
DIMENSÃO VISÃO CRÍTICA/REFLEXIVA ENCAMINHAMENTO 

DIMENSÃO 1 –  

MISSÃO E PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

A FACEP está em constante expansão e precisa, 

continuamente, atualizar a sua normatização para que 

possam acompanhar a referida evolução. 

Necessidade de engajamento maior entre 

toda a comunidade acadêmica para 

atualização de um PDI mais democrático 

Cada vez mais temos uma sociedade mais crítica e em 

constante ebulição. Assim, é imperioso que se pratique 

processos de formação continuada em todos os núcleos 

que compões a IES 

Indica-se como solução uma maior oferta 

de cursos de capacitação, tanto para  

pessoal do administrativo quanto para 

corpo docente 

Dimensão 2 – Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

Necessidade de consolidação da iniciação científica. 

Sugere-se a criação e implantação de 

grupos de pesquisa, devidamente 

registrados no CNPq 

Com o aumento de demanda incorre também na 

necessidade do aumento do apoio e subsídio aos 

coordenadores de curso, principalmente os novos, nos 

processos de gestão acadêmica, política e operacional 

dos cursos de graduação e pós-graduação 

Pugna-se pela criação de setor específico 

no apoio às Coordenações dos cursos 

Aprimoramento no Núcleo de Prática Jurídica, onde os 

controles de processos e prazo se dá de forma mecânica 

Sugere-se a aquisição de sistema 

informatizado para controle dos Processos 

e Procedimento que estejam sob a égide 

do Núcleo de Prática Jurídica 

Dimensão 3 – 

Responsabilidade Social 

A IES possui, antes de tudo, uma função social, com o 

fito de atender as demandas da comunidade 

Indica-se a abertura de novas propostas de 

Ação Comunitária, bem como a expansão 

dos projetos já existentes. 

Dimensão 4 – Comunicação 

com a Sociedade 

A Faculdade precisa aproximar-se mais da população em 

geral, através de políticas de Marketing, bem como com 

o necessário aperfeiçoamento do seu sítio na internet. 

Precisa-se ampliar a divulgação das 

informações publicadas pelos veículos de 

comunicação sobre a FACEP. 



A FACEP tem demonstrado uma preocupação numa 

maior aproximação e fortalecimento na relação 

estabelecida entra a IES e os egressos. 

A Instituição pode ainda realizar 

campanhas específicas nas mídias sociais 

para estabelecer contato e manter um 

relacionamento com os egressos da 

instituição, bem como estabelecer 

políticas com o intuito de mediar a 

inserção do egresso no mercado de 

trabalho 

Dimensão 5 – Política de 

Pessoal 

A FACEP instituiu no ano de 2014 o plano de cargos e 

salários dos Docentes e do corpo Técnico-

administrativo. 

A Instituição precisa divulgar com maior 

propriedade o plano de carreira, que foi 

apresentado ao MTE, com os 

funcionários. A consolidação do referido 

plano e fundamental para que haja uma 

menor rotatividade no corpo docente. 

Existe a necessidade de investimento contínuo na 

qualificação dos funcionários (Corpo Docente e Técnico-

administrativo)  

Pode-se utilizar o contrato de permanência 

mínima, para fins de disponibilidade para 

cursar Mestrado e Doutorado fora da 

região. 

Dimensão 6 – Organização e 

Gestão da Instituição 

Através de uma Política de Gestão bem implantada, 

diversas situações negativas podem ser evitadas 

Aprimorar a sua filosofia de gestão, 

fortalecendo a gestão de processos, por 

meio de mecanismos de automação, como 

descentralização do poder e delegação de 

competências. 

Dimensão 7 – Infraestrutura 

A Biblioteca da Faculdade, em que pese ter um acervo 

condizente com a quantidade de alunos e cursos 

ofertados, é pouca utilizada pelos alunos de alguns 

cursos 

As Coordenações precisam cobrar dos 

Professores que utilizem os livros que 

fazem parte do acervo da Instituição e 

fomentem que os alunos assim o façam 

também. 



O estacionamento apresentou um grau de insatisfação 

maior por parte dos usuários da IES 

É necessário que a FACEP disponibilize 

espaço para que seja criado ou melhorado 

o estacionamento, principalmente 

considerando o fato da Instituição estar 

em constante expansão. 

Dimensão 8 – Planejamento e 

Avaliação 

A Faculdade precisa aperfeiçoar o seu processo de auto-

avaliação e gerar uma maior interação entre todos os 

partícipes, sendo eles professores, alunos, corpo técnico-

administrativo, egressos e sociedade civil 

Aplicar as avaliação com todo o corpo 

estudantil, de preferência no momento da 

matrícula, podendo-se utilizar o sistema, a 

exemplo do que já ocorre em outras IES. 

Fortalecer das relações entre o corpo 

docente e corpo discente em termos de 

participação e planejamento de atividades 

acadêmicas dos cursos 

Criar um canal de comunicação com 

egressos nas mídias sociais 

Participação em eventos externos 

relacionados a avaliação institucional e a 

atuação das Comissões Próprias de 

Avaliação – CPA’s 

Dimensão 9 – Política de 

Atendimento ao Estudante 

Com o crescimento da Faculdade, implantação de novos 

cursos, entrada de novas turmas nos cursos já existentes 

que ainda não formaram a primeira turma, faz-se 

necessário uma readequação do setor para o atendimento 

das demandas do corpo estudantil 

Sugere-se a criação de uma setor 

específico para o 

atendimento das demandas dos alunos. 

 

Dimensão 10 – 

Sustentabilidade Financeira 

A política orçamentária necessita de melhor discussão na 

instituição, para que os recursos sejam definidos, 

devendo ser formada uma comissão compostas por 

docentes da FACEP para que definam e implementem o 

planejamento orçamentário. 

Sugere-se a busca de convênios, 

cooperativas, aluguéis de ambientes, como 

forma de aumento da receita. 

 


