob
vigilância. Além disso, os prédios são equipados com câmeras de segurança. Para avaliar este
quesito, a CPA questionou aos alunos e técnico-administrativos se o campus da Faculdade é
seguro. As respostas estão descritas em termos percentuais nas Figuras 3.39 e 3.40.
Corpo Discente

Corpo Técnico-administrativo

Figuras 3.39 e 3.40: O campus da Faculdade é seguro.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.
No que se refere a segurança no campus é possível notar uma melhora significativa na
opinião dos alunos, o nível de concordância saltou de 64% em 2018, para 75% em 2019. No
ano de 2020 o indicador passou para 72%. Embora tenha havido redução, ela está dentro da
margem de erro da pesquisa. Já na avaliação dos técnicos-administrativo o nível de
concordância foi de 67% em 2018, para 93% em 2019. Entretanto, no ano de 2020 o indicador
caiu para 60%. Em função da redução no referido indicador, a comissão recomenda que a
Faculdade investigue as possíveis causas de modo a manter os colaboradores mais tranquilos e
seguros no ambiente de trabalho.
Para os professores, dentre algumas frases afirmativas, a CPA solicitou que eles
indicassem quais poderiam ser atribuídas à segurança do campus. Os resultados no Quadro
3.15, indicam a percepção dos docentes sobre o tema.
Afirmações
1. A equipe de vigilância era suficiente
2. O campus é dotado de todos os recursos de segurança
3. Falta recursos de segurança
4. A equipe de vigilância é insuficiente.

2018
39%
29%
22%
10%

Quadro 3.15: Percepção dos docentes relacionadas à segurança.
Fonte: CPA, 2018, 2019 e 2020.

2019
59%
30%
11%
0%

2020
38,5%
31%
21%
9,5%

Média
46%
30%
18%
7%
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Ao analisar os resultados dos docentes referentes à segurança do campus, é possível
estabelecer semelhanças em relação ao nível de concordância dos discentes e técnicosadministrativo, uma vez que a soma da média das afirmações 1 (um) e 2 (dois), contidas no
Quadro 3.15, chegou ao nível de concordância de 76% no referido segmento, sendo que o nível
médio de concordância dos alunos e técnicos-administrativo também alcançou patamares acima
de setenta pontos percentuais, o que confirma tais semelhanças quanto ao quesito segurança.
Um dos equipamentos de destaque da Instituição é o Anfiteatro. O ambiente é
climatizado, conta com 477 (quatrocentos e setenta e sete) poltronas acolchoadas, possui acesso
com plataforma, local próprio para cadeirante e um eficiente sistema de som e de iluminação. O
espaço destina-se à realização de eventos acadêmicos, apresentações de peças teatrais, colações
de grau e reuniões pedagógicas.
É importante destacar que a Machado Sobrinho Consultoria Integrada, Empresa Júnior
da Faculdade Machado Sobrinho, tem à disposição duas salas equipadas com computadores, ar
condicionado, mesas, cadeiras, quadro de avisos e todos os recursos necessários para o pleno
desenvolvimento das atividades. As salas ficam localizadas na rua Dr. Constantino Paleta, nº
203, no Centro de Juiz de Fora.
Embora exista boa adequação entre a infraestrutura e as atividades de ensino, pesquisa
e extensão desenvolvidas pela Faculdade Machado Sobrinho, a comissão recomenda que a
Instituição verifique a necessidade de atualização dos laboratórios de informática, a qualidade
do sinal de internet e da rede Wi-Fi, as bibliografias complementares constantes nos planos de
ensino e demais aspectos relacionados à ventilação das salas de aula e segurança no campus.

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

A participação efetiva do corpo discente, corpo docente, corpo técnico-administrativo
e sociedade civil organizada neste ciclo avaliativo, permitiu a obtenção de um conjunto de
dados e informações importantes para a caracterização da Faculdade Machado Sobrinho no que
tange ao atendimento das dimensões estabelecidas na Lei do nº 10.861 de 14 de abril de 2004.
Ao analisar os dados e informações perante as dimensões que compõem o presente
relatório, a comissão concluiu há coerência entre o que está registrado nos documentos da
Instituição e as ações que ela desenvolve. A Faculdade Machado Sobrinho está comprometida
com a formação de seus alunos, a capacitação do seu corpo docente e técnico-administrativo, e
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o desenvolvimento social e econômico da cidade de Juiz de Fora, do estado de Minas Gerais e
do Brasil.
Os resultados das avaliações dos anos de 2018, 2019 e 2020 apresentaram elevado
nível de satisfação dos alunos em relação à qualidade do ensino e a formação recebida. Os
discentes gostam da Instituição e do curso que escolheram para profissionalização. Nos
segmentos docente e técnico-administrativo, os resultados também são favoráveis à conduta da
Instituição.
A pandemia da COVID-19 afetou boa parte das atividades desenvolvidas pela
Faculdade, levando-a a adaptar-se emergencialemte ao ensino remoto e, suspender de forma
temporária, algumas políticas e implantação de projetos que foram apotadas como medidas
saneadoras decorrentes do processo de recredenciamento institucional. Embora a Intituição
tenha obtido bons resultados na adaptação do ensino remoto emergencial, a CPA recomenda
que Faculdade atente-se para o cumprimento das medidas saneadoras contidas no protocolo de
comprimissos a fim de obter a renovação de seu ato autorizativo.
A Comissão Própria de Avaliação fará a divulgação dos resultados obtidos por meio
de reuniões, site e quadros de aviso. Será disponibilizado no portal da Faculdade, na área
específica da comissão, este relatório e a síntese dos resultados. Uma versão impressa deste
documento será enviada à biblioteca da Instituição para consultas e servir de base para
elaboração de outros tipos de pesquisa e demais trabalhos acadêmicos.

5. PLANO DE RECOMENDAÇÕES

Por meio da análise e reflexão dos resultados das avaliações realizadas nos anos de
2018, 2019 e 2020, a participação efetiva dos membros da Comissão Própria de Avaliação e
demais agentes que fazem parte da Instituição, foi possível construir um plano de
recomendações para que os dirigentes da Faculdade Machado Sobrinho vislumbrem o
aperfeiçoamento de algumas atividades.
As adversidades provocadas pela pandemia da COVID-19 no contexto educacional e a
necessidade de implantação do ensino remoto, podem ter impedido a Instituição de ter se
dedicado a implementação de algumas ações recomendadas para o ano de 2020. Ademais, a
série histórica de alguns indicadores, sinalizam aspectos que devem ser analisados com mais
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cautela pela Faculdade. Por isso, algumas recomendações descritas no Quadro 5.1 apresentadas
nos relatórios parciais, foram mantidas para o próximo ciclo avaliativo.
Eixos
Dimensões
1-Planejamento e Dimensão 8 - Planejamento e
Avaliação
avaliação, especialmente os
Institucional
processos, resultados e eficácia
da autoavaliação institucional.

Recomendações 2021
- Divulgar os indicadores de qualidade da
FMS para a população em geral.
- Melhorar a divulgação dos resultados das
autoavaliações junto ao corpo discente.
- Melhorar a divulgação das ações que são
desenvolvidas em razão dos resultados das
avaliações institucionais.
2Dimensão 1 - A missão e o - Melhorar a divulgação do PDI para a
Desenvolvimento Plano
de
Desenvolvimento comunidade acadêmica.
Institucional
Institucional.
Dimensão
3
A - Melhorar a divulgação dos Projetos e Ações
responsabilidade
social
da de Responsabilidade Social.
Instituição.
- Incentivar a participação dos alunos nos
Projetos e Ações Sociais.
3-Políticas
Dimensão 2 - A política para o -Aumentar a oferta de editais de projetos de
Acadêmicas
ensino de graduação e pós- pesquisa.
graduação, a pesquisa, a - Fortalecer os espaços de estudos e pesquisa.
extensão e as respectivas formas - Manter a oferta de Cursos de Extensão e
de operacionalização.
Cursos Práticos de Inverno e Verão.
Dimensão 4 - A comunicação - Manter a homepage e mídias sociais
com a sociedade.
atualizadas.
Dimensão 9 - As políticas de - Ampliar a divulgação dos editais de pesquisa.
atendimento aos discentes.
- Manter a Política de Desconto.
- Dar publicidade às políticas de atendimento
aos discentes.
4-Políticas
de Dimensão 5 - As políticas de - Subsidiar a participação de professores em
Gestão
pessoal, de carreiras do corpo eventos técnico-científicos.
docente e técnico-administrativo.
Dimensão 6 - A organização e - Melhorar a participação do corpo discente
gestão da Instituição.
nas reuniões do colegiado.
Dimensão
10
A - Aumentar o número de alunos nos cursos de
sustentabilidade financeira.
graduação, pós-graduação e cursos de
extensão.
- Elaborar planilha orçamentaria para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
5 - Infraestrutura Dimensão 7 - A infraestrutura - Atualizar os laboratórios de informática.
Física
física, especialmente a de ensino - Aumentar a velocidade da banda de internet.
e de pesquisa, biblioteca, - Concluir a implantação do Projeto de
recursos de informação e Acessibilidade Física.
comunicação.
- Concluir a implantação do Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndio.
- Melhorar a ventilação das salas de aula.
- Revisar as bibliografias complementares
inseridas nos planos de ensino.
- Revisar o sistema de segurança do campus.

Quadro 5.1: Recomendações da CPA.
Fonte: CPA, 2020 e 2021.
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6. ANEXOS.
Anexo 01.
Diretrizes Acadêmicas e Administrativas para os Alunos
Prezados alunos e alunas,
Vocês escolheram a Faculdade Machado Sobrinho – FMS porque sabem que a qualidade de
ensino, que a tornou uma das Instituições de Educação Superior mais respeitada do País, é o
princípio que a estrutura. Logo, a qualidade de ensino, por ser estruturante de suas relações e
ações, independe da modalidade de ensino, presencial, remoto emergencial, ou híbrida, que ela
pratica ou venha a praticar.
Alguma pessoa que não a conhece pode perguntar: o que é que comprova a realidade desse
princípio? Qualidade dos professores e dos formandos da Faculdade. Dos professores ela é
atestada com a nota máxima do MEC. Dos alunos ela é demonstrada pelo mercado de trabalho.
O índice de empregabilidade dos egressos, considerando os empreendedores, apontado pela
Pesquisa Perfil do Egresso Machado Sobrinho 2018, é da ordem de 80%. Esse número só não é
maior porque muitos ex-alunos preferem fazer outros cursos, horizontais ou verticais, a
trabalhar.
Para a evolução da qualidade de ensino, a Faculdade precisa que vocês, alunos e alunas,
cumpram as diretrizes relacionadas no quadro que vem a seguir.
Objeto

Diretrizes

Observações

Modelo de aulas

Apropriar-se do modelo de ensino remoto emergencial
(Mesmo modelo de aulas do 1º semestre).
Usar as ferramentas Google Sala de Aula e Google Meet
(Mesmas ferramentas adotadas no 1º semestre).
Ingressar no link da disciplina e respectivas aulas.
Cumprir o Calendário que será enviado para você e
disponibilizado nos recursos de informação e
comunicação da Faculdade.

Qualquer modificação no modelo de aulas será
comunicada com antecedência.
Qualquer alteração nas ferramentas será
comunicada com antecedência.
Cabe ao professor enviar o link para o aluno.
Qualquer modificação no calendário será
comunicada com antecedência.

Cronograma de aulas

Observar para fins de organização da aprendizagem o
cronograma disponibilizado pelo professor.

Carga horária da
disciplina

Acompanhar a carga horária das disciplinas constante do
documento Horário de Aulas, que será enviado para você
e disponibilizado nos recursos de informação e
comunicação da Faculdade.
Começar e terminar as aulas nos mesmos horários das
aulas presenciais. O controle do intervalo ficará a critério
do professor.

O cronograma, semanal ou quinzenal,
referente à unidade ou módulos contemplará
as atividade, instrumentos e critérios de
avaliação.
A carga horária das disciplinas por dia da
semana consta do documento Horário de
Aulas.

Ferramentas não
presenciais
Acesso
Calendário Acadêmico

Horário de aulas

Psicologia: 18h10 as 22h40
Demais cursos: 19 as 22h40
O intervalo de 20 minutos pode ser dividido em
intervalos menores.
Início das aulas às 8h e término às 11h40. O
intervalo de 20 minutos pode ser integral ou
dividido.

Aulas aos sábados

Neste semestre, para completar a carga horária das
disciplinas, haverá aulas em 6 (seis) sábados. Cada um
desses sábados substituirá 1 (um) dia da semana. O
Coordenador informará para vocês o dia a ser
substituído.

Frequência às aulas

Assistir, no mínimo, a 75% das aulas de cada disciplina. A O aluno dispõe de 25% das aulas de cada
aprovação do aluno depende, além de seu desempenho, da disciplina para situações pessoais inevitáveis.
frequência às aulas.
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Critérios de avaliação

Desenvolver as competências
estabelecidas para a disciplina; participar das aulas,
interagindo com os professores e colegas; atender às
demandas de estudo do professor e tomar a iniciativa de
estender a aprendizagem.

Na essência, você deve se ver como o sujeito
da aprendizagem. Por melhor que seja o
professor, ele não é capaz de te substituir, de
ocupar o seu lugar.

Critérios de pontuação

Fazer o mínimo de 2 (duas) e o máximo de 4 (quatro)
atividades educacionais por bimestre; a pontuação
máxima a ser alcançada pelo aluno no bimestre continua
sendo 10 (dez) pontos, cuja distribuição por atividades
didáticas caberá ao professor; o aluno que alcançar 14
(quatorze) pontos nos bimestres estará aprovado; se a sua
pontuação ficar entre 3 (três) e 13,5 (treze pontos e meio)
nos 2 bimestres será submetido à prova final, precisando
de média 5 (cinco), a ser extraída da divisão por 2 (dois)
do total de pontos bimestrais somados aos pontos da

O sistema bimestral está mantido.
A Avaliação Substitutiva está suspensa. A
Avaliação final, que poderá assumir a forma
de prova ou de trabalho individual
abrangente, deverá ser concretizada no
período determinado no Calendário
Acadêmico.

Avaliação Final.

Entrega de trabalhos
Afastamento por
motivo de doença

Conta de e-mail
exclusiva
Relações com a
Faculdade
Biblioteca

Entregar os trabalhos no prazo estabelecido pelo
professor.
Enviar o atestado médico por e-mail para a Central de
Atendimento da Faculdade,
secgraduacao@machadosobrinho.com.br.

Criar conta no Gmail e usar o código da disciplina para
as interações didáticas e pedagógicas com o professor.
Usar unicamente e-mail para relações com a Faculdade.

O lançamento das notas no site continua da
mesma forma.
O professor ficará responsável pela
elaboração, aplicação e armazenamento das
atividades de avaliação, exceto a avaliação
final que deverá ser enviada para arquivo da
Secretaria.

O professor não poderá receber trabalhos
após o prazo definido para a entrega.
O documento tem que superior a dois dias de
afastamento e encaminhado à Central de
Atendimento até dois dias após o início da
licença médica. Se for preciso, a Faculdade
consultará o responsável pela emissão do
atestado.
Se você já criou, tudo bem.

Pegar livro na Biblioteca às segundas e quartas-feiras,
das 18 às 21h.

ATENÇÃO: Excetuando-se as adaptações feitas neste comunicado, os instrumentos que regem
os serviços e as relações, de natureza, acadêmica, administrativa, legal e financeira, entre
alunos, professores, técnico-administrativos e Faculdade estão em vigor.
ATENÇÃO: O professor incluirá no Google Classroon a Pauta Eletrônica com o nome de todos
os alunos por curso, período e disciplina.
Comissão de Gestão Estratégica Machado Sobrinho – COGEMS
Anexo 02.
Diretrizes Acadêmicas para os Docentes
Prezados professores e professoras,
À Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei n 9.394, de 20/12/96, com base nos
fundamentos estabelecidos na Constituição Federal, cabe caracterizar e regulamentar o sistema
brasileiro educacional. Em seu Art. 2º, a LDB define que “A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” E no Art. 3º institui que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
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I.
II.

- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o

saber;

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
- respeito à liberdade e apreço à tolerância;
- coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- valorização do profissional da educação escolar;
- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas
de ensino;
IX. - garantia de padrão de qualidade;
X. - valorização da experiência extraescolar;
XI. - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XII. - consideração com a diversidade étnico-racial;
XIII. - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Vocês, mais do que ninguém, sabem que o cumprimento desses princípios, é claro, dos que dizem
respeito ao seu ofício, dependem, em larga medida, do seu comportamento como professor. O princípio
da qualidade do ensino, então, nem se fala, posto que, essencialmente, é a sua qualidade que o legitima.
Por essa razão, continuem observando com rigor, enquanto durar o modelo não presencial, as diretrizes
adiante relacionadas, objetivando a garantia do elevado padrão de qualidade que caracteriza a relação de
ensino e aprendizagem desenvolvida pela Faculdade.
Objeto

Diretrizes

Projetos estruturantes

Ter sempre em mente, pelo menos, as partes dos Projetos Institucional, Educacional e
Pedagógico do Curso que dizem respeito ao seu papel de professor.

Plano da Disciplina

Disponibilizar o Plano da disciplina para os alunos na primeira semana de aulas. Explicar o
Plano da Disciplina. No andamento das aulas, qualquer ajuste feito no documento deve ser
comunicado aos alunos.

Cronograma

Inserir no Plano da Disciplina cronograma semanal ou quinzenal, por unidade ou módulo de
conhecimento, contemplando a atividade, os instrumentos e critérios de avaliação.

Horário das aulas

Começar e terminar as aulas no horário estabelecido pela Faculdade em comum acordo com os
professores.
O professor que não observa o horário das aulas está deixando de lado a disponibilidade de
horários que ele concedeu à Faculdade e dando margem para o aluno reclamar dela.

Aulas aos sábados

Neste semestre, haverá aulas em 6 (seis) sábados para a integralização da carga das disciplinas.
Cada um desses sábados substituirá 1 (um) dia da semana de segunda à sexta-feira. O
Coordenador informará o dia da semana a ser substituído. Aos sábados, as aulas devem começar
às 8h e terminar às 11h40.

Intervalo

Cumprir o intervalo de 20 minutos. Se integral ou dividido, dependerá de entendimento entre o
Coordenador e professores.

Frequências às aulas

Fazer chamada em todas as aulas. Para ser aprovado, além da avaliação, a frequência do aluno é
obrigatória em, no mínimo, 75% das aulas.

Ferramentas remotas

Adotar exclusivamente as ferramentas Google Sala de Aula e Google Meet no desenvolvimento
de todas as atividades didáticopedagógicas. O professor que precisar usar outra ferramenta
deverá buscar o consentimento do Coordenador.

Instrumentos
Planejamento
Organização da
Faculdade

de e

Cumprir os instrumentos de planejamento e organização da Faculdade, notadamente o
Calendário Acadêmico, o Horário de Aulas e os Procedimentos Docentes, disponíveis no
regimento.
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Atividades pedagógicas

Escolher, dentre as atividades educacionais para serem pontuadas, no bimestre, de 2 (duas) a 4
(quatro) atividades, tendo em vista serem as mais relevantes para o desenvolvimento das
competências e objetivos da disciplina. Exemplos: debates, fóruns e seminários, realização dos
exercícios, dos trabalhos de pesquisa, de leituras, interpretações e análises de vídeos, artigos,
textos etc..

Critérios para avaliação das
atividades
pedagógicas

Adotar como critérios de avaliação das atividades pedagógicas o alcance das competências
estabelecidas para a disciplina; a efetiva contribuição e interação com os professores e colegas no
decorrer das aulas, o atendimento às demandas de estudo do professor, a iniciativa pessoal de
aprendizagem, o processo de desenvolvimento e o resultado do objeto de avaliação.

Ação comunicativa

Dialogar com os alunos sobre o desempenho deles no desenvolvimento das atividades
pedagógicas.

Distribuição

das

avaliações

Distribuir as avaliações do rendimento acadêmico entre o mínimo de duas e o máximo de quatro
avaliações por bimestre, em intervalos compatíveis com a relevância e quantidade de avaliações
utilizadas.

Trabalhos individuais

Empregar instrumentos de avaliação preferencialmente de natureza individual.

Estratégias de ensino

Adotar as seguintes estratégias de ensino:
-Simplificar os conteúdos para bem explicá-los
-Evitar orientações, explicações e interpretações longas
-Contextualizar os problemas e questões, evitando textos longos
-Promover discussões coletivas
-Utilizar material impresso para
interpretações

apoiar

as

explicações

e

-Lançar mão de gráficos, imagens e tabelas para ilustrar as aulas -Estimular a participação dos
alunos em todas as ações didático pedagógicas
-Manter diálogo aberto com os alunos como forma de humanização das aulas

Critérios de pontuação

Adotar os seguintes critérios de pontuação:
-Manter o sistema bimestral em vigor no sistema presencial
-A pontuação máxima a ser alcançada pelo aluno no bimestre continua sendo 10 (dez) pontos,
cuja distribuição por atividades didáticas caberá ao professor.
-O aluno que alcançar 14 (quatorze) pontos nos bimestres estará aprovado.
-Se a sua pontuação ficar entre 3 (três) e 13,5 (treze pontos e meio) nos 2 bimestres será
submetido à prova final, precisando de média 5 (cinco), a ser extraída da divisão por 2 (dois) do
total de pontos bimestrais somados aos pontos da Avaliação Final.
-A Avaliação Substitutiva ficará suspensa durante a mudança no sistema presencial.
-A Avaliação final, que poderá assumir a forma de prova ou de trabalho individual abrangente,
deverá ser concretizada no período determinado no Calendário Acadêmico.
-O lançamento das notas no site continua da mesma forma.

Instrumentos de avaliação

Elaborar, aplicar e guardar os instrumentos de avaliação.

Entrega de trabalhos

Deixar muito claro para os alunos que não haverá recebimento de trabalhos após o prazo
estabelecido.

Arquivo de documento

Enviar para arquivo da Secretaria o instrumento (provas ou trabalhos individuais) utilizado
para fins de avaliação final.

Registro de atividades

Fazer o registro de todo o conteúdo ministrado, de todas as atividades avaliativas e das
observações que fizer sobre o desempenho dos alunos e dos recursos que utilizar.

Cumprimento da carga
horária da disciplina

Cumprir à risca a carga horária semanal e semestral da disciplina. Ao consolidar a carga
horária no Diário de Classe, ela não poderá apresentar total inferior ao estabelecido para a
disciplina.

Afastamento médico

Comunicar imediatamente ao Coordenador do Curso e, se for o caso, enviar por e-mail o
documento que comprova o afastamento para o Departamento de Recursos Humanos da
Fundação Educacional Machado Sobrinho - FEMS, para o e-mail:
rh@machadosobrinho.com.br
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Biblioteca

Pegar livro na Biblioteca às segundas e quartas-feira, de 18 as 21h.

Comissão de Gestão Estratégica da Machado Sobrinho - COGEMS
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