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RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
CICLO AVALIATIVO SINAES 2018-2020

INTRODUÇÃO

A FVJ - Faculdade do Vale do Jaguaribe é uma instituição privada de ensino superior,
mantida pela União de Educação e Cultura do Vale do Jaguaribe – UNIJAGUARIBE. Fundada em
3 de julho de 1994, a FVJ iniciou suas atividades em outubro de 1999, estando sediada na cidade
de Aracati, no estado do Ceará. Atende aos municípios situados na região metropolitana de
Fortaleza e no Vale do Jaguaribe, expandindo sua abrangência até o Estado vizinho do Rio
Grande do Norte.
A Faculdade do Vale do Jaguaribe é caracterizada por um perfil institucional que se
identifica com um modelo de avaliação institucional que se define como democrático e
participativo, envolvendo todos os segmentos da comunidade acadêmica e os representantes da
sociedade local. Compromete-se com um processo de autoavaliação que seja contínuo e
considere indicadores que revelem de maneira clara a relação entre o desempenho acadêmico e
os fins aos quais a instituição se propõe a realizar, com atitude aberta e crítica frente aos
resultados produzidos e compromisso com a transparência na apresentação desses resultados e
sua utilização no planejamento institucional.
A atual equipe da CPA – Comissão Própria de Avaliação da FVJ foi nomeada em 06 de
Julho de 2020, através da Portaria 04-A/2020, expedida pelo Diretor Geral da instituição.
Apresenta a seguinte composição:
NOME

FUNÇÃO

Eliezio Gomes de Queiroz Neto

Presidente

Albano Oliveira Nunes

Representante docente

Márcio de Oliveira Mota

Representante docente
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Cynthia Maria Bravo Pinto

Representante do corpo técnico-administrativo

Alcir Correia de Lima

Representante do corpo técnico-administrativo

Caio Émerson Aguiar Gurgel

Representante do corpo discente

Ayrles da Costa Bezerra

Representante do corpo discente

Abelardo Cavalcante Porto

Representante da comunidade

Maria Madalena Cirilo

Representante da comunidade

Em outubro de 2014, a Nota técnica INEP/DAES/CONAES No 065 determinou um novo
modelo de Relatório de Autoavaliação Institucional e ratificando o prazo para envio dos relatórios
parciais e do relatório final já definido anteriormente, que é o dia 31 de março de cada ano do
ciclo avaliativo.
Assim, a CPA, em sua primeira reunião no novo e primeiro ano do ciclo avaliativo
2018-2020, realizada em janeiro/2018, distribuiu os eixos da avaliação nos três anos de trabalho,
ficando assim determinado:
ANO

ATVIDADES/EIXOS DE AVALIAÇÃO

2018

Semestre 2018.1:
Eixo 3 (Políticas Acadêmicas):
● Avaliação docente pelos discentes;
● Avaliação das disciplinas em EAD;
● Avaliação das coordenações de graduação pelos alunos;
● Avaliação dos serviços acadêmicos(atendimentos - Secretaria, Biblioteca,
financeiro, etc.; NAP) e política estudantil (Central de estágios, Monitoria, etc.);
● Realização do I Seminário de Autoavaliação institucional da FVJ- junho de 2018;
Semestre 2018.2:
Eixo 3 (Políticas Acadêmicas):
● Avaliação docente pelos discentes, incluindo dos preceptores de estágio;
● Avaliação das disciplinas em EAD;
● Avaliação docente pelos coordenadores de curso;
● Avaliação das coordenações de curso pelos docentes.

2019

Eixo 5 (Infraestrutura):
● Infraestrutura física geral: Salas dos setores acadêmicos (Secretaria, atendimento
ao estudante, financeiro), salas de aula, banheiros dos blocos, banheiro sala de
professores – formulário dos professores, biblioteca, laboratórios (profissionais e
de informática) sala dos professores, auditório, infraestrutura de TI (portal, wifi).
Semestre 2019.1:
Eixo 3 (Políticas Acadêmicas):
● Avaliação docente pelos discentes;
● Avaliação dos preceptores pelos discentes;
● Avaliação das disciplinas em EAD;
● Avaliação das coordenações de graduação pelos alunos;
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● Avaliação
dos
serviços
acadêmicos
(atendimentos
Secretaria,
Secretaria/coordenação de laboratórios, Biblioteca, financeiro, etc.; NAP;
Ouvidoria) e política estudantil (Central de estágios, Monitoria, NEP, etc.);
Eixo 5 (Infraestrutura):
● Infraestrutura e serviços do campus: áreas entre os blocos e centro de
convivência, Brinquedoteca FVJ, estacionamento, serviço de segurança, Central
de cópias, Portaria, Lanchonetes (infraestrutura e serviços).
● Infraestrutura NPJ – Núcleo de Prática Jurídica; Núcleo de Fisioterapia HMED;
Clínica escola da FVJ.
Semestre 2019.2:
Eixo 1 (Planejamento e Avaliação):
● Avaliação das Ações de Planejamento institucional;
● Avaliação do trabalho de Autoavaliação Institucional realizado pela CPA.
Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional):
● MISSÃO e PDI;
● Programa de Responsabilidade Social;
Eixo 3 (Políticas Acadêmicas):
● Avaliação docente pelos discentes;
● Avaliação das disciplinas em EAD;
● Avaliação docente pelos coordenadores de curso;
● Avaliação das coordenações de curso pelos docentes.
Eixo 4 (Políticas de Gestão):
● Políticas de Pessoal;
● Organização e Gestão;
● Sustentabilidade Financeira.

2020

Eixo 5 (Infraestrutura):
● Infraestrutura dos blocos: Salas dos setores acadêmicos(Secretaria, atendimento
ao estudante, financeiro), salas de aula, banheiros dos blocos, banheiro sala de
professores – formulário dos professores, biblioteca, laboratórios (profissionais e
de informática) sala dos professores, infraestrutura de TI (portal, wifi). A sala do
NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, o NPJ – Núcleo de Prática Jurídica e o
Núcleo de Fisioterapia HMED serão avaliados por formulário próprio.
Semestre 2020.1:
Eixo 3 (Políticas Acadêmicas):
● Avaliação docente pelos discentes;
● Avaliação das disciplinas em EAD;
● Avaliação das coordenações de graduação pelos alunos;
● Avaliação dos serviços acadêmicos(atendimentos - Secretaria, Biblioteca,
financeiro, etc.; NAP) e política estudantil(Central de estágios, Monitoria, etc.);
● Comunicação com a sociedade.
Eixo 5 (Infraestrutura):
● Infraestrutura e serviços do campus: áreas entre os blocos e centro de
convivência, estacionamento, serviço de segurança, Central de cópias, Portaria,
Lanchonetes (infraestrutura e serviços).
Semestre 2020.2:
Eixo 1 (Planejamento e Avaliação):
● Avaliação das Ações de Planejamento institucional;
● Avaliação do trabalho de Autoavaliação Institucional realizado pela CPA.
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Eixo 3 (Políticas Acadêmicas):
● Avaliação docente pelos discentes;
● Avaliação das disciplinas em EAD;
● Avaliação docente pelos coordenadores de curso;
● Avaliação das coordenações de curso pelos docentes.
Eixo 4 (Políticas de Gestão):
● Políticas de Pessoal;
● Organização e Gestão;
● Sustentabilidade Financeira.
Eixo 5 (Infraestrutura):
● Infraestrutura dos blocos: Salas dos setores acadêmicos(Secretaria, atendimento
ao estudante, financeiro), salas de aula, banheiros dos blocos, banheiro da sala
de professores – formulário dos professores, biblioteca, laboratórios (profissionais
e de informática) sala dos professores, infraestrutura de TI (portal, wifi). A sala do
NAP, o NPJ – Núcleo de Prática Jurídica e o Núcleo de Fisioterapia HMED serão
avaliados por formulário próprio.

A decisão da CPA de distribuir os eixos de avaliação ao longo dos três anos do ciclo
avaliativo, por um lado, justifica-se porque os itens a serem avaliados em cada eixo são muitos, o
que acarretaria a produção de formulários muito extensos e cansativos em seu preenchimento,
caso se optasse por avaliar os 5 eixos ao mesmo tempo. Por outro lado, a distribuição dos eixos
em anos diferentes do ciclo favorece a definição de uma diversidade maior de estratégias e
técnicas para a coleta quantitativa e qualitativa dos dados, bem como permite que haja tempo
para que as soluções encontradas para os problemas identificados ao longo do processo possam
mostrar sua eficácia, ou não. A experiência exitosa do ciclo avaliativo anterior (2015-2017)
demonstra que estamos no caminho certo.
Portanto, o presente relatório apresenta-se como um relato final deste ciclo avaliativo. Traz
um balanço analítico das ações de autoavaliação institucional realizadas nos anos de 2018, 2019
e 2020, de acordo com o planejamento definido para este ciclo em 2018, pela CPA da FVJ.

1. METODOLOGIA

Durante os três anos deste ciclo avaliativo, para a realização do processo de autoavaliação
Institucional, foi utilizada fundamentalmente a pesquisa quantitativa, conforme os eixos previstos
no planejamento da CPA. A técnica de coleta de dados utilizada para a avaliação, da maioria dos
itens dos eixos do SINAES, foi a aplicação de formulários objetivos impressos, junto a estudantes,
professores, coordenadores de curso de graduação e funcionários técnico-administrativos.
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Na coleta de dados objetiva, a cada item dos questionários respondidos, foi atribuída uma
nota que variou de 1 a 5. O preenchimento dos formulários foi feito de maneira física e presencial,
com apoio de professores e líderes de turma, sob a supervisão da equipe da CPA.
Metodologia – Pesquisa Quantitativa
O tamanho da amostra (n) foi determinado pela seguinte equação:
Onde:

Z – é o valor da variável aleatória normal padronizada, para um coeficiente de confiança para um
nível de confiança de 95%, = 1,96.
Desvio padrão populacional. Para garantir um tamanho amostral que garanta a margem de erro e
o grau de confiança aqui definidos, o desvio padrão assumirá p e q desconhecidos e iguais ao
valor de 0,5.
Erro máximo em torno do verdadeiro parâmetro populacional. Nesta pesquisa, conforme fora
informado anteriormente, será admitido um erro máximo de 0,955% para alunos.
A metodologia para estimar o tamanho da amostra definida acima será utilizada para populações
de tamanho desconhecido. Quando se tratar de populações finitas, utilizar-se-á o seguinte fator
correção:
Onde:
N – população finita
n – tamanho da amostra
Agora, o tamanho da amostra foi estimada segundo a fórmula abaixo:

Definição do Universo - 2018
A população estudada é composta pelos alunos da Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Universo pesquisado em 2018.1
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Foram pesquisados 2.169 alunos do total de 2.555 matriculados no semestre 2018.1 na FVJ. Foi
aplicada uma amostra com erro máximo de 0,82% e nível de confiança de 95% e o processo
amostral foi probabilístico. Universo em 2015.2
Universo pesquisado em 2018.2
Foram pesquisados 1.048 alunos do total de 2.196 matriculados no semestre 2018.2 na FVJ. Foi
aplicada uma amostra com erro máximo de 2,19% e nível de confiança de 95% e o processo
amostral foi probabilístico.
Metodologia – Pesquisa Quantitativa - Alunos de Turmas EAD
Universo pesquisado em 2018.1
Foram pesquisados 630 alunos do total de 869 matriculados no semestre 2018.1 na FVJ em
turmas EAD. Foi aplicada uma amostra com erro máximo de 2,1% e nível de confiança de 95% e
o processo amostral foi probabilístico.
Universo pesquisado em 2018.2
Foram pesquisados 550 alunos do total de 629 matriculados no semestre 2018.2 na FVJ em
turmas EAD. Foi aplicada uma amostra com erro máximo de 1,5% e nível de confiança de 95% e
o processo amostral foi probabilístico.
Definição do Universo - 2019
A população estudada é composta pelos alunos da Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Universo pesquisado em 2019.1
Foram pesquisados 1.212 alunos do total de 2.231 matriculados no semestre 2019.1 na FVJ. Foi
aplicada uma amostra com erro máximo de 1,9% e nível de confiança de 95% e o processo
amostral foi probabilístico.
Universo pesquisado em 2019.2
Foram pesquisados 956 alunos do total de 2.058 matriculados no semestre 2019.12 na FVJ. Foi
aplicada uma amostra com erro máximo de 2,32% e nível de confiança de 95% e o processo
amostral foi probabilístico.
Metodologia – Pesquisa Quantitativa - Alunos de Turmas EAD
Universo pesquisado em 2019.1
Foram pesquisados 741 alunos do total de 840 matriculados no semestre 2019.1 na FVJ em
turmas EAD. Foi aplicada uma amostra com erro máximo de 0,124% e nível de confiança de 95%
e o processo amostral foi probabilístico.
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Universo pesquisado em 2019.2
Foram pesquisados 548 alunos do total de 693 matriculados no semestre 2019.2 na FVJ em
turmas EAD. Foi aplicada uma amostra com erro máximo de 1,92% e nível de confiança de 95%
e o processo amostral foi probabilístico.
Percebe-se que em ambos os semestres pesquisados, o erro amostral máximo outrora definido
em 5% pela CPA, foi bem inferior, tornando uma qualidade inferencial adequada à tomada de
decisão.

Definição do universo de pesquisa - 2020.1
A população estudada é composta pelos alunos da Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Universo pesquisado em 2020.1
Foram pesquisados 406 alunos do total de 1.973 matriculados no semestre 2020.1 na FVJ. Foi
aplicada uma amostra com erro máximo de 4,34% e nível de confiança de 95% e o processo
amostral foi probabilístico.
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2. DESENVOLVIMENTO

Conforme mencionado na introdução deste relatório, aqui são apresentados os resultados
obtidos durante os três anos do ciclo avaliativo do SINAES – 2018 - 2019 - 2020, com a avaliação
dos 5 eixos. Os eixos 1, 2 e 4 foram avaliados por meio de Análise documental feita pela própria
equipe da CPA. Os demais eixos foram avaliados por meio de pesquisa quantitativa, envolvendo
docentes, discentes, coordenadores de graduação e corpo técnico administrativo.
Eixo 1 – Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação Institucional
O Projeto de Autoavaliação institucional da CPA FVJ foi atualizado em 2018. Avaliamos
que o processo de autoavaliação institucional passou por avanços durante os anos deste ciclo
avaliativo que termina, e por desafios no último ano, decorrentes da pandemia de COVID-19. A
CPA tem uma boa estrutura de trabalho, embora não possua equipe de apoio permanente para a
realização da operacionalização da pesquisa de autoavaliação, que acontece em cada semestre
letivo na faculdade. O nível de participação da comunidade acadêmica ficou em 85% nos dois
semestres letivos de 2018. Em 2019, o nível de participação dos alunos das disciplinas
presenciais ficou em 53%, em 2019.1, e 46% em 2019.2. Esses dados indicam que houve uma
redução considerável nos índices de participação dos alunos das disciplinas presenciais nas
atividades de coleta de dados da autoavaliação institucional, em relação ao ano de 2018. Já na
avaliação das disciplinas ofertadas em EAD, a redução foi menor, mas também aconteceu.
Avaliando esses indicadores, percebe-se que essa redução é resultado da dinâmica da
realidade da própria faculdade. De 2014 a 2019, muitos alunos entraram, muitos saíram, mas as
estratégias de sensibilização permaneceram as mesmas. Em 2020, com os desafios
consequentes da Pandemia de COVID-19, o nível de participação da comunidade discente ficou
em 21% (406, dos 1973 matriculados). A CPA vem discutindo e desenvolvendo novas estratégias
para aumentar a adesão dos alunos ao processo de coleta de dados da autoavaliação.
O suporte técnico fornecido pelo NTI da faculdade, apesar de não oferecer equipe
específica para processar os dados da autoavaliação institucional, melhorou no seu trabalho de
sistematização dos dados.
Em 2019.2 foi aplicado, pela primeira vez, um formulário quantitativo de avaliação do
trabalho da CPA, junto a alunos, professores, colaboradores técnico-administrativos e
coordenadores de graduação. Em seguida apresentamos os principais resultados desta
avaliação.
Gráfico – Média Geral da Avaliação CPA 2019.2
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Quadro – Avaliação da CPA pelos alunos 2019.2 – itens avaliados

Quadro – Avaliação da CPA pelos professores 2019.2 – itens avaliados
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Quadro – Avaliação da CPA pelos coordenadores de graduação 2019.2 – itens avaliados

Quadro – Avaliação da CPA pelos colaboradores técnico-administrativos 2019.2 – itens avaliados
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Conforme os dados apresentados acima, o conceito médio da avaliação da CPA pela
comunidade acadêmica foi 3,8, aproximando-se a 4,0. Os itens com menor desempenho
relacionam-se à divulgação dos resultados e à aplicação dos resultados da avaliação pela gestão
da faculdade.
De fato, em 2019, assim como no ano anterior, não houve novidades no que concerne à
promoção do marketing das atividades avaliativas e à divulgação dos resultados da pesquisa de
autoavaliação junto à comunidade acadêmica. A divulgação permaneceu feita somente pelas
mídias eletrônicas e/ou cartazes impressos e colocados nos quadros de aviso dos blocos da
faculdade, o que ainda limita um pouco o acesso, principalmente do corpo discente, às
informações sobre os resultados da autoavaliação à toda comunidade acadêmica, considerando
que nem todos estudantes, cada um dentro de seu contexto, têm acesso direto às mídias, e este
fato se deveu a certa limitação de recursos financeiros da instituição durante o ciclo. Esse fato
também pode ter contribuído para a redução da participação dos estudantes no processo da
autoavaliação institucional, conforme reflexão acima. Dessa forma, houve ações para melhoria
dos itens recomendados pela CPA pela gestão da faculdade, entretanto não houve divulgação
satisfatória à comunidade sobre essa relação.
Em todos os semestres, a CPA envia os resultados das coletas de dados da autoavaliação
para as coordenações administrativas competentes, coordenadores de graduação, direção, bem
como para a Procuradoria Institucional, assim como realiza a publicização em seu site
institucional. Entretanto, não houve sensibilização satisfatória para a apropriação desses dados e
resultados pela comunidade.
Consideramos, para os próximos ciclos, trabalharmos com treinamentos e maior
preparação de representação estudantil como o diretório acadêmico, grupo de líderes e/ou
monitoria, assim como para as representações da comunidade externa.
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Atribuímos a este item o conceito 4.
Eixo 2 – Desenvolvimento institucional – Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3:
responsabilidade social.
Missão institucional, metas e objetivos do PDI
Conforme análise documental procedida pela equipe da CPA, as metas e objetivos
estabelecidos no PDI estão bem implantados. Estão, de maneira excelente, articulados com a
missão institucional, com o cronograma estabelecido e com os resultados do processo de
avaliação institucional. O atual PDI da FVJ foi aprovado em 2018, valendo para o período que vai
até 2022. Sua construção se deu de maneira participativa, envolvendo vários setores da
comunidade acadêmica, inclusive com a contribuição da CPA. Os resultados das avaliações
institucionais dos últimos anos têm sido utilizados como referência nos debates sobre o PDI.
Reuniões com direção da faculdade, mantenedores, coordenações de graduação e pós
para a discussão dos resultados das avaliações institucionais de cada ano foram estratégicas
para a atuação nas metas e objetivos da FVJ, devidamente apresentadas no PDI.
Atribuímos conceito 5 para esse item.
Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de pós-graduação.
Na análise identificamos que há coerência excelente entre o PDI e as atividades de ensino
(graduação e de pós-graduação) previstas/implantadas.
O novo PDI da FVJ provocou um processo de redefinição dos processos pedagógicos,
principalmente da graduação. A missão institucional, “Formar Líderes com visão estratégica e
capacidade de decisão para o desenvolvimento regional”, tornou-se referência para a realização
de um processo de adequação pedagógica, que tem como objetivo complementar a formação
acadêmica e profissional em todas as áreas da graduação, na perspectiva de formar profissionais
com perfis de lideranças empreendedoras. Esse foi um processo que envolveu gestão,
coordenações e professores de graduação. Foram realizadas várias reuniões e oficinas como
preparação para a implantação dessas novas estratégias pedagógicas. Afinal, o PPI – Projeto
Pedagógico Institucional da FVJ delimita bem o compromisso dessa instituição com o processo
de desenvolvimento socioeconômico da região em que a faculdade está inserida: o Vale do
Jaguaribe.
Atribuímos conceito 5 para esse item.
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Coerência entre o PDI e as práticas de extensão.
A análise documental identificou que há coerência excelente entre o PDI e as práticas de
extensão previstas/implantadas. As ações, programas e projetos são sistemáticos e orientados
pelo planejamento institucional.
As práticas de extensão da FVJ estão vinculadas com a política de pós-graduação e de
alguns cursos de graduação. São oferecidos cursos de extensão voltados para a comunidade, de
acordo com a demanda e realidade local e regional, na perspectiva de efetivação da missão
institucional. Além disso, a FVJ também oferece à sociedade local e regional os seguinte projetos
de extensão universitária:

CURSO

1. Letras

2. Serviço
Social

3. Gastronomia

4. Nutrição

NOME DO PROJETO

RESPONSÁVEL/
RESPONSÁVEIS

CLUBE DA ESCRITA DESMISTIFICANDO O
TEXTO DISSERTATIVOARGUMENTATIVO COM
FOCO NO ENEM.
.

Prof. Me.
Francisco
Canindé Tinoco
de Luna

CIDADANIA EM CENA.

Profa. Esp.
Maria José
Santos

COMIDA CRIATIVA: O
PAPEL DO
GASTRÔNOMO EM
TEMPOS EXTREMOS.

Profa. Dra.
Samira
Lodi Mello

SÍNTESE DA PROPOSTA
Envolver as escolas de ensino médio da
rede municipal das cidades
atendidas pela IES, em prol de uma
escrita mais fluida com foco no texto
dissertativo-argumentativo formato
ENEM, através de tecnologias como o
Google Meet, e-mail, whatsapp etc.
Desse modo, a partir do estímulo à
escrita criativa, busca-se gerar uma
aprendizagem mais significativa no que
consiste à produção textual em amplas e
diversificadas metodologias de
construção do texto.
O Projeto de Extensão Serviço Social e
Cidadania em Cena é um meio onde
fortaleceremos a criatividade com a
realização de Atividades extensionistas
na comunidade, desenvolvidas pelos
Discentes e docentes do Curso do
Serviço Social, a partir de temas
desencadeados nas disciplinas
ministradas nos semestres, com intuito
de Propiciar oportunidades aos docentes
do curso de Serviço Social articular a
teoria com atividades práticas, de modo
propositivo e criativo com vista à
ampliação e consolidação da cidadania.
Comemorar o dia do Gastrônomo;
Provocar a criatividade nos gastrônomos
em formação da FVJ; Encorajar a
pesquisa sobre comida em tempos
extremos; Divulgar o curso de
Gastronomia da FVJ. Engajar os alunos
em ações extramuros.
O referido projeto se volta para
realização do acompanhamento
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AUTISMO: PINTANDO O
MUNDO DE AZUL.

Profa. Ma.
Cristiane Souto
Almeida

5. Nutrição

EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL DE MÃOS
DADAS COM A ESCOLA.

Profa. Ma.
Cristiane Souto
Almeida

6. Nutrição

HORTO COMUNITÁRIO
VALENUTRIR:
ALIMENTOS QUE
CUIDAM (LAB
VALENUTRIR).

Profa. Ma.
Emanuelle
Sampaio
Almeida Pinto

7. Nutrição

REDE DE CUIDADO AO
IDOSO: ALIMENTANDO
O FUTURO.

Profa. Ma.
Paloma
Katlheen Moura
Melo

8. Nutrição

PROJETO JAGUAR
ESPORTE CLUBE.

Profa. Ma.
Paloma
Kathleen Moura
Melo

nutricional, buscando a garantia da
segurança alimentar e nutricional de
crianças e adolescente com Transtorno
do Espectro Autista (TEA) de
associações e grupos de atendimento de
Aracati (crianças atendidas na Clínica
Materno Infantil de Fisioterapia da FVJ,
localizada no Hospital Santa Luzia de
Marillac em Aracati) e cidades vizinhas
(Jaguaruana e Icapuí).
O referido projeto se volta para
realização do acompanhamento do
estado nutricional, bem como trabalhar o
âmbito da educação alimentar e
nutricional, para uma alimentação
saudável e estado nutricional adequado.
Por meio de atividades proponentes:
palestras, práticas de educação
alimentar e nutricional e
acompanhamento do peso e altura de
pré-escolares e escolares provenientes
de escolas públicas da cidade de
Aracati/CE.
O objetivo do projeto é proporcionar aos
moradores da Comunidade o
conhecimento e aplicação na prática
sobre a cultura alimentar local cultivo de
PANC’s (plantas alimentícias não
convencionais), favorecendo a
população local que se encontra em
situação de vulnerabilidade social, a
complementação da alimentação de
forma saudável e estabelecer vínculos
sociais entre os moradores.
Este Projeto de Extensão visa cuidar de
idosos pertencentes de associações e
instituições sociais da cidade de Aracati,
por meio da realização do
acompanhamento nutricional de idosos
que frequentam instituições e são
atendidos na clínica escola da FVJ.
Trabalhando o de forma efetiva por meio
de instrumentos de educação alimentar e
nutricional, efetivando as mudanças de
hábitos alimentares e melhorando a
qualidade de vida de idosos da região
local.
Este Projeto de Extensão, tem ligação
interdisciplinar com outras áreas da
Saúde e educação da FVJ. Assim, o
presente projeto e os alunos envolvidos
estarão sempre em contato com as
outras áreas da saúde com uma relação
próxima tanto para
coleta/análise/discussão de dados, como
para a troca de informações e
conhecimentos. Estes aspectos reforçam
a relação interdisciplinar do presente
projeto com os cursos da FVJ. São
prestados serviços de atendimento e
atenção aos adolescentes de baixa
renda moradores da cidade de Aracati e
Fortim/CE, com incentivo ao esporte e à
educação.
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PROJETO ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Profa. Me.
Jorge Ricardo
Almeida de
Souza Filho

FARMÁCIA VIVA.

Profa. Me.
Jorge Ricardo
Almeida de
Souza Filho

11.
Núcleo de
Extensão

PROGRAMA TÁ
VALENDO.

Diretor de
Marketing
Francisco
Garcia de
Sousa Júnior e
Núcleo de
Extensão.

12.
Enfermagem

ENFERMAGEM
ITINERANTE.

Profa. Ma.
Francisca
Neuma Almeida
Nogueira

13. Educação
Física
(Licenciatura e
Bacharelado)

JAGUAR ESPORTE
CLUBE.

Profa. Ma. Ana
Luisa Batista
Santos

9. Farmácia

10. Farmácia

A Assistência Farmacêutica na
promoção da saúde deve ser encarada
como um conjunto de habilidades a
serem desenvolvidas, e o presente
projeto visa incentivar o graduando em
Farmácia a ampliar seus conhecimentos
por meio de pesquisas relacionadas à
essa temática e utilização desses
conhecimentos para levar
esclarecimento à comunidade por meio
de palestras sobre o uso racional de
medicamentos e acompanhamento
farmacoterapêutico.
A implantação do Projeto de Extensão
Farmácia Viva visa uma melhoria da
qualidade de vida das pessoas
envolvidas através de ações que levarão
conhecimento sobre o uso correto das
plantas medicinais, principalmente as
que são cultivadas no horto de plantas
medicinais da Faculdade do Vale do
Jaguaribe. De uma forma geral, os
alunos envolvidos no projeto, sob a
orientação do professor orientador, irão
desenvolver atividades (palestras,
oficinas e exposições) com o intuito de
informar à população sobre o uso correto
de plantas medicinais e fitoterápicos bem
como alertar sobre seu potencial efeito
tóxico.
O Programa Tá Valendo aproxima o
mundo acadêmico à descontração
espontânea de uma juventude que quer
se comunicar e se revela no que lhe
chama a atenção. Formatado como uma
revista eletrônica televisiva semanal
apresentado por estudantes do Ensino
Médio e dos Cursos de Graduação,
retratando o esforço da FVJ e do IVJ
para a integração dos saberes, contribuição essa que está no cerne da
motivação do Ministério da Educação
para a obrigatoriedade dos Núcleos de
Extensão.
Trata-se de um projeto “guarda-chuva”
que irá contemplar diferentes projetos de
pesquisa desenvolvidos pelo corpo
docente do Curso de Graduação de
Enfermagem, bem como aquelas de
iniciação científica, e de outras
pesquisas com interface em Extensão da
Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Atuando em todo o ciclo de vida dos
indivíduos da comunidade na promoção,
prevenção e recuperação de agravos à
saúde.
Atender 150 crianças e adolescentes dos
municípios de Aracati e Fortim,
prioritariamente o público oriundo de
famílias de baixa renda e/ou que estejam
em situação de vulnerabilidade social,
integrando-os em práticas esportivas nas
modalidades futebol society e capoeira,
promovendo assim o seu
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14. Letras e
Pedagogia

BRINQUEDUCANDO FVJ
EM HARMONIA NO
CONTEXTO DA
PANDEMIA: UM
EMARANHADO DE
VOZES E CULTURAS EM
FORMAÇÃO.

15. Direito

DIREITO, ATUALIDADE E
SOCIEDADE.

Prof. Me.
Francisco das
Chagas da
Silva

16. Tecnologia
em Recursos
Humanos

CONEXÃO RH.

Prof. Dr.
Sebastião
Feitosa Freitas
Filho.

17.
Administração

EMPREENDER JÁ!

Prof. Dr.
Sebastião
Feitosa Freitas
Filho.

Profa. Ma.
Theresa Costa
Zaranza

desenvolvimento esportivo, técnico e
social, ampliando o seu bem estar e
melhorando a relação consigo e com o
próximo.
A proposta BrinquEducando FVJ em
harmonia no contexto da pandemia: um
emaranhado de vozes e culturas em
formação, caracteriza-se por uma
atividade extensionista dos cursos de
Pedagogia e Letras da Faculdade do
Vale do Jaguaribe (FVJ), na promoção
da disseminação de contextos diversos e
a abordagem de temas, tais como:
psicomotricidade, diversidade e cultura,
educação inclusiva, ludicidade, BNCC,
jogos matemáticos e experiências
científicas, histórias locais, dentre
outras. O canal da Brinquedoteca no
instagramhttps://www.instagram.com/brinquedotec
afvj/ é a ferramenta utilizada para
disseminação de todas essas
abordagens, considerando
principalmente o contexto de pandemia
que enfrentamos. Nesse sentido, a
Brinquedoteca FVJ vem contando
diversas histórias por meio de lives, com
a participação de alunos brinquedistas,
professores(as) dos cursos de
Pedagogia e Letras, convidados, além
da produção de vídeos, roda de
conversa com crianças, realização de
oficinas pedagógicas.
O projeto de extensão do curso de
Direito da FVJ busca articular os
diversos saberes existentes no PPC por
meio da articulação entre docentes,
discentes e sociedade, para que haja a
construção de uma cidadania plena a
partir da interligação entre teoria, prática
e serviço à comunidade por meio de
ações que viabilize ensino, pesquisa e
extensão.
O projeto Conexão RH pretende
impulsionar a construção das bases da
igualdade, promovendo a discussão e
ações que se preocupem com a
oferta de trabalho formal e decente para
todas e todos. Promovendo assim
a valorização da diversidade e
enfrentamento das desigualdades
profissionais. Com isso, propõe ações
voltadas à discussão da diversidade
e inclusão no ambiente organizacional e
as práticas e programas implementados
pelas organizações, através da
realização de palestras e
rodas de conversas em nível de gestão
de pessoas.
Realizar ações práticas com os alunos
do curso de Administração focadas no
empreendedorismo por meio de
aplicação de técnicas e ferramentas
estratégicas de gestão para a tomada de
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18. Ciências
Contábeis

EDUCAÇÃO FISCAL E
FINANCEIRA PARA
ESTUDANTES E
MICROEMPREENDEDOR
ES DO MUNICÍPIO DE
ARACATI-CE.

Profa. Ma.
Larissa Karoline
Souza Silva e
Prof. Me.
Cícero Philip
Soares do
Nascimento

FISIO AÇÃO: DÁ
PREVENÇÃO À
REABILITAÇÃO.

Prof. Esp.
Francisco
Epifânio
Gonçalves Filho

19. Fisioterapia

20. Psicologia
CINE PSI.

Prof. Me. José
Pereira Maia
Neto

21. Psicologia
UM LUGAR DE
CUIDADO.

Profa. Dra.
Aline Maria
Barbosa
Domício Sousa.

decisão visando a inserção de novos
negócios e elaboração de ações
estratégicas em negócios já
existentes nas regiões de abrangência
da Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Os profissionais formados nas áreas de
gestão, como contadores,
administradores e economistas,
adquirem o conhecimento necessário
para gerir recursos próprios e de
instituições públicas e privadas para as
quais prestam serviços. No entanto, é
necessário que a sociedade, tanto no
trato dos recursos que estão a sua
disposição, quanto na fiscalização dos
recursos colocados nas mãos do Estado,
também adquira conhecimentos básicos
de gerenciamento dos recursos
financeiros. Em paralelo, têm-se os
microempreendedores que também
necessitam aprimorar seus
conhecimentos pertinentes ao
gerenciamento do negócio. Neste
sentido, a
educação financeira e fiscal de
estudantes e microempreendedores
tenta
difundir na sociedade conhecimentos
elementares que permitam a utilização
consciente dos recursos.
O projeto ocorrerá em um primeiro
momento na elaboração de um
pré-projeto onde por meio escrito será
organizado o planejamento para a
implementação do mesmo. O segundo
momento será de um circuito científico
onde por canais de divulgação online e
de forma presencial por feira, palestras,
stands interventivos inserindo por convite
à comunidade será feito movimentos da
prevenção e reabilitação no âmbito da
fisioterapia.
O presente projeto tem como intuito
debater junto com os discentes e a
comunidade em geral aspectos
psicológicos relevantes ao conhecimento
de todos, a
partir de uma análise psicológica de um
filme indicado pelo citado público, a partir
da
lente teórica de um psicólogo convidado.
O referido projeto foi criado a partir da
necessidade de levar psicoeducação
para
comunidade em geral. Desse modo, o
presente tem como objetivo realizar
grupos psicoeduacativos mediados por
discentes do curso de psicologia a partir
do 3º semestre.
Os temas são escolhidos pelos membros
do grupo no encontro anterior.
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22. Psicologia
CAFÉ PSI.

Profa. Ma. Acy
Holanda Mota

23. Psicologia

24.
Psicologia

25.
Gastronomia

PSICOLOGIA VAI À
ESCOLA.

Profa. Ma.
Adriana
Valentim
Wandermurem

SE
AVEXE
NÃO:
DIÁLOGOS SOBRE AS
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.

Profa. Esp.
Thahyana Mara
Valente Lima

RONDA
GASTRONÔMICA.

Prof. Esp.
Celso Machado
dos Santos

O presente projeto tem como objetivo
fazer uma análise psicológica, social
e/ou
filosófica, de temas atuais emergentes
na sociedade, a partir do formato de
Roda de Conversa. No qual, o curso de
psicologia convida um profissional
especialista no assunto para a
explanação e debate do assunto em
pauta, juntamente com os discentes e a
comunidade.

O Psicologia vai à escola, espera
promover através de diálogos e vivência
prática educativa a integração da
comunidade escolar indo ao encontro da
prevenção, especialmente na melhoria
da adaptação dos indivíduos e na
promoção do bem-estar de todos
aqueles que estão inseridos no contexto
escolar.
O projeto de extensão “Se Avexe Não!”
tem como proposta a promoção de
diálogos transversais sobre a
importância das competências
socioemocionais, possibilitando um
caminho para promoção de saúde
emocional e facilitando o
bem-estar nos diversos campos em que
discentes e docentes de psicologia
realizam sua práxis.

Reuniões presenciais, em
estabelecimentos de alimentação, por
meio de
visitas técnico-gastronômicas com a
perspectiva de análises setoriais nos
campos de hospitalidade, administração,
gastronomia, nutrição e direito, com o
objetivo de avaliação desses setores
utilizando check-lists e relatórios.
Consumo rateado entre os participantes
e, as atividades poderão ser
realizadas individualmente, em virtude
de restrições impostas pela COVID-19.
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26.
Enfermagem
TRABALHADORES DA SAÚDE EM
FOCO: DICAS PARA O TRABALHO
DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA.

27.
Farmácia

CUIDADO FARMACÊUTICO
AO PACIENTE INSULINO
DEPENDENTE.

Profa. Ma.
Janete Pereira
Cirilo da Silva

Prof. Me.
Francisco
Wanderlei Lima
Silva

Pretende-se desenvolver uma
cartilha para discutir a
prevenção e promoção à
saúde dos(as) trabalhadores(as)
da saúde diante do cenário de
pandemia pelo
covid-19. Trazemos discussões
sobre a precarização do
trabalho na saúde,
principais implicações desse
cenário na saúde e
subjetividade dos
trabalhadores(as), bem como
possibilidades de manter um
ambiente de
trabalho saudável e positivo.
Ressaltamos a necessidade de
se manter um
ambiente de trabalho que
promova o cuidado com foco na
segurança do
paciente e qualidade no serviço
de saúde. O conteúdo será
produzido pelos
alunos com base na vivência
dos mesmos nos campos de
estágios, já que
todos estão no estágio. Após a
produção do conteúdo escrito,
partiremos para
a produção do design gráfico,
com os desenhos e layout da
cartilha. Após a
criação da cartilha a mesma
passará por uma pré-sondagem
onde será
avaliada por profissionais de
saúde para os possíveis ajustes
e adequações.
Realizar acompanhamento
farmacêutico em pacientes
insulino dependentes que
necessitem de intervenção
frente às dificuldades de
adesão ao tratamento
farmacológico.

Atribuímos conceito 5 para esse item.
Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e
cultural.
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Verificando as metas institucionais e as ações realizadas ou em andamento, identifica-se
que há coerência excelente entre o PDI e as atividades previstas/implantadas de
pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural.
A faculdade oferece um consolidado programa de monitoria acadêmica, incentivando a
preparação dos alunos para uma futura atuação no campo da docência, através de editais
próprios. Realiza diversos eventos acadêmicos, em várias áreas do conhecimento: palestras,
conferências, semana da Fisioterapia, semana de Serviço Social, semana da Educação, semana
da Educação Física, semana da Enfermagem, semana da Farmácia, Semana da Gestão,
Semana do Direito e a EXPO FVJ, evento acadêmico em que, durante uma semana, são
realizados diversas atividades acadêmicas e científicas de professores e alunos: artigos, banners,
feiras, experiências empreendedoras, resultados de grupos de pesquisa, apresentações culturais,
trabalhos acadêmicos das disciplinas.
A FVJ possui um Núcleo de Estudos e Pesquisas que é responsável pelo incentivo à
produção científica dos docentes. Oferece 5 Revistas Científicas eletrônicas: Negócios e
Desenvolvimento Regional, Educação e Linguagem, Socializando FVJ, Direito, Interfaces da
Saúde e, em breve, Educação Física. Realiza atividades de formação continuada para
professores orientadores de TCC – Trabalhos de Conclusão de Curso em todas as áreas da
graduação oferecidas pela faculdade. A instituição possui também grupos de pesquisa na área da
Educação, Gestão e Saúde, que envolvem alunos e professores, como parte de um programa de
iniciação à pesquisa que está sendo institucionalizado, e é transversal a todos os cursos.
A faculdade oferece incentivo à participação do corpo docente em eventos científicos, em
nível nacional e internacional, em todas as áreas do conhecimento em que atua, por meio de
liberação e apoio na inscrição de trabalhos próprios da instituição.
As revistas, os grupos de pesquisa e os anais dos eventos (EXPO) refletem as linhas de pesquisa
dos cursos. As revistas e os anais são publicados no site da FVJ, à disposição da comunidade.
Além do mais a instituição constituiu, desde 2018, o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP FVJ
que está ativo e desenvolve interação interinstitucional entre a mesma e outras IES, articulando
de forma efetiva para que os trabalhos cooperando para maior celeridade e análise dos trabalhos
de pesquisa internos e externos à FVJ.
Atribuímos conceito 5 para esse item.
Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à diversidade, ao meio ambiente,
à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural.
A análise do PDI mostrou que as ações institucionais previstas/implantadas estão
coerentes com o PDI, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global,
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os aspectos: diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio
cultural.
A instituição tem preocupação em realizar e apoiar as ações de afirmação da diversidade
cultural, étnica, sexual e de gênero, através dos mais diversos cursos de graduação. Promove e
apoia eventos como a Semana da Diversidade Sexual Aracatiense, em parceria com
organizações locais, Semana dos Direitos da Mulher, além de promover a transversalidade de
conteúdos informativos da diversidade nos currículos dos cursos de graduação. Apresenta e
desenvolve um planejamento de ações contínuas para a promoção da diversidade, meio
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural dentro dos calendários
nacional, estadual e municipal.
A instituição tem uma disciplina institucional sobre responsabilidade socioambiental onde
executa vivências externas para a comunidade. Existem ações sistemáticas que são realizadas
durante o ano letivo, dentro do planejamento consolidado dos calendários nacional, estadual e
municipal, também para as ações socioambientais.
Foi criado, pelos mantenedores da FVJ, o IVJ – Instituto Vale do Jaguaribe, organização
não-governamental, com personalidade jurídica própria, que atua como uma espécie de parceiro
da IES e hoje é responsável pela promoção de atividades na promoção dos aspectos da
diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. O IVJ é
também responsável pela sistematização das diversas ações de caráter social realizadas no
âmbito dos cursos de graduação da FVJ.
Inclusive, a FVJ promoveu evento específico próprio, em 2018, engajando alunos e
professores nos aspectos da inclusão social, quanto à sua diversidade, e cultural FEST VALE
com o tema Responsabilidade Social e Cultura que se realizou com a participação de todos os
cursos e diversos artistas, artesãos e representantes do terceiro setor com articulação do IVJ e do
curso de Serviço Social. Além desse evento presencial, há a transmissão dos resultados por meio
do seu site institucional.
11/03/2020
CaféPsi na Praça traz debate sobre violência contra a mulher
O curso de Psicologia realizou mais um CaféPsi na Praça, evento que busca trazer debater assuntos com
abordagens sociais e educacionais.
Link: https://www.fvj.br/noticias/cafepsi-na-praca-traz-debate-sobre-violencia-contra-a-mulher/#loadeded
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06/06/2019
Vale Conexão Palestra traz sociólogo e filósofo André Haguette
Encontro, realizado em 06 de junho de 2019, reuniu alunos, professores, colaboradores e comunidade
externa nessa rica discussão no auditório da FVJ, impulsionando o pensamento crítico no Vale do
Jaguaribe, a partir do Prof. Dr. André Haguette, graduado em Filosofia na Université de Montreal, mestre
em Filosofia pela Université de Montreal e em Sociologia na Syracuse University, doutor na Syracuse
University (1977).
Link: https://www.fvj.br/noticias/vale-conexao-palestra-traz-sociologo-e-filosofo-andre-haguette/#loadeded
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26/03/2019
Vale Conexão Palestra traz como convidada Mãe Zimá
Na noite do dia 26 de março de 2019, a Faculdade do Vale do Jaguaribe abriu suas portas para Mãe Zimá
- Mestra da Cultura em 2018 pelo significativo papel como Guardiã das Religiões Afro-Brasileiras e da
Medicina Popular.
Link: https://www.fvj.br/noticias/vale-conexao-palestra-traz-como-convidada-mae-zima/#loadeded

24

09/05/2019
Professor e Advogado Augusto Neto lança livro “E Se Não Foram Eles?”
Na noite de 09 de maio de 2019, aconteceu no auditório da FVJ o lançamento do livro “E Se Não Foram
Eles?”, do advogado e professor da FVJ, José Augusto Neto. Obra traz a indagação acerca da
culpabilidade do casal Nardoni em um dos crimes que chocou o país.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/professor-e-advogado-augusto-neto-lanca-livro-e-se-nao-foram-eles/#loadeded
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02/05/2019
Alunos da Escola Rainha da Paz lançam livro de fábulas na Biblioteca FVJ
Em 02 de maio de 2019, a Escola Rainha da Paz de Aracati esteve presente na Biblioteca FVJ
apresentando os livros produzidos pelas crianças do colégio. A noite foi conduzida pelos próprios autores
mirins e pela diretora Silvia Brambilla. As crianças aproveitaram ainda para relatar a experiência e a
importância deste trabalho para elas. Estiveram presentes os pais, professores e uma plateia repleta de
alunos dos cursos de Pedagogia e Letras que não poderiam deixar de prestigiar este momento leitor que
tanto nos inspirou.
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Link:
https://www.fvj.br/noticias/alunos-da-escola-rainha-da-paz-lancam-livro-de-fabulas-na-biblioteca-fvj/#loaded
ed

15/03/2019
Biblioteca FVJ recebe o escritor Edson Albuquerque para Lançamento do Livro “Os Desbravadores
do Nordeste Brasileiro”
O evento aconteceu na noite do dia 15 de março de 2019, contando com alunos e professores dos cursos
de Educação da instituição, além da família do autor, que vieram prestigiar mais esse grande momento de
incentivo à leitura.
Nascido em Paripueira, Edson Albuquerque traça em seu livro de estreia a saga do Pe. Antônio Vieira e
Jerônimo de Albuquerque Maranhão em Beberibe-CE no séc. XVII, a partir de um resgate histórico
baseado em pesquisas das raízes da família Albuquerque.
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Link:
https://www.fvj.br/noticias/biblioteca-fvj-recebe-o-escritor-edson-albuquerque-para-lancamento-do-livro-osdesbravadores-do-nordeste-brasileiro/#loadeded
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6/10/2018
Músico e escritor Agamenon Viana lança livro na Biblioteca FVJ
Na noite de 06 de outubro de 2018, o músico e escritor aracatiense, Agamenon Viana, lançou o livro
“Samuel em Itaimbá” na Biblioteca Doutor Salomão Mussolini Pinheiro Maia – FVJ. O evento reuniu
membros da Academia Aracatiense de Letras, alunos dos cursos de educação da FVJ, bem como
colaboradores da instituição, em uma noite regada a literatura e regionalidades.
Link: https://www.fvj.br/noticias/musico-e-escritor-agamenon-viana-lanca-livro-na-biblioteca-fvj/#loadeded

23/04/2018
Clube de Leitores do Vale realiza ação em comemoração ao Dia do Livro
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Em 23 de abril de 2018 foi realizada uma ação de interação com a comunidade, envolvendo a Biblioteca
Dr. Salomão Mussolini Pinheiro Maia – FVJ e o curso de Pedagogia. A turma do 4° ano da Escola Antônio
Monteiro foi convidada para participar de uma tarde de atividades.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/clube-de-leitores-do-vale-realiza-acao-em-comemoracao-ao-dia-do-livro/#loaded
ed

19/112019
Abertura da EXPO FVJ 2019 traz dramaturgo Gero Camilo
A Palestra Magna da noite de abertura ficou por conta do cearense radicado em São Paulo, Gero Camilo,
que tem uma brilhante carreira como ator, produtor, escritor, cantor, dramaturgo e diretor de cinema, se
popularizando por uma rica filmografia.
Link: https://www.fvj.br/noticias/abertura-da-expo-fvj-2019-traz-dramaturgo-gero-camilo/#loadeded
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28/11/2019
Palestra com o Gero Camilo foi ao ar através do Programa Vale Conexão, que tem uma brilhante carreira
como ator, produtor, escritor, cantor, dramaturgo e diretor de cinema, se popularizando por uma rica
filmografia que reúne obras como Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, Narradores de Javé, Cidade de
Deus, Madame Satã, entre outros.
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11/09/2020
Campus da FVJ ganha novas cores nas mãos do artista Iury Aquino
Aos 10 anos de idade, Iury Aquino descobriu a arte da pintura, desde então ela faz parte da sua vida. Hoje,
aos 21 anos, ele deixa sua marca registrada no Campus da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ, num
painel representativo e admirável exposto no bloco B da instituição.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/campus-da-fvj-ganha-novas-cores-nas-maos-do-artista-iury-aquino/#loadeded

01/11/2019
Biblioteca FVJ abre exposição de telas da professora Nazaré Penna
Na noite de 01 de novembro de 2019, foi realizada a abertura da exposição de telas da profa. PhD Nazaré
Penna na Biblioteca Dr. Salomão Mussolini Pinheiro Maia da FVJ.
Durante o momento, a professora, que desde a adolescência gosta de desenhar, conversou com o público
presente e explicou que suas inspirações vêm de momentos de vida e experiências: “Aquilo que me chega
e como traduzo.”
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Link:
https://www.fvj.br/noticias/biblioteca-fvj-abre-exposicao-de-telas-da-professora-nazare-penna/#loadeded

13/09/2019
Biblioteca FVJ abre exposição Arte em Movimento do artista Miguel Urion
Miguel Urion é um jovem artista com obras – desenhos e pinturas – que expressam em cores e traços
firmes toda a sua sensibilidade criativa e filosófica. “Minhas obras têm um pouco de tudo, tem crítica social,
uma sensação de êxtase. Eu me sinto bem fazendo isso, como se fosse uma terapia da arte. Todo
sentimento passa através da arte e aquilo sou eu. Ali as cores são tudo que eu represento por dentro”,
revela o artista.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/biblioteca-fvj-abre-exposicao-arte-em-movimento-do-artista-miguel-urion/#loaded
ed
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28/05/2019
Biblioteca FVJ abre a exposição “A Arte do Encontro”
O ateliê itinerante reuniu quadros da francesa Nathalie Nicolas, do brasileiro Adalberto Costa e do alemão
Rolf Czulius.
Na noite do dia 28 de maio de 2019, aconteceu a abertura da exposição na biblioteca da instituição,
recebendo para prestigiar os artistas plásticos – alunos, professores, colaboradores e comunidade externa
– numa interação artística e de sensibilidade a partir da promoção da arte.
Link: https://www.fvj.br/noticias/biblioteca-fvj-abre-a-exposicao-a-arte-do-encontro/#loadeded

34

21/08/2018
Fest Vale – Responsabilidade Social & Cultura – de 21 a 24 de agosto
Na onda de crescimento porque passa Aracati, artistas, artesãos e representantes do terceiro setor se
reúnem numa demonstração da pujança artística da Região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste.
Link: https://www.fvj.br/noticias/fest-vale-responsabilidade-social-cultura-de-21-a-24-de-agosto/#loadeded
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15/03/2018
Aracati recebe 7° Festival Alberto Nepomuceno – FAN 2018
36

Nos dias 15 e 16 de março de 2018, Aracati respirou música e arte! Prestigiada com o 7° Festival Alberto
Nepomuceno – FAN, a cidade foi contemplada com dois dias de programação, na quinta-feira (15), na
Faculdade do Vale do Jaguaribe, com uma Roda de Conversa ministrada pela jornalista Izabel Gurgel e na
sexta-feira (16), em Canoa Quebrada, com uma noite cheia de manifestações artísticas.
Link: https://www.fvj.br/noticias/aracati-recebe-70-festival-alberto-nepomuceno-fan-2018/#loadeded

10/05/2019
Vale Conexão Palestra traz Lena Oxa para falar sobre Cidadania, Gênero e Diversidade
Evento aconteceu em 10 de maio de 2019, no auditório da FVJ, reunindo alunos, professores,
colaboradores e comunidade em geral.
Idealizado pelo Instituto Vale do Jaguaribe – IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe –
FVJ, o Vale Conexão Palestra busca discutir temas pertinentes à sociedade, a partir de convidados da
região que ilustrem de forma significativa a abordagem tratada.
Desta vez o evento trouxe Afrânio de Medeiros, mais conhecido como Lena Oxa, empresária, repórter,
jornalista, apresentadora de eventos e representante da comunidade LGBT.
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Link:
https://www.fvj.br/noticias/vale-conexao-palestra-traz-lena-oxa-para-falar-sobre-cidadania-genero-e-diversi
dade/#loadeded

21/09/2016
III Semana da Diversidade Aracatiense
Em sua terceira edição, o evento que aconteceu na FVJ, trouxe para nossos alunos e demais membros
participantes a questão de discutir sobre este tema tão pertinente na sociedade, em que se faz importante
debater a respeito como forma de conscientização e despertar para novas visões.
link: https://www.fvj.br/noticias/iii-semana-da-diversidade-aracatiense/#loadeded
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10/04/2019
FVJ participa de evento em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo
Na manhã do dia 10 de abril de 2019, foi realizado na Casa da Câmara Municipal de Aracati evento em
alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, momento que contou com mesa redonda,
lançamento de livro e espaço de ludoterapia para autistas.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/fvj-participa-de-evento-em-alusao-ao-dia-mundial-de-conscientizacao-do-autismo
/#loadeded
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23/09/2019
I Semana de Valorização e Respeito ao Surdo
O evento aconteceu de 23 a 26 de setembro de 2019 em alusão ao Dia Nacional do Surdo, comemorado
ontem (26), idealizado pelos cursos de Educação Física e Fisioterapia da disciplina de Libras, ministrada
pela professora Mônica do Carmo.
O momento foi pensado com o objetivo de compreender e entender a comunidade surda. A partir disso
idealizou-se uma programação que contemplasse desde a panfletagem de conscientização pelos campus,
a exposição de material gráfico e o cordel, até a mesa redonda para a culminância do evento, finalizando
com uma apresentação musical em libras realizada pelos alunos.
Link: https://www.fvj.br/noticias/i-semana-de-valorizacao-e-respeito-ao-surdo/#loadeded

14/01/2019
Acessibilidade e inclusão no Ensino Superior
No dia 14 de janeiro de 2019, a FVJ recebeu o primeiro aluno cadeirante da instituição.
A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo assinado pelo escritório das
Nações Unidas no dia 30 de março de 2007 em Nova York, que foi incorporada à legislação brasileira no
ano de 2008 com base no artigo 5o § 3o da Constituição Federal, define que pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
Contudo, longe das limitações em si, a pessoa com deficiência possui um conjunto de dispositivos
institucionais e jurídicos que contribuem para seu sucesso no dia-a-dia profissional.
Link: https://www.fvj.br/noticias/acessibilidade-e-inclusao-no-ensino-superior/#loadeded
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16/05/2018
Curso de Pedagogia promove roda de conversa sobre inclusão e o Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
Aconteceu no dia 16 de maio de 2018 uma roda de conversa intitulada "Quem ama multiplica", idealizada
pelo curso de Pedagogia da FVJ.
A atividade, desenvolvida através da disciplina Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais
Especiais, ministrada pela profa. Carla Dornelles, teve como objetivo socializar o conhecimento sobre
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Inclusão, aproximando teoria e prática.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/curso-de-pedagogia-promove-roda-de-conversa-sobre-inclusao-e-o-transtorno-d
o-espectro-autista-tea/#loadeded
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08/07/2019
FVJ, parceira do Sesc Ler Aracati, partilha momento de doação de alimentos arrecadados no CICLO
SESC 2019
Na tarde do dia 08 de julho de 2019, o Sesc Ler Aracati realizou a entrega dos alimentos recolhidos
durante o evento CICLO SESC desse ano à instituição Casa de Recuperação e Reabilitação Verbo
Semeando Deus (CRERVSD).
A instituição escolhida é cadastrada no programa Mesa Brasil, que é um dos requisitos para o processo de
doação. Na ocasião, a FVJ esteve presente, na figura do Sheldon Barros, enquanto professor da
Educação Física, curso que participa diretamente do evento CICLO SESC, a partir de atendimento aos
participantes.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/fvj-parceira-do-sesc-ler-aracati-partilha-momento-de-doacao-de-alimentos-arreca
dados-no-ciclo-sesc-2019/#loadeded
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Alunas de Psicologia têm trabalho aprovado em Congresso Ibero-americano
Alunas tiveram trabalho aprovado no IX Congresso Ibero-americano de Pesquisa Qualitativa em
Saúde – CIICS 2020/21, que deverá se realizar dias 13, 14 e 15 de outubro de 2021 no Centro de
Conferências da Intendencia da cidade de Montevidéu, Uruguai.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/alunos-de-psicologia-tem-trabalho-aprovado-em-congresso-ibero-americano/#loa
deded

11/11/2019
43

Aluna do curso de Enfermagem participa do 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem no
Amazonas
Entre 11 e 14 de novembro aconteceu o 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem, evento considerado um
dos maiores de Enfermagem da América Latina, e a Faculdade do Vale do Jaguaribe marca presença com
a participação da aluna do curso de Enfermagem, Sandy Amaral, que teve dois trabalhos selecionados
para apresentação.
Link:
https://www.fvj.br/noticias/aluna-do-curso-de-enfermagem-participa-do-71o-congresso-brasileiro-de-enferm
agem-no-amazonas/#loadeded
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09/12/2019
Docente da FVJ participa de evento internacional de Antropologia
Entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2019 ocorreu em Salvador - BA a VI Reunião Equatorial de
Antropologia (REA) da qual participou como coordenadora de Grupo de Trabalho (GT), a Antropóloga e
profa. Dra. Abda Medeiros.
Com o tema “Diversidades, Adversidades e Resistências”, o evento contou com a participação de mais de
1000 Antropólogas e Antropólogos do Brasil, das Américas e da Europa, firmando assim, o legado da
Antropologia Brasileira como uma das maiores do mundo, bem como as resistências acadêmicas contra os
constantes desmontes do atual governo contra a Educação Superior e os povos indígenas, quilombolas,
ribeirinhos etc.
Link: https://www.fvj.br/noticias/docente-da-fvj-participa-de-evento-internacional-de-antropologia/#loadeded

Atribuímos conceito 5 para esse item.

Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e
social.
A verificação do PDI mostrou que as ações institucionais previstas/implantadas estão
coerentes com o PDI, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global,
as ações institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e social. Estas ações são
desenvolvidas através do IVJ, por meio da promoção de eventos (palestras, encontros,
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seminários) envolvendo gestores e agentes locais dos diversos municípios da região no debate
sobre as estratégias de desenvolvimento econômico e social regional.
Desenvolve de forma sistemática atendimentos por todos os seus cursos, por meio de
convênios em vários municípios da região, além de fazê-lo por seus núcleos de práticas próprios
como a Clínica Escola, o Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, Horto Polo Farmácia Viva e em
breve o Serviço de Psicologia Aplicada - SPA, que estão divulgados de maneira sistemática
por meio de seu balanço social anual, divulgados desde 2016.
https://www.fvj.br/noticias/foi-aprovado-para-o-curso-de-farmacia-a-implantacao-do-projetode-extensao-farmacia-viva-fvj/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/farmacia-viva-em-acao/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/fvj-recebe-visita-de-idosos-do-pedregal-para-um-visita-guiada-aohorto/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/criancas-do-sesc-ler-aracati-visitam-o-horto-da-fvj/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/i-semana-da-farmacia-da-faculdade-do-vale-do-jaguaribe/#loade
ded
https://www.fvj.br/noticias/curso-de-direito-realiza-i-jornada-de-integracao-do-npj/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/educandos-de-antropologia-juridica-realizam-aula-de-campo-no-n
pj/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/atelie-do-conhecimento-material-produzido-por-projeto-e-entregu
e-na-clinica-escola/#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/clinica-escola-fvj-inicia-nova-etapa-em-atendimento-a-populacao/
#loadeded
https://www.fvj.br/noticias/a-clinica-escola-fvj-esta-de-portas-abertas-para-toda-a-comunida
de/#loadeded
ACESSIBILIDADE E AVANÇOS
PROVALE E ACORDOS NA FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE
Com o declínio do FIES, nas modalidades que incluíam famílias de baixa renda, e em grande parte
famílias sem a comprovação dela, características ao nosso território, a FVJ criou mecanismos próprios
para incluir a população da região com interesse em ingressar no ensino superior.
Assim, por meio deste programa e em conformidade com as definições e condições estabelecidas
no Regulamento e no Termo de Concessão de Parcelamento de Mensalidades do programa, o aluno se
habilita a parcelar a mensalidade de seu curso em até 4 vezes.
Em suma, os planos têm modelo muito simplificado para sua boa compreensão e, pelo aumento de
adesões, mostra terem tornado o modo mais simplificado de acesso aos pretendentes à FVJ.
O PROVALE 2X, o aluno divide por 2 sua mensalidade e multiplica por 2 seu prazo para
pagamento do valor integral do curso. Para o PROVALE 3X, a compreensão é análoga, divide por 3 sua
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mensalidade e multiplica por 3 seu prazo. Finalmente, para o PROVALE 4X, divide por 4 sua
mensalidade e multiplica por 4 seu prazo.

A FVJ, semestralmente avalia os cadastros dos alunos interessados em efetuar o pagamento de
parte do valor da sua mensalidade e aprova em conformidade com o seu orçamento financeiro, uma
determinada quantidade de vagas, para os cursos definidos pela mesma, em condições definidas e
divulgadas a cada período acadêmico.
A seguir está destacado toda evolução e análise dos contratos do Provale desde do início.
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Somado ao Provale, a instituição realizou acordos com redução/retirada de juros e multas durante o
período de pandemia no ano de 2020 com o objetivo da retenção de seus alunos diante dos impactos
econômicos sentidos na comunidade.
ACORDOS
Foram realizados 555 acordos no ano de 2020, todos com a retirada de juros e multas, como,
também, parcelamentos e a prorrogação de prazos sem acréscimos. Atrelado a isso, foi trabalhada a
inadimplência, os trancamentos e desistências durante todo o período de pandemia, com a regência do
Núcleo de Atendimento Psicopedagógico - NAP e o apoio das coordenações.
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Treinamento de colaboradores em LIBRAS, que tem por objetivo preparar o corpo de professores,
discentes e colaboradores técnicos administrativos para o universo bilingue em que vivemos.
Nome: OFICINA DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS: Eu também quero me
comunicar!
Coordenação do Projeto: Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
Facilitadoras do Projeto: Liliane Oliveira (Intérprete LIBRAS) e Adrielly Moreira (Intérprete
LIBRAS)
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O curso foi extremamente importante pois contou com a participação de colaboradores de
vários setores da organização discentes e docentes. Contou ainda com a participação do
presidente da Associação dos Surdo Mudos de Aracati.

https://www.fvj.br/noticias/curso-de-extensao-em-libras-encerra-se-com-grande-exito/#load
eded
Destaque para participação do coral de libras egressos das oficinas em evento inaugural.
https://www.fvj.br/noticias/fvj-inaugura-linha-do-tempo-em-comemoracao-aos-20-anos/#loa
deded
A verificação do PDI mostrou que as ações institucionais previstas/implantadas estão
coerentes com o PDI, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global,
as ações de responsabilidade e inclusão social.
A FVJ possui convênio com o Instituto Vale do Jaguaribe - IVJ para realização de toda sua
entrega sócioambiental. Este convênio tem por objetivo dar autonomia para que as ações sociais
da instituição ganhem corpo próprio e sustentabilidade. A sistematização de sua entrega social,
bem como a publicização de seus relatórios, institui legitimidade para a aproximação da FVJ, IES
privada, aos órgãos públicos e agentes, sem a suspeita de conflito de interesses, atribuindo ao
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binômio FVJ-IVJ maior capilaridade. Assim, a faculdade constitui seu Núcleo Institucionalizado de
Responsabilidade Socioambiental.
Ressalte-se que a Casa de Pesquisa e Extensão, que abriga os projetos como o
Pró-Mulher (de enfrentamento da violência contra a mulher), atendendo a comunidade e
realizando diversas ações comunitárias, que havia sido desativada pela gestão da instituição
durante o ano de 2017, foi reativada e incorporada ao Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ.
Como projetos importantes no campo social, a FVJ mantém os atendimentos à
comunidade em seu Núcleo de Práticas Jurídicas, oferecendo orientação jurídica e
encaminhamentos de processos judiciais da população carente à defensoria Pública do município
de Aracati, estimulando o exercício da cidadania e promovendo o acesso à justiça para muitas
pessoas. Os cursos de Fisioterapia e Enfermagem têm atuado em inúmeras ações de
atendimento à comunidade. As atuações dos cursos, por meio de atividades de disciplinas ou de
estágio, em casas de recuperação de dependentes químicos e atendimentos através do Núcleo
de Fisioterapia da FVJ, localizado no Hospital Municipal Eduardo Dias – HMED, em Aracati, tem
mobilizado muitos universitários em ações de cidadania que fortalecem os vínculos entre a FVJ e
a comunidade.
Os cursos de saúde contam, a partir de 2018, com a estruturação de núcleo de extensão
próprio, denominado Clínica Escola FVJ, para assistir a toda comunidade nas cercanias dos
bairros que circundam a faculdade, como o Aeroporto, Vila Grega e Pedragal, com elevado grau
de vulnerabilidade social. Neste núcleo, são realizados atendimentos por todos os cursos da área
da saúde, como Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e Educação Física.
Nota-se que, a partir de 2018, a faculdade lançou um novo olhar para concentrar e atender
as necessidades da comunidade vizinha. Foi criado projeto transversal denominado Jaguar
Esporte

Clube

para mobilizar crianças em risco e vulnerabilidade para receberem

acompanhamento integral de todos os cursos.
Além dos cursos da saúde, destaca-se a participação dos cursos de Serviço Social no
acompanhamento às famílias dos contemplados, e da Pedagogia que faz o acompanhamento da
progressão da aprendizagem de seus assistidos. O projeto tem como “isca” o desporto e como
objetivo a promoção social.
Vale ainda destacar que, desde 2018, a FVJ intensificou suas atividades no Horto Polo,
criado em 2017, e que constitui-se num dos 5 Horto Polos para plantas medicinais. Tem, por
meio do curso de Farmácia, desenvolvido encontros e mini cursos para a população adjacente no
sentido de orientar e instrumentalizar a utilização de plantas medicinais nativas para a promoção
da saúde da população.
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Finalmente, para explicar nossa leitura sobre este quesito, é importante pontuar as ações e
programação da FVJ junto à Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado do Ceará SEMA, para se tornar um Horto Polo Florestal e da Mata Nativa da Região.
As ações de caráter social e ambiental da instituição são realizadas pelos cursos de
graduação, com projetos de Extensão, e ações sistematizadas pelo IVJ, e com resultados
transmitidos através do documento Balanço Social e do seu site na internet. Durante os três anos
do ciclo avaliativo que finda, foram apresentadas informações sobre as ações sociais da
instituição referentes aos anos de 2018 e 2019, o primeiro, de forma impressa, e o segundo, em
formato digital. O Balanço Social 2020 está sendo finalizado e, até o momento de elaboração
deste relatório, não foi apresentado à CPA.
Atribuímos conceito 5 a esse item.

Eixo 3 – Política Acadêmica
Neste eixo foram avaliados, enquanto ações da Política Acadêmica da FVJ, dentro das
dimensões 2 (políticas de ensino, pesquisa e extensão), 4 (comunicação) e 9 (atendimento ao
estudante), os seguintes itens: desempenho docente (disciplinas presenciais e à distância),
avaliação das preceptorias, avaliação das coordenações de curso (por alunos e professores),
avaliação dos serviços atendimento ao estudante (secretaria, financeiro, biblioteca, NAP - Núcleo
de Apoio Psicopedagógico), NEAD – (Núcleo de Educação à Distância), dentre outros, neste
triênio, conforme planejamento da CPA para o atual ciclo avaliativo do SINAES.
Foi avaliado, no aspecto Ensino de Graduação (dimensão 2), o desempenho docente nas
suas respectivas disciplinas, bem como o desempenho das coordenações de graduação.
Avaliação docente
Apresentamos os principais resultados da avaliação docente em cada semestre letivo de
2018.
2018.1:
Tabela - Média geral da avaliação dos professores pelos alunos
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Gráfico - Média geral da avaliação dos professores pelos discentes por curso

Avaliação docente - Disciplinas em EAD
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2018.2

Avaliação das Preceptorias
2018.2

Gráfico Avaliação das Preceptorias 2018.2
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Apresentamos os principais resultados da avaliação docente em cada semestre letivo do
ano de 2019.
2019.1:
Tabela - Média geral da avaliação dos professores pelos alunos 2019.1
Questão
1.1 O nível de capacidade de transmissão do conteúdo pelo professor (didática,
dinâmica e metodologias de ensino) é...
1.2 O nível de capacidade técnica do conteúdo pelo professor (o professor
possui conhecimento acerca da disciplina) é.. *retirado da pesquisa em 2015.2

FVJ
4,25

4,32

1.3 O nível de relacionamento do professor com a turma é...

4,23

1.4 O professor estimula o interesse do aluno pelos assuntos apresentados.

4,37

1.5 O professor demonstra domínio de conteúdo da disciplina, ministrando suas
aulas com clareza e precisão.
1.6 O professor elaborou adequadamente os instrumentos de avaliação,
deixando claras as regras e analisando seus resultados.
1.7 Apresenta postura adequada em sala de aula.
1.8 Comparado com outros professores que tive/tenho na FVJ, diria que esse
professor é...

4,24
4,27
4,42
4,25
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1.9 De modo geral, minha avaliação em termos de satisfação com o professor
é...
2.0 Qual a probabilidade de você indicar a outros alunos da FVJ a se
matricularem nessa ou em outra disciplina com esse mesmo professor?
Média Geral

4,26
4,25
4,29

Gráfico - Média geral da avaliação dos professores pelos discentes por curso 2019.1

Quadro comparativo - Média geral das avaliações FVJ por curso – 2014 – 2019.1 por curso
de graduação
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Quadro comparativo da avaliação docente 2014-2019.1 – itens avaliados

Tabela Avaliação docente - Disciplinas em EAD 2019.1
Resultado Sintético das Disciplinas em EAD – 2019.1
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Avaliação das Preceptorias de Estágios 2019.1
Quadro - Avaliação de Preceptoria por Discentes – 2019.1 - Geral

Gráfico - Avaliação de Preceptoria por Discentes – 2019.1 – por curso de graduação
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2019.2
Quadro - Média geral da avaliação dos professores pelos alunos 2019.2

Gráfico - Média geral da avaliação dos professores pelos discentes por curso de
graduação – 2019.2
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Quadro comparativo - Média geral das avaliações FVJ por curso 2014-2019.2

Quadro comparativo - Média geral das avaliações FVJ Docentes por curso de graduação
2014-2019.2 – itens avaliados.
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Resultado Sintético das Disciplinas em EAD – 2019.2
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Resultado Comparativo das Disciplinas em EAD – 2019.1 e 2019.2
2019.1

2019.2

NEAD – 2020.1Avaliação pelos Alunos

Avaliação de Preceptoria por Discentes – 2019.2 - Geral
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Gráfico Avaliação de Preceptoria por Discentes – 2019.2 – Geral por curso de graduação

Avaliação Comparativa de Preceptoria por Discentes – 2019.1 e 2019.2
2019.1
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2019.2

Autoavaliação docente; Avaliação docente das turmas; Autoavaliação discente
Em 2019.2 a CPA implantou novos formulários de avaliação: formulário de autoavaliação
dos alunos, no qual os discentes avaliam seu próprio desempenho acadêmico durante o
semestre; formulário de autoavaliação docente, no qual os professores também avaliam seu
próprio desempenho docente durante os semestres; e formulário de avaliação docente sobre
suas turmas de graduação, onde os professores avaliam globalmente o desempenho de suas
turmas durante o semestre letivo.
Abaixo, segue os resultados desses novos formulários avaliados por alunos e professores.
Autoavaliação Docente – 2019.2
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O quadro acima indica uma boa percepção dos professores em relação ao seu próprio
trabalho na FVJ. O item com menor conceito avaliado é o que se refere à assiduidade do
professor no uso do portal do professor. Isto indica que alguns professores devem ter dificuldades
em relação ao acesso ao portal do professor que precisam ser identificadas e sanadas pela
gestão da faculdade, através do NTI – Núcleo de Tecnologia de Informação.
Avaliação Discente pelos Professores – 2019.2
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Em relação à visão dos professores sobre o desempenho coletivo de suas turmas de
graduação, o gráfico acima indica que há uma satisfação geral dos professores com suas turmas,
considerando a média final de 4,2 na avaliação das turmas.

Gráfico - Autoavaliação discente 2019.2
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Tabela – Autoavaliação discente 2019.2 – itens avaliados

Com relação a autoavaliação discente, indicador novo implantado pela CPA em 2019.2, os
dados acima apresentados também apontam para uma boa satisfação dos alunos com seu
próprio desempenho em seus cursos de graduação, considerando a média conceitual geral de
4,1. A tabela acima indica como melhores itens auto avaliados pelos alunos: relacionamento com
colegas, professores e funcionários (conceito 4,24), evolução do aprendizado (4,16) e dedicação
para com o seu aprendizado (conceito 4,12). O item de menor conceito na autoavaliação dos
alunos foi: segurança e motivação para enfrentar o mercado de trabalho a partir da formação que
está recebendo na faculdade (conceito 3,98). Embora com conceito praticamente igual a 4,0, é
interessante que os professores e a gestão da faculdade permaneçam atentos para estimular, aos
alunos, interesse e motivação para as práticas e a percepção das oportunidades de seu curso
com as demandas de seu cotidiano, por meio de estratégias pedagógicas que possam tornar os
alunos mais seguros para sua inserção no mercado de trabalho após sua formatura na faculdade.

Avaliação das Coordenações de curso
2018.1
Avaliação dos coordenadores pelos alunos
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2018.2
Avaliação dos coordenadores pelos professores

No ano de 2019, devido a alguns problemas técnicos, o trabalho das coordenações de
graduação não foi avaliado no semestre 2019.1. Abaixo segue o resultado da avaliação das
coordenações, por discentes e docentes, durante o semestre 2019.2.
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Avaliação dos coordenadores de graduação pelos alunos 2019.2
Gráfico - Avaliação de Coordenadores por Discentes – 2019.2

Observando o gráfico acima, na avaliação dos alunos, um pouco mais da metade dos cursos
apresenta conceitos abaixo de 4,0, com destaque para as coordenações dos cursos de Letras
(conceito 3,20) e Administração (conceito 3,68), que obtiveram os menores conceitos. Embora a
média geral da avaliação do trabalho das coordenações de graduação, pelos alunos, tenha ficado
com o conceito 4,43, o que pode ser considerado muito bom, seria importante, para a gestão e
para os coordenadores, investigar os pontos mais frágeis na atuação dos coordenadores junto
aos seus corpos discentes, na perspectiva de superá-los.
Gráfico - Avaliação dos coordenadores de graduação por Docentes 2019.2
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Já na avaliação dos professores, o desempenho das coordenações de graduação aparece,
quase na sua totalidade, com conceitos acima de 4,0, com exceção apenas do curso de Serviço
Social, com conceito médio do curso de 3,98, que pode sim ser considerado como conceito 4,0.
Destaque para os cursos de Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, e
Letras, avaliados por suas equipes docentes com conceito máximo, 5,0. Esses resultados
indicam, portanto, que as coordenações dos cursos de graduação da FVJ têm conseguido
realizar um trabalho bem satisfatório na condução dos processos administrativos e pedagógicos
junto às suas equipes de professores.

Serviços Acadêmicos – Discentes
2018.1

Serviços acadêmicos – Docentes
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Serviços Acadêmicos – Técnico-administrativos

2018.2 - Este item não foi avaliado neste semestre.
2019.1
Neste semestre 2019.1, a CPA implantou formulários novos de avaliação dos serviços
acadêmicos, a partir de então a diretoria da faculdade passou a ser avaliada por discentes,
docentes, coordenadores de graduação e colaboradores técnico-administrativos. Mantiveram-se
ainda os formulários de avaliação do serviços de atendimento acadêmico dos demais setores
acadêmicos: secretaria, biblioteca, financeiro, NAP, etc...
Tabela - Avaliação de Serviços de Atendimento – Discentes – 2019.1
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Em geral, segundo os dados do quadro acima, mantendo uma tendência das avaliações
anteriores, os diversos serviços acadêmicos oferecidos pela FVJ, na visão dos alunos,
permanecem com conceitos abaixo de 4,0, variando entre 3,05 para o atendimento da Ouvidoria
institucional e NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisas e 3,98 para o serviço de atendimento com
melhor avaliação pelos alunos é o atendimento da biblioteca, com conceito 3,98.

Avaliação de Serviços de Atendimento – Docentes – 2019.1
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Na opinião dos docentes da FVJ, em 2019.1, os serviços acadêmicos que precisam ser
observados com atenção pelo pior desempenho são o setor comercial e a ouvidoria institucional
(ambos com conceito 2,71) e NEP (com conceito 3,14). O atendimento da biblioteca foi avaliado
pelo corpo docente com nota máxima, 5,0.
Avaliação de Serviços de Atendimento – Coordenadores – 2019.1
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Já na opinião dos coordenadores de curso, segundo o quadro acima, os serviços
acadêmicos tiveram melhor desempenho, em comparação com as avaliações de alunos e
professores. Dentre os coordenadores, os setores com menores conceitos são: a coordenação do
NEAD (conceito 3,02), o suporte técnico do NEAD (conceito 3,07), o NULAB (conceito 3,2). E os
setores com melhores avaliações de atendimento, dentre os coordenadores de graduação, são:
CAD (conceito 4,67), Secretaria acadêmica (conceito 4,62) e Biblioteca (conceito 4,39).
Avaliação de Serviços de Atendimento – Corpo Técnico-administrativo – 2019.1
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Por fim, observando os dados da avaliação dos serviços de atendimento, na percepção
dos colaboradores técnico-administrativos, os resultados são semelhantes aos dos outros setores
da comunidade acadêmica. O atendimento da Biblioteca recebeu o único conceito acima de 4,0,
que foi 4,6. Os setores com menor avaliação na opinião do corpo técnico-administrativo são:
ouvidoria institucional (conceito 3,26) e o setor financeiro (conceito 3,52).
Média de Avaliação de Serviços de Atendimento - Discentes x Docentes x Téc-Adm - 2019.1
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Considerando que, desde 2014, os serviços de atendimento acadêmico da FVJ, na opinião
tanto dos alunos como dos professores, coordenadores de graduação e colaboradores
técnico-administrativos, não conseguem, em sua maioria, alcançar o conceito 4,0, a CPA
recomenda à gestão de faculdade que invista em processos de capacitação para melhorar a
qualidade destes serviços oferecidos à comunidade acadêmica.
Avaliação da Direção
Média de Avaliação Geral da Direção da FVJ - Discentes x Docentes x Téc-Adm - 2019.1
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Em relação aos serviços acadêmicos prestados pela diretoria geral da instituição, avaliados
pela primeira vez junto à comunidade acadêmica da FVJ, os resultados indicam também
conceitos abaixo de 4,0. A melhor avaliação do trabalho da direção geral está entre os
professores, com conceito médio 3,93. Já a menor avaliação vem do corpo discente, com
conceito médio 3,46.
Dentre os estudantes, o item com menor avaliação foi: capacidade da direção em resolver
problemas e iniciativa para proporcionar melhoria da instituição, com conceito 3,4. A média
institucional de desempenho do trabalho da atual direção geral da FVJ ficou com conceito 3,66.
Considerando que as avaliações históricas dos serviços de atendimento acadêmico, na
opinião tanto dos alunos como dos professores, coordenadores de graduação e colaboradores
técnico-administrativos, não conseguem, em sua maioria, alcançar o conceito 4,0, percebemos na
avaliação da Direção Geral harmonia em relação à percepção da qualidade dos serviços de
gestão da FVJ. Portanto, a CPA recomenda também à gestão de faculdade que invista em
processos de capacitação para melhorar a qualidade destes serviços oferecidos à comunidade
acadêmica.
Vale destacar que, a partir de 2018, com o declínio do FIES, foi necessário um conjunto de
medidas de contingenciamento de gastos e redução do corpo técnico- administrativo e docente
que podem ter influenciado na avaliação nesta avaliação. Mesmo assim, em meio a este
processo resolvemos ampliar o escopo das avaliações de modo a compreender a repercussão da
imagem institucional em relação à percepção sobre a direção geral da organização.
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Direção

Geral

–

2020.1

Avaliação

pelos

Alunos

PANDEMIA
Apesar da CPA compreender o momento inusitado e desafiador de 2020 por causa da pandemia
de COVID-19 e suas consequências, e considerando os vieses que o contexto geral na vida dos
integrantes da comunidade interna e externa poderiam trazer ao processo avaliativo, a CPA de
modo a não comprometer os resultados da avaliação de seu corpo técnico administrativo,
resolveu suspender os questionários-padrão durante a crise, de modo que não se corrompa a
percepção histórica da evolução institucional na prestação de seus serviços e atendimento
acadêmicos.
Assim, foram realizados, com a colaboração desta comissão e dos núcleos de apoio discente e
de educação à distância, pesquisas que nos apontassem os melhores caminhos para a
continuidade das jornadas formativas, dentro das circunstâncias impositivas para aulas remotas e
maior utilização das plataformas e ambientes digitais na complementaridade da vivência
acadêmica de nossa comunidade.
Em relação aos dados da pesquisa online, do ponto de vista institucional, foram mantidos
os parâmetros comuns avaliados na pesquisa presencial. No entanto, foi preciso modificar alguns
critérios de consulta para que a pesquisa fosse mais abrangente, por se tratar de um contexto
diferente. Foi necessário ter questionamentos como: Pergunta 1 - "Nesta disciplina a interação
entre professor e aluno aconteceu? De que forma?".
Devido a mudança repentina para o ensino online, mesmo a instituição tendo uma
plataforma de ensino a distância, o núcleo acadêmico optou por não restringir a comunicação dos
professores com os alunos. Com um total de 7.426 (sete mil quatrocentos e vinte e seis)
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respostas, onde essas respostas compilam o total de alunos por disciplinas referente a todos os
cursos.
A Pergunta 1, citada anteriormente, a resposta "Chat, Fórum, Videoaulas, Mensagens"
teve uma quantidade significativa com mais de 2000 (dois mil) alunos referenciando exatamente a
sequência de itens, seguindo em segundo lugar "Videoaulas", onde conta com mais 1500
respostas similares. O restante se dividiu em respostas diferentes como "Chat" , "Videoaulas e
Mensagens", somando o que falta para completar o total. Portanto, é notório que os alunos
tiveram suporte por videoaulas, em sua grande maioria.
Outra pergunta que mostra um destaque diferenciado é a Pergunta 2 "As mesmas
exigências e rigor acadêmico do presencial se deu na modalidade EAD?", onde quase 4.000
(quatro mil) responderam “totalmente”, seguido por um pouco mais de 3.000 (três mil)
responderam “parcialmente”, seguido por um restante que respondeu “indiferente”.

Já na Pergunta 3, é possível identificar que 74% acreditam que “exigiu na medida certa'',
seguido por 12,5% acreditando que “exigiu um pouco mais”, 8,8% dizendo que “exigiu um pouco
menos” e 4,7% dizendo que “exigiu muito mais”.
Na Pergunta 4, o material apresenta “satisfatório” para 3755 respostas e “muito
satisfatório” para 2603; para 894 respostas, o material indica “mediano”, seguido por 127
respostas “insatisfatório” e 46 “muito insatisfatório”. Vale ressaltar que um mesmo aluno pode ter
marcado “muito satisfatório” para uma disciplina e esse mesmo aluno ter marcado “muito
insatisfatório” para outra.
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Na Pergunta 5 as respostas são relacionadas a participação dos professores, onde 3729
respostas são “Satisfatório”, seguido por 2741 “Muito satisfatório”, 781 “Medianamente”, 132
“insatisfatório” e 42 respostas “Muito insatisfatório”.
Neste período, o suporte ao estudante e professor foi algo notório, do ponto de vista
situacional. Em relação a este quesito, as respostas à Pergunta 11 mostram que o atendimento
do núcleo foi “notoriamente bom” (2598 respostas), seguido por “regular” (2116), “não necessário”
(1272) e “muito bom” (1018). Por outro lado, 289 respostas destacaram o atendimento como
“insuficiente” e 132 respostas destacam que foi “muito insuficiente”.
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Eixo 4 - Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6
(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do Sinaes.

Este eixo foi avaliado pela equipe da CPA, por meio de análise documental, a partir das
informações fornecidas pela gestão da instituição.
Política de capacitação docente e formação continuada
De acordo com análise realizada, a política de formação e capacitação docente da FVJ
está excelentemente prevista/implantada, considerando, em uma análise sistêmica e global, o
incentivo/auxílio à: participação em eventos científicos/técnicos/culturais; capacitação (formação
continuada); qualificação acadêmica docente.
No PDI, está institucionalizado em CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO
CORPO DOCENTE:
“Ao mesmo tempo, a Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ irá se preocupar com o
processo de capacitação de seus professores mediante incentivo à participação em cursos de
doutorado, mestrado, pagamento de bolsas e/ou disponibilidade parcial ou integral, participação
em congressos, seminários e cursos diversos.”
As práticas estão instituídas no documento “POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
PERMANENTE DOS DOCENTES DA FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE”, e estão
publicizadas no site da FVJ, conforme links a seguir.
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2018.1 - Formação Continuada
https://www.fvj.br/noticias/voos-para-o-futuro-fvj-realiza-encontro-pedagogico-marcante/#lo
adeded
2018.2 - Formação Continuada
https://www.fvj.br/noticias/encontro-pedagogico-20182/#loadeded
2019.1 - Unlocking
2019.2 - Encontro Pedagógico
https://www.fvj.br/noticias/fvj-realiza-encontro-pedagogico-do-semestre-2019-2/#loadeded
2020.1 - Formação Continuada
https://www.fvj.br/noticias/fvj-realiza-encontro-pedagogico-2020-1/#loadeded
2020.2- Formação Continuada
2020.2 - Formação Continuada de Tutores
Não há registros no site.
São realizados dois encontros pedagógicos por ano com os docentes da instituição, em
janeiro e julho. Esses encontros se constituem em momentos de avaliação dos semestres letivos,
divulgação das ações da gestão e dos resultados das avaliações docentes realizadas pela CPA
junto aos alunos e, principalmente, de formação docente.
Atribuímos conceito 5 para esse item.

Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo)
Conforme

análise

realizada,

a

política

de

formação

e

capacitação

do corpo

técnico-administrativo está excelentemente prevista/implantada, considerando o incentivo/auxílio
para formação continuada.
No PDI, está institucionalizado em Políticas de Qualificação:
“A FVJ pode conceder apoio financeiro sob a forma de ajuda de custo para participação em
eventos de capacitação técnica, de bolsas de estudo para participação em cursos de
Pós-graduação em instituições reconhecidas e credenciadas e, em programas de treinamento
específicos, mediante autorização prévia da Mantenedora.”
“A bolsa de estudo poderá ser concedida ao empregado técnico-administrativo do quadro
da instituição, de acordo com critérios definidos e aprovados pela Mantenedora, observada a
correlação da área de atuação do empregado e o curso de especialização e mestrado ou
doutorado reconhecidos pela CAPES.”
86

Como a FVJ é associada da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior ABMES, a instituição participa ativamente de toda a oferta de cursos e palestras com seus
colaboradores técnico-administrativos e acadêmicos. Entre eles, destacam-se:
Reaprendizagem Criativa com Murilo Gun
Data: 04/08/2020 a 31/08/2020
Currículos inovadores: oportunidade para as IES diante da revolução pós-digital
Data: 01/04/2020 a 12/11/2020
Peer Instruction: invertendo salas de aula com metodologias ativas
Data: 19/08/2019 a 20/09/2019
Indicadores de qualidade da educação superior: aplicabilidade nas modalidades presencial e EAD
Data: 11/04/2019 a 12/04/2019
Formação de Procurador Institucional (PI) para operar o sistema e-MEC
Data: 16/10/2018 a 26/11/2018
Novo modelo regulatório da educação superior: o que muda na rotina das IES
Data: 20/06/2018 a 21/06/2018
Mudanças regulatórias e os impactos nas IES para os próximos anos
Data: 06/04/2018 a 16/05/2018
Ainda, por decorrência do estreitamento organizacional com sua associação (ABMES), há
uma relação fluida de consultas, orientação e ativação, tendo inclusive a FVJ recebido o prêmio
da categoria Documentário do Concurso Sílvio Tendler de Vídeos sobre responsabilidade Social
Das IES 2019 pelo projeto “FUTURO, VOCAÇÃO e JUVENTUDE”
https://www.facebook.com/fvjaracati/videos/document%C3%A1rio-futuro-voca%C3%A7%C3%A3o
-e-juventude-fvj/674082869629586/
A instituição participa ativamente dos fóruns realizados pela associação para o debate de
temas e para participação em palestras que fomentam o pensamento crítico para melhoria das
suas práticas acadêmicas, estando seus colaboradores devidamente cadastrados e engajados
em correspondência contínua com os membros desta associação.
Houve

treinamentos

regidos

pela

conselheira

acadêmica Criseida Alves Lima::

“Atendimento ao Público”, e “Resiliência Funcional”. Além desses, houve diversos cursos como:
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Moodle/Ava, Portal do Totvs e service desk, ITIL,
introdução a gerenciamento de projetos, entre outros.
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Atribuímos conceito 5 para esse item.
Processos de Gestão Institucional.
Embora o triênio 2018 - 2020 tenha exigido a condução de medidas severas para adequar
o PDI aos impactos econômicos sofridos pelo setor, com a drástica redução de programas
nacionais de incentivo ao ingresso estudantes no ensino superior, há por parte da instituição um
acompanhamento sistemático trimestral no sentido de entender o comportamento do mercado e a
definição das medidas necessárias para essa compatibilização. A Gestão Institucional tem sido
ágil e criativa em ajustar, sob medida, soluções que visem manter o equilíbrio entre a operação
acadêmica e a sua manutenção. Dentro deste planejamento, como já relatado anteriormente, foi
providenciado redução importante de despesas, melhor planejamento e redesenho acadêmico da
carga horária prevista nas DCNs de cada curso. Foram intensificadas as ações, também já
descritas, para maior engajamento dos estudantes durante a trajetória acadêmica e alternativas
para parcelamento estudantil próprio que impactam na manutenção dos fluxos de tesouraria, mas
esboçam alternativas para o fortalecimento de receitas diferidas que trarão o suporte, a médio e
longo prazos, para a operação.
Ainda, percebe-se a busca contínua da direção da FVJ para que as atividades acadêmicas
extraclasse, complementares à formação do aluno, se situem em empreendimentos com
autonomia e equilíbrio financeiro próprios, auto sustentáveis, desonerando a operação acadêmica
da FVJ. Oferta e renovação para mais cursos presenciais têm movimentado seu corpo
acadêmico, bem como a compreensão da inclusão digital por meio do EAD. Outrossim, vemos
um planejamento de albergar em suas instalações atividades afins à prática do ensino superior
como a oferta de cursos técnicos e ensino médio, que, de certo modo, serão prenúncio para
inclusão de mais jovens em sua proposta de formação superior.
Assim, encontramos excelente coerência, dentro do planejamento contínuo da instituição,
num ambiente e segmento que passa por profundas mudanças.
Hoje a faculdade adotou e compreendeu, dentro de seu Regimento, uma Política de
Gerenciamento de Riscos, tais como o inclusão psicopedagógica - Manutenção Estudantil e
Evasão, inclusão social - Parcelamento Estudantil e Descontos, inclusão digital - Gerenciamento
e Privacidade de Dados, e, mais recentemente, para Prevenção de COVID 19. por meio de
Comitês multidisciplinares, reunindo membros de vários setores.
Todas

as

mudanças

promovidas

têm

sido

sistematicamente

democratizadas

e

participativas, incluindo voz e ambientes para os debates aos professores e estudantes para o
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funcionamento da instituição, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados; participação de professores,
técnicos, estudantes e sociedade civil organizada; critérios de indicação e recondução de seus
membros; realização e registro de reuniões.
Todos os órgãos de gestão da faculdade, destaque para Conselho Superior e Colegiados
de Curso, são compostos de maneira participativa e bem representada por todos os setores da
comunidade Acadêmica. As escolhas dos membros são feitas de maneira participativa, em cada
setor de gestão.
Todos os cursos possuem Coordenação própria e NDE ́s que aprovam e define quaisquer
propostas de mudanças em suas matrizes e Projetos Pedagógicos, havendo ainda unidade e
interdisciplinaridade entre os diversos colegiados nas ações e projetos institucionais. Há
semanalmente reunião da direção acadêmica com todas as coordenações, com pautas para
informativas, consultivas e deliberativas, no sentido de engajar toda a gestão da faculdade no
processo decisório e na realização de seus objetivos compartilhados.
Atribuímos conceito 5 para esse item.

Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional

A FVJ possui contrato com auditores contábeis que realizam trimestralmente relatórios com
indicadores econômico-financeiros aos Mantenedores e à Direção da FVJ. Os relatórios
subdividem em Demonstrações Financeiras e Econômicas.
A cada trimestre toda a direção é reunida junto ao Conselho Administrativo para
apresentação dos relatórios trimestrais pela empresa terceirizada de auditoria contábil e
coordenadores dos principais núcleos administrativos onde se concentram as principais
estruturas orçamentárias, também com o objetivo do alinhamento de visão e medidas necessárias
a serem implementadas no trimestre seguinte, a partir do acompanhamento e interpretação dos
resultados econômicos divulgados.
A FVJ adota o sistema de software de gestão empresarial TOTVS, ERP que integra o
processamento operacional em todos os níveis: Acadêmico, Contabilidade, Finanças, Fiscal, RH,
Suprimentos, Patrimônio e Vendas.
A análise documental da CPA aponta que as fontes de recursos previstas/executadas
atendem de maneira muito boa ao custeio e aos investimentos em ensino, extensão, pesquisa e
gestão, em conformidade com o PDI.
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Inicialmente analisa-se a situação financeira separadamente da situação econômica. Os
indicadores da situação financeira são divididos em indicadores de estrutura de capitais e
indicadores de liquidez, conforme o seguinte esquema: Situação Financeira (Estrutura e Liquidez)
e Situação Econômica (Lucratividade, Rentabilidade e Atividade).
Conclui-se que a FVJ se encontra dentro de um modelo de governança que busca a
sustentabilidade financeira em conformidade com o PDI. Recomenda-se, à gestão da instituição,
sistematizar, às coordenações acadêmicas, metas objetivas e mensuráveis, e que integrem o
setor acadêmico ao financeiro, na perspectiva incremental da receita auferida por cada curso.
Atribuímos conceito 4 a esse item.

Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional.
A verificação documental feita pela CPA junto aos documentos financeiros e contábeis da
FVJ indicam que o planejamento financeiro (orçamento com as respectivas dotações e rubricas)
previsto/executado está relacionado de maneira muito boa com a gestão do ensino, da pesquisa
e da extensão, em conformidade com o PDI.
As diretrizes que orientam o processo de gestão financeira da Faculdade do Vale do
Jaguaribe foram constituídas ao longo dos últimos anos e moldadas pelo contexto
político-institucional em que a instituição se insere. A gestão financeira está relacionada à
condução, direção e governança a partir do estabelecimento do Planejamento Estratégico
pautado no Balanced Scorecard, proporcionando integração entre os diversos setores da
instituição junto à Diretoria da FVJ. Assim, verifica-se se os objetivos e metas propostas estão
sendo atingidos tendo em vista os indicadores de desempenho para todas as atividades pautadas
no BSC.
A principal vantagem da relação entre o planejamento financeiro e a gestão institucional é
o alinhamento organizacional, pois permite que as medidas de desempenho sejam equilibradas;
abrangem todos os níveis da organização; e orientam os recursos financeiros, materiais e
humanos à estratégia organizacional. Portanto, os gestores dos diversos setores da FVJ definem
os planos de ações com base no Planejamento Estratégico Organizacional e a Diretoria da FVJ
delibera as execuções por meio de um acompanhamento mensal minucioso dos recursos e
retornos sobre o investimento.
Atribuímos conceito 4 a esse item.
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Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo docente.
A CPA analisou que a gestão do corpo docente da instituição é excelente em relação ao
plano de carreira implantado.
As Normas do Plano de Carreira, Cargos e Salários Docente – PCCS-D consta coerência
com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as Convenções Coletivas de Trabalho, o
Regimento Geral da FVJ e a legislação de ensino superior em vigor. Há a indicação do ingresso
dos docentes, das classes de magistério, dos regimes de trabalho, do desenvolvimento funcional,
dos direitos e deveres indicados no PDI da instituição, além da promoção e progressão por meio
de critérios de desempenho coerentes com o mérito e engajamento docente. PCCS-D foi
aperfeiçoado em 2020.
Atribuímos conceito 5 a esse item.
Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo.
A pesquisa documental indica que na FVJ, a gestão do corpo técnico-administrativo é
muito boa, em relação ao plano de carreira protocolado/implantado.
O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico Administrativo consta de coerência com a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as Convenções Coletivas de Trabalho e o Regimento
Geral da FVJ. O Corpo Técnico Administrativo é classificado em Grupos e cada grupo é definido
em cargos relacionados ao nível de escolaridade e desempenho. Há a indicação dos salários
para cada grupo e cargo, as condições de promoção, jornada de trabalho, participação nos
lucros, dentre outras informações condizentes com as legislações trabalhistas em vigor.
Ressalte-se que o Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico Administrativo foi finalizado
apenas após um levantamento amplo de necessidades dos diversos setores na FVJ, atividade
atribuída após a FVJ finalizar o Planejamento Estratégico Institucional.
Há a implantação do plano de cargos e carreiras do corpo técnico-administrativo, mas não
está publicizado.
Atribuímos conceito 4 a esse item.
Eixo 5 – Infraestrutura
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Aqui, apresentamos os resultados gerais da pesquisa de avaliação da infraestrutura da FVJ
durante os três anos do ciclo avaliativo 2018-2020. Foram aplicados formulários para avaliação
das infraestruturas das áreas comuns do campus da FVJ em Aracati: centro de convivência
(cantinas), áreas entre os blocos, brinquedoteca, central de cópias, segurança do campus,
estacionamento de alunos, estacionamento de funcionários, portaria, Clínica Escola, Núcleo de
Práticas Jurídicas, Instalações do Hospital Santa Luiza de Marilac e do Hospital Municipal
Eduardo Dias. Foram avaliados também os itens de infraestrutura dos blocos de salas de aula, e
do bloco e salas de atendimento acadêmico e administrativo.
Infraestrutura pelos alunos
2018.2
Tabela - Avaliação de Infraestrutura - Discentes – 2018.2
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Infraestrutura pelos professores
Tabela - Avaliação de Infraestrutura Docentes - 2018.2
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Infraestrutura pelos colaboradores técnico-administrativos - 2018.2
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2019.1 Avaliação da Infraestrutura do campus pelos alunos
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2019.1 – Avaliação da infraestrutura do campus pelos professores.
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2019.1 – Avaliação da infraestrutura do campus pelos coordenadores

2019.1 – Avaliação da infraestrutura do campus por colaboradores técnico-administrativos.
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2019.1 - Média de Avaliação de Infraestutura do campus – comparativo: Discentes x Docentes x
Téc-Administrativos

Considerando os dados médios da avaliação da infraestrutura do campus, acima
apresentados, faz-se necessário uma análise profunda da gestão para identificar as principais
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fragilidades que levaram a comunidade acadêmica da FVJ a atribuir o conceito institucional 3,2
aos equipamentos e serviços oferecidos nas áreas comuns do campus da faculdade em Aracati.

2019.1 – Avaliação da infraestrutura dos equipamentos externos de estágio da FVJ
Quadro - Avaliação da infraestrutura do NPJ por Discentes – 2019.1 - Geral

2019.1 Quadro - Avaliação da infraestrutura do Núcleo de Fisioterapia da FVJ no Hospital
Municipal Eduardo Dias - HMED por Discentes. - Geral
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2019.1 Quadro Geral - Avaliação da infraestrutura da Clínica Escola da FVJ

Com relação à avaliação da infraestrutura dos equipamentos externos

de estágio

oferecidos pela a FVJ aos alunos, os piores resultados estão com o núcleo de fisioterapia
instalado no Hospital Municipal Eduardo Dias. Todos os itens de infraestrutura avaliados
receberam conceitos abaixo de 3,0. O item com pior desempenho foi o acesso a internet, com
conceito 1,98; mobiliários e equipamentos, itens fundamentais para a própria execução das
atividades de fisioterapia, receberam conceito 2,22. Esses dados indicam que a gestão da
faculdade deveria urgentemente buscar soluções para melhorar a qualidade da infraestrutura
oferecida no núcleo de fisioterapia do Hospital Municipal Eduardo Dias.
Os demais equipamentos externos apresentaram, segundo os dados da avaliação
institucional, uma infraestrutura melhor, mas mesmo assim a maioria dos itens avaliados
apresentaram conceitos inferiores a 4,0. Dentre os três equipamentos externos de estágio da
FVJ, o que apresentou melhor desempenho na avaliação foi o Núcleo de Práticas Jurídicas, com
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conceitos que variaram de 3,27 a 4,12. A Clínica Escola, equipamento relativamente novo,
inaugurado em dezembro de 2018, recebeu avaliação com conceitos variando entre 2,3 (acesso a
internet) a 3,62 (refrigeração/ventilação).

2019.2 - Avaliação da infraestrutura dos blocos de salas de aula e bloco/salas de
atendimento acadêmico e administrativo.
2019.2 - Avaliação da Infraestrutura dos blocos – Discentes
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2019.2 – Avaliação da infraestrutura dos blocos de sala de aula e do bloco/salas de atendimento
acadêmico e administrativo – Docentes.
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105

106
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2019.2 - Avaliação da infraestrutura dos blocos de sala de aula e do bloco/salas de atendimento
acadêmico e administrativo – Coordenadores de graduação.
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110

111

112

113

3. ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES

Os dados apresentados apontam que o desempenho médio institucional dos professores
nas disciplinas continua melhorando a cada semestre, no primeiro ano do ciclo avaliativo. Em
2018.1 o conceito institucional da avaliação docente foi 4,52; em 2018.2 foi 4,55 (alta de 0,6%).
Os maiores conceitos permanecem com os itens postura em sala de aula, domínio de conteúdo e
nível de relacionamento do professor, além disso todos os itens foram avaliados com conceitos
acima de 4, ou seja, avaliados como Muito Bom pelos alunos.
Em 2019.1 o conceito institucional geral da avaliação docente foi 4,29; em 2019.2, foi 4,25
(redução de 0,9%). Em relação a 2018, a média saiu de 4,54 para 4,27 (redução de 5,9%). A
redução conceitual da avaliação docente, embora ainda mantendo-se acima do conceito 4, pode
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indicar uma menor satisfação dos alunos em relação ao trabalho dos seus professores. Vale
salientar que no ano de 2019 houve uma redução do quadro docente das disciplinas presenciais,
por motivos de redução de gastos financeiros, opção de gestão, e uma consequente
concentração das disciplinas por professor.
Dentre os itens avaliados pelos alunos no trabalho dos professores, os maiores conceitos
permanecem com os itens postura em sala de aula, domínio de conteúdo e nível de
relacionamento do professor, mas houve uma redução conceitual nos itens avaliados, embora a
maioria ainda se mantenha com conceitos pouco acima de 4.
Esse fato indica que a FVJ mantém uma trajetória positiva de avaliação do trabalho de seu
corpo docente junto aos estudantes da instituição, mas que a gestão da faculdade precisa
observar essa leve redução do conceito da avaliação docente com preocupação, devendo buscar
rever sua política de gestão de pessoal. Este é um indicador de que a instituição precisa estar
continuamente atenta às suas prioridades e decisões de gestão.
Já se considerarmos o desempenho dos professores em sala de aula, por curso de
graduação, os dados apontam que em 2018, pela primeira vez, houve um nivelamento de todos
os cursos de graduação com conceito acima de 4. Estes resultados podem ser vistos como muito
satisfatórios, mas ao mesmo tempo indicam que esta instituição deve manter-se preocupada em
aprimorar sempre mais seus serviços acadêmicos na dimensão Políticas de Ensino de
Graduação.
Além da avaliação dos professores pelos alunos, as coordenações de graduação também
foram avaliadas, tanto por alunos como por professores. A média geral da avaliação das
coordenações de curso em 2018 obteve o conceito de 4,48. Em 2019.2, obteve o conceito de
4,43, entre os alunos; e 4,64 entre os professores. Em relação ao ano anterior (2018), na
avaliação dos alunos, os dados indicam pouca alteração, considerando que o conceito médio de
avaliação das coordenações de curso pelos alunos naquele ano foi de 4,45.
No geral, portanto, o trabalho de gestão acadêmica e administrativa dos coordenadores de
curso de graduação permanecem avaliados como muito bons por suas equipes de professores e
pelos alunos. Esses dados indicam que parece permanecer uma sintonia entre os gestores dos
cursos de graduação, seu corpo discente e suas equipes de professores, o que contribui para o
desenvolvimento de um trabalho pedagógico e administrativo muito bom em nível de graduação
na FVJ.
Outro serviço importante avaliado dentro do eixo políticas acadêmicas, em 2019, é o
trabalho dos preceptores de estágio. Em 2019.1, sete cursos tiveram seus preceptores avaliados,
com conceito institucional médio de 4,36. Já em 2019.2, foram 12 cursos avaliados, ficando o
conceito médio em 4,09. De um semestre para outro houve, portanto, uma redução conceitual na
avaliação das preceptorias, mas também houve um crescimento no número de cursos avaliados
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no seu trabalho de preceptoria. Aguardaremos os resultados das próximas avaliações para fazer
uma análise comparativa mais apurada do significado desses resultados. Por enquanto, podemos
concluir que, em estando com conceito de avaliação acima de 4,0, o trabalho das preceptorias de
estágios da FVJ são considerados pelos seus alunos como de boa qualidade.
Ainda no eixo 3, foi avaliada apenas no semestre em 2018.1, a dimensão Atendimento ao
Estudante, através dos serviços acadêmicos oferecidos pela FVJ para o corpo discente da
faculdade. Conforme os dados apresentados acima, em forma de gráficos e tabelas, os serviços
de atendimento acadêmico, que foram avaliados por alunos, professores e corpo técnico
administrativo, mantêm uma avaliação um pouco variada, mas todos, em sua grande maioria,
com conceito acima de 3,0.
Em relação aos serviços acadêmicos de atendimento aos estudantes, portanto, os dados
revelam um bom desempenho da equipe da FVJ. No entanto, por apresentarem conceitos
inferiores a 4,0, na opinião de docentes e discentes, e isso desde 2014, esses serviços ainda
podem melhorar. Cabe à gestão da FVJ verificar estratégias e metodologias que possam tornar
os serviços de atendimento acadêmico e administrativo, mais eficientes para a comunidade
acadêmica.
Na avaliação do eixo 5, que trata dos itens de infraestrutura, tanto no que concerne aos
blocos como em relação aos equipamentos e serviços do campus da FVJ em Aracati, percebe-se
que os itens com melhor avaliação são, entre os alunos, a infraestrutura da biblioteca, com
destaque para os itens iluminação, temperatura e acústica; higiene e organização e mobiliários e
equipamentos. Em relação à infraestrutura das salas de aula, todos os itens receberam conceitos
acima de 3,0 na maioria dos cursos de graduação, situação que vem se mantendo desde 2014.
Em relação aos itens que avaliam os laboratórios de prática profissionais, em 2018, os
conceitos caíram para abaixo de 3,0, o que demonstra uma insatisfação dos alunos,
principalmente dos cursos da área de saúde, em relação à infraestrutura dos laboratórios e da
sala de coordenação dos laboratórios. Entre os professores a avaliação dos laboratórios manteve
índices com conceitos acima de 3, mas ainda abaixo de 4.
Já em 2019, na avaliação dos alunos, todos os itens mantiveram-se com conceitos acima
de 3,0, indicando que houve uma melhoria na infraestrutura dos laboratórios em relação a 2018.
Entre os professores, a avaliação dos laboratórios apresentou índices com conceitos abaixo de 3,
o que também indica que a gestão precisa se aproximar mais dos professores em busca de
sugestões de como tornar melhor a infraestrutura dos laboratórios da FVJ.
Com relação à infraestrutura da biblioteca, os resultados também indicam boas avaliações
dos alunos em todos os cursos de graduação, com conceito geral acima de 3,0, desde 2014, e
destaque para os itens higiene e organização e mobiliário e equipamentos, que obtiveram
conceitos acima de 3,5.
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Outro item de infraestrutura avaliado pelos alunos, professores e técnico-administrativos e
que teve uma real melhora nos indicadores foi o serviço de Tecnologia da Informação (TI).
Durante o ciclo avaliativo anterior (2015-2017), os dados apontavam para uma insatisfação geral
dos alunos em relação a esse item. A grande maioria dos alunos de todos os cursos de
graduação avaliavam sempre os itens de TI com conceitos abaixo de 3,0. Entretanto, em 2018,
percebe-se uma melhora significativa na avaliação dos itens de TI, principalmente em relação ao
corpo discente da FVJ. O acesso ao sistema de wireless e os recursos e funcionalidades do
Portal do Aluno, em 2018.2, receberam, respectivamente, os conceitos 3,07 e 3,38 (conceito
Bom). Isso indica que houve investimentos de gestão institucional na melhoria da infraestrutura
desses serviços de TI.
Em 2019, o serviço de Tecnologia da Informação manteve uma real melhora nos
indicadores, principalmente a oferta de internet sem fio. Com as melhorias implantadas pela
gestão da faculdade a partir de 2018, as avaliações da comunidade acadêmica desses itens
seguem melhorando. O acesso ao sistema de wireless e os recursos e funcionalidades do Portal
do Aluno, em 2019.2, receberam, respectivamente, os conceitos 3,18 e 3,61, maiores que em
2018. Isso indica que parecem manter-se os investimentos de gestão institucional na melhoria da
infraestrutura desses serviços de TI. Um avanço claro da qualidade dos serviços de internet da
FVJ.
O corpo docente, em relação aos itens de infraestrutura, em 2018 e 2019, apresenta
avaliações também semelhantes aos alunos no que refere às salas de aula, com conceitos
também acima de 3,0. Com relação à infraestrutura da sala dos professores, localizada no bloco
A do campus de Aracati, os dados indicam uma insatisfação dos professores em relação aos
banheiros, tanto masculino quanto feminino da sala dos professores, com conceitos variando
entre 2,72 a 2,96, principalmente no tocante à situação de higiene, limpeza e disponibilidade de
materiais de limpeza. Também foi percebida uma grande insatisfação dos professores com a
infraestrutura das salas de aula e banheiros do bloco C, com conceitos que variam de 2,05 a 2,22
em todos os itens avaliados, desde higiene e limpeza até equipamentos e mobiliários. Trata-se,
portanto, da necessidade de que a gestão da faculdade reveja a situação da infraestrutura de
trabalho do bloco C.
Já no tocante à infraestrutura da biblioteca, a avaliação dos professores indica conceitos
acima de 4,0 para a maioria dos itens avaliados, indicando que se mantém uma qualidade muito
boa para a infraestrutura da biblioteca da FVJ. Também entre os professores, os maiores
problemas de infraestrutura estão na oferta dos serviços de tecnologia de informação, com
conceitos também abaixo de 3,0.
Em relação à infraestrutura dos equipamentos externos de estágio oferecidos pela FVJ aos
alunos, os dados da avaliação apontam para a urgência de se rever a manutenção de mobiliários,
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equipamentos e da própria estrutura do Núcleo de Fisioterapia do Hospital Municipal Eduardo
Dias – HMED. Todos os itens avaliados receberam dos alunos conceitos abaixo de 2,0. O item de
pior avaliação foi o acesso a internet, com conceito 1,98. Por fim, observando os resultados da
avaliação da infraestrutura junto ao corpo técnico-administrativo, em 2019, percebe-se que os
conceitos atribuídos pelos funcionários técnico-administrativos aos itens de infraestrutura, a sua
maioria está acima do conceito 4,0, diferindo, então, tanto da percepção dos professores como da
percepção dos alunos.
Conclui-se, portanto, que em 2018 e em 2019, a FVJ teve sim importantes melhorias tanto
do ponto de vista das políticas acadêmicas como do ponto de vista da infraestrutura. Conclui-se,
ainda, que a FVJ teve um desempenho razoável na autoavaliação institucional. No entanto, ainda
há desafios a serem superados, principalmente no que se refere à percepção da qualidade da
infraestrutura da instituição, notadamente pelos alunos, pois este eixo de avaliação, na média do
ano, ainda não conseguiu alcançar o conceito 4 e isto deve ser um indicador para que a gestão
da faculdade desenvolva ações e faça investimentos que são necessários para a superação
dessa realidade.

4. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

A partir de informações fornecidas pela direção geral da faculdade, apresentamos as
principais ações desenvolvidas pela gestão da instituição para a solução de problemas
percebidos pelos processos de autoavaliação institucional, durante os anos do ciclo avaliativo e
melhoria de serviços oferecidos pela Faculdade do Vale do Jaguaribe.

ANO 2018:
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
•

Mantém-se o apoio da Comissão Própria de Avaliação - CPA gerando mais credibilidade
no processo de avaliação institucional, com maior aderência ao que determina o MEC;

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional - Dimensão 3 – Responsabilidade Social
Ações desenvolvidas a partir dos Cursos de Graduação.
Direito 12.698
•

Neste viés, o curso de Direito da FVJ atendeu a uma demanda de 12.698 pessoas no
decorrer do ano de 2018, tendo o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ como seu principal
catalisador de atendimentos à comunidade, proporcionando aos alunos uma visão prática
do exercício advocatício.
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•

Realização do I Congresso Jurídico do Vale do Jaguaribe, evento realizado com o intuito
de agregar valores, não apenas acadêmicos, mas vivências aos discentes do Curso de
Direito. O congresso contou com diversas palestras, incluindo um rol de profissionais de
carreiras jurídicas ainda não visto em outros eventos regionais, entre Delegados,
Defensores Públicos, Procuradores e professores de renome nacional.

Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) 72.332
•

No ano de 2018, o curso de Educação Física realizou mais de 72 mil atendimentos com
ações e projetos dos quais podemos destacar: Dia do Desafio 2018 em parceria com o
SESC-LER Aracati, atividades junto ao Projeto Irmão Lourenço, ações nas escolas da
cidade de Aracati como a I Feira Itinerante das Profissões da FVJ, Ciclo Sesc 2018,
Recreio Inclusivo, que tem por finalidade despertar a docência nas diversas áreas de
inclusão do aluno com deficiência, entre outros.

•

Além disso, o curso de Educação Física ganha destaque no projeto Jaguar Esporte Clube,
do qual proporciona a crianças e adolescentes atividades esportivas e de lazer, e que vem
transformando suas vidas na comunidade do Pedregal, em Aracati.

Enfermagem 57.051
•

Só em 2018 o curso de Enfermagem realizou mais de 55 mil atendimentos através de
estágios supervisionados no Hospital e Maternidade Santa Luísa de Marillac (HMSLM),
nas Unidade Básicas de Saúde (UBS) de Aracati, no Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias
(HMED), na Policlínica e na Clínica Escola FVJ.

•

Vale destacar também os eventos e as ações desempenhadas pelo curso durante esse
ano, como o Outubro Rosa e o VIII Encontro Regional dos Estudantes de Enfermagem
(EREEN), realizado dentro da Expo FVJ 2018.

Farmácia 440
•

Nestes últimos tempos o curso de Farmácia da FVJ vem se destacando a partir da criação
do horto e do projeto Farmácia Viva. Destaca-se ainda, por parte dos alunos, a realização
de projetos e ações como a Ação sobre Arboviroses na Escola de Ensino Médio Barão de
Aracati, a implantação do serviço de cuidados farmacêuticos em uma Unidade Hospitalar,
a visita guiada dos idosos do Pedregal ao Horto – FVJ, Conexão Itinerante em Beberibe,
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Triagem

Laboratorial para Hemoglobinas Variantes, entre outras, atingindo 440

atendimentos.
Fisioterapia 11.574
•

O curso de Fisioterapia da FVJ em 2018 realizou inúmeros atendimentos clínicos,
atividades laborais, atendimentos em grupos específicos, educação permanente, educação
em saúde nos colégios e comunidades terapêuticas atingindo mais de 11 mil atendimentos,
atuando em locais como o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Programa Saúde na
Escola – PSE, Clínica Escola FVJ, Centro de Reabilitação de Russas, entre outros.

Letras e Pedagogia
•

Ao decorrer do ano de 2018, muitas foram as ações realizadas pelos cursos de Letras e
Pedagogia, das quais podemos destacar as atividades desempenhadas no projeto Jaguar
Esporte Clube, na Brinquedoteca, as visitas ao campo de estágio I e II, visita à
Comunidade Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz, e a realização de palestras, atingindo
aproximadamente 300 atendimentos.

Nutrição 850
•

No ano de 2018, a atuação do curso de Nutrição se destacou com mais de 800
atendimentos, entre ações e eventos realizados como: a Semana do Bebê, com uma
palestra sobre alimentação saudável; palestra sobre o câncer de mama durante o Outubro
Rosa; comemoração ao Dia do Nutricionista; e avaliações nutricionais de idosos, crianças
e gestantes.

Psicologia 2.379
•

Em 2018 deu-se início aos primeiros estágios do curso de Psicologia, onde os alunos a
partir do 4° período já começaram a atuar em campos de prática, tais como CAPS I,
atendimento para transtornos mentais graves e persistentes, e CAPS AD, especializado
em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas. Entre algumas ações estão as
atividades realizadas no projeto Jaguar Esporte Clube, no Grupo de Idosos do Pedregal,
as Rodas de conversa, entre outros. Ao todo foram mais de 2 mil atendimentos.

Serviço Social 119
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•

Em 2018, o curso de Serviço Social teve como destaque os atendimentos realizados ao
público que procura os serviços do NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas), e a extensão
realizada pelos alunos com idosos da comunidade do Pedregal. E cabe ainda destacar a
participação do curso na Semana de Responsabilidade Social, a partir do FestVale –
Responsabilidade Social e Cultura, evento este que movimentou a faculdade com as
diversas manifestações artísticas e culturais de nossa região.

Administração
•

O curso de Administração da FVJ no ano de 2018 bebeu da fonte da tecnologia e do
empreendedorismo, desenvolvendo projetos como a Caderneta Digital e prestando
consultoria a partir do CEMPRE – Centro de Empreendedorismo.

Eixo 3 - Políticas acadêmicas
Dimensão 2 – Ensino, pesquisa e extensão
Programa de Monitoria da FVJ:
•

Em 2018 o quadro de monitores foi composto por 110 alunos atuantes em 52 disciplinas
dos cursos de graduação da FVJ.

Dimensão 4 – Comunicação - Mídias Sociais e Comunidade Acadêmica
•

A FVJ, no que diz respeito às mídias sociais, utiliza Facebook, Instagram, Twitter,
Whatsapp e Youtube, além do site institucional. A partir dessa inserção no mundo digital, a
faculdade aproxima a comunidade acadêmica da comunidade externa, trabalhando com a
questão da identidade e representatividade, sempre com um olhar plural do que acontece
tanto na academia quanto na sociedade.

•

Fortalecimento do Programa de TV “Tá Valendo”. Em 2018 a instituição recebeu o
reconhecimento do Instituto de Estudo e Pesquisa da Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará - INESP pela consolidação do Programa de TV “Tá Valendo” que vai ao ar desde
2016, semanalmente, em canal próprio do Youtube e em TV Educativa local feito por
alunos da instituição e do ensino médio com a coordenação do Núcleo de Comunicação da
FVJ.

Dimensão 9 – Atendimento ao estudante
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Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI
•

O NAI instituiu uma Comissão de Acompanhamento das suas atividades através da
portaria 43/2018 de 27 de setembro de 2018 que auxilia no desenvolvimento das seguintes
atividades: grupo de estudos em acessibilidade e inclusão no ensino superior, realização
de grupo de apoio psicológico para alunos com deficiência, produção de cartilha de
orientação docente para atuação junto ao público-alvo do Núcleo, bem como ações de
difusão e cidadania, articulação multiprofissional com os demais setores para apoio ao
processo de ensino e aprendizagem.

•

Foram realizados uma média de 73 atendimentos diretos aos alunos incluídos nos cursos
de

graduação

da

FVJ

ampliando

esse

número

para

181

através

de

atendimentos/abordagens indiretas com os demais alunos e atuação junto aos
coordenadores/docentes e outros profissionais do ensino superior na região do Vale do
Jaguaribe atendendo a Lei no 10.098 de 19 de dezembro de 2000 que instituiu itens para a
promoção da acessibilidade e dá outras providências.

Eixo 5 - Infraestrutura
Dimensão 7 - Infraestrutura
Pinturas e climatização de salas - blocos b e c
Implantação de 2 novos laboratórios de informática - bloco b
Reforma do outro laboratório de informática já existente – bloco b
Construção de quadra de basquete - complexo poliesportivo
Pintura externa do campus – campus
Reforma sala dos coordenadores – bloco a
Reforma e melhoria da sala dos professores – bloco a
Reforma da sala de processamento técnico - biblioteca
Reforma sala do IVJ – bloco a
Pintura do piso do auditório – bloco a
Instalação de novo sistema de som – auditório
Pintura de laboratório de química – bloco a
Reforma 02 laboratórios de farmácia – bloco a
Reforma de macas e de acessórios para aulas práticas do curso de
Enfermagem – bloco a
122

Pintura do laboratório de práticas de enfermagem – bloco a
Construção de subestação abrigada 1000 kva - campus
Construção do oratório – campus
Reforma de birôs, quadro (lousa), carteiras, fechaduras – blocos b e c
Construção da Acessibilidade – clínica escola
Instalação de lavatórios com armários na clínica escola
Instalação da nova brinquedoteca - campus
Reforma – sala central de estágios
Reforma NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico - bloco a
Manutenção nos estacionamentos, de calçadas – campus
Inauguração e funcionamento da Clínica escola para os cursos de saúde

ANO 2019:
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
● Mantém-se o apoio da Comissão Própria de Avaliação - CPA no processo de avaliação
institucional, com maior aderência ao que determina o MEC;

Eixo 3 - Políticas acadêmicas
Dimensão 2 – Ensino, pesquisa e extensão
● Programa de Monitoria da FVJ:
O Programa de Monitoria Acadêmica da FVJ registrou em 2019: 35 Monitores, 17 Professores
Orientadores, 32 Disciplinas, 800 (aproximadamente) Alunos atendidos e 06 Cursos participantes
do programa.
● Programa de Capacitação Docente
Durante o ano de 2019 foram realizados dois encontros de pedagógicos de capacitação para os
professores da FVJ:
Primeiro encontro pedagógico: realizado em 28 de Janeiro, nos turnos manhã, tarde e noite. Foi
reunido todo o corpo docente da instituição para orientações sobre a abordagem pedagógica da
instituição, o sistema de avaliação e a utilização da plataforma AVA para acompanhamento das
etapas da metodologia. Neste encontro dedicamos um período para formação e capacitação dos
professores referente a metodologia institucional Unlocking, destacando o papel do professor, que
nesta metodologia se torna um mediador das relações de aprendizagem e orientador, ajudando o
aluno a encontrar um sentido mais amplo naquilo que está aprendendo. Além disso, os
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professores foram capacitados quanto a utilização da plataforma AVA para inserção dos
conteúdos e acompanhamento da metodologia de avaliação Unlocking e demais atividades em
EAD.
Segundo encontro pedagógico docente: Realizado nos dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto de
2019. Foram colocadas em pauta questões acadêmicas como estratégias para preparação do
Enade, Avaliação da metodologia Unlocking durante o semestre 2019.1 e adequação de nova
proposta para 2019.2. Todos os professores foram novamente capacitados para a inserção dos
conteúdos de suas disciplinas na plataforma AVA. Houve ainda no encontro pedagógico:
divulgação da autorização e apresentação das atividades do Comitê de ética da faculdade, com
divulgação dos cronogramas de reuniões; apresentação do regulamento de trabalho de conclusão
de curso(TCC) e ainda discutiu-se temas como a acessibilidade.
● Novo sistema de avaliação da aprendizagem
No início do ano de 2019 a avaliação de aprendizagem da instituição foi alterada. São duas
avaliações parciais (AP1) e (AP2) e duas segundas chamadas, segunda chamada da AP1 e
segunda chamada da AP2 e uma avaliação final. As provas são compostas por dez questões,
sendo 08 questões múltipla escolha modelo enade e 02 questões dissertativas. Retirou-se das
questões a necessidade de justificativa, assim como também alterou-se o peso das questões,
sendo 60 % (sessenta por cento) atribuído às questões de múltipla escolha e 40 (quarenta por
cento) atribuída às questões dissertativas. Além disso implantou-se a metodologia UNLOCKING
no processo de avaliação de aprendizagem, tendo peso de 50% (cinquenta por cento) em todas
as cinco disciplinas do semestre.
O Unlocking é um projeto integrador voltado à superação da fragmentação curricular e
horizontalização do processo de ensino-aprendizagem, fornece condições para que os discentes
percebam as relações entre o conhecimento adquirido em cada disciplina, mesmo estas sendo
ministradas separadamente. Além disso, promove o incremento de habilidades e competências
de forma significativa e contextualizada, voltadas ao desenvolvimento da iniciativa, da
criatividade, da colaboração e da capacidade de julgamento, diante da busca por soluções às
problemáticas propostas que simulam situações práticas profissionais. De forma a facilitar o
processo de ensino-aprendizado interdisciplinar através do protagonismo do discente.
● Programa de Preparação para o ENADE 2019
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Participaram da avaliação do ENADE 2019 os cursos da área da saúde: Enfermagem (72 alunos,
2 faltas justificadas), Educação Física bacharelado (7 alunos, havendo uma falta não justificada),
Farmácia (21 alunos), Fisioterapia (86 alunos, 1 falta justificada) e Nutrição (10 alunos).
Esses alunos receberam preparação durante o semestre anterior à realização da prova com aulas
de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e ainda com a realização de três simulados.
Para conhecimentos gerais as aulas preparatórias aconteceram uma vez ao mês, abordando-se
temas como: atualidades, interpretação de texto e interpretação de gráficos. As aulas de
conhecimentos específicos aconteceram de forma semanal, com uma disciplina sendo
acompanhada por um professor gestor e os demais professores eram convidados a contribuir em
um ou dois dias específicos de acordo com a necessidade. Todas as aulas basearam-se na
resolução de questões modelo ENADE, trabalhando-se a interpretação da questão e o tempo de
prova. Uma equipe de três professores por curso, a direção geral e acadêmica acompanharam os
alunos ao local de prova e deram todo suporte necessário ao aluno.
● Ações de Pesquisa
Programa de iniciação científica
A Faculdade do Vale do Jaguaribe lançou a primeira chamada (Chamada NEP No 01/2019) para
Programa de Iniciação Científica no ano de 2019/2020 no intuito de selecionar propostas para
concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) para Professores que desejam desenvolver
projetos de pesquisa na instituição. Foram cinco propostas submetidas. As pesquisas estão em
andamento e findam em abril de 2020. Ressalte-se que há planejamento para o lançamento anual
do Programa de Iniciação Científica na FVJ.
Parceria de pesquisa FVJ/IFCE campus aracati
Os professores da FVJ liderados pela Dra. Valeska Lima, juntamente com pesquisadores do IFCE
Campus Aracati, liderado pelo Professor Emanuel Soares dos Santos, iniciaram a pesquisa
intitulada Avaliação quali-quantitativa do efluente de bebedouros em instituições de ensino para
fins de reuso. A pesquisa é mais uma parceria interinstitucional que a FVJ desenvolve sob
aspecto de desenvolvimento regional no Vale do Jaguaribe.
Manual e regulamentos de TCC
O Manual de Regulamento do TCC foi desenvolvido para todos os cursos de graduação da FVJ.
Foram indicados os deveres e obrigações dos docentes e discentes com critérios de avaliação,
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agenda de atividades, documentos suplementares e fluxograma de ações. Ressalte-se que o
respectivo documento é atualizado semestralmente a partir do Calendário Acadêmico da FVJ.
Feira de Ciências nas Escolas
O NEP iniciou em 2019 o projeto de fomentar pesquisas científicas em escolas da região do Vale
do Jaguaribe por meio de visitas de seus membros. A proposta é levar os alunos a conhecerem a
FVJ por meio da Ciência.
Revistas acadêmicas
A Revista Educação e Linguagem (REdLi), começou a ser publicada em 2014, e desde então
vem ganhando notoriedade, tanto internamente quanto externamente. Até o momento já foram 13
números com um total de 87 artigos, que são assinados por mais de 130 pesquisadores (72% de
mestres e doutores), destes, mais de 40 atuam como orientadores em programa de mestrado e
doutorado pelo Brasil e pelo mundo, distribuídos mais de 30 IES distintas em pelo menos 3
países.
A REdLi chega ao final de 2019, primeiro ano de publicação de quadrimestral do periódico, com a
publicação de 3 números regulares com um total de 30 artigos de diversos pesquisadores de
várias instituições nacionais. Os artigos publicados apresentam várias contribuições nas mais
diversas áreas relacionadas a Educação de modo geral e a letras e pedagogia especificamente.
Outra ação realizada no ano de 2019 foi a vinculação da revista em diversos indexadores em
base de pesquisa nacionais e internacionais. São eles:
⮚ O Google Acadêmico,
⮚ A base Latindex, um sistema de informação dedicado ao registro e difusão de revistas
acadêmicas editadas nos países ibero-americanos;
⮚ O sistema DIADORIM, um serviço de informações relativas às autorizações
concedidas para o armazenamento e o acesso dos artigos das revistas brasileiras em
repositórios digitais de acesso aberto;
⮚ O Catálogo Livre, serviço de catalogação de periódicos de acesso livre da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

● Ações de Extensão
Projeto Aracati no ritmo certo
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Aracati No Ritmo Certo, projeto fruto de uma parceria entre da FVJ com a Prefeitura Municipal do
Aracati com o objetivo promover momentos de cuidados à saúde e bem-estar da população em
geral, contribuindo com a qualidade de vida através da prevenção e promoção da saúde.
Realizado todas as terças e quintas de fevereiro no Polo de Lazer Faria Brito, o projeto contou
com atividades nas áreas de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e
Psicologia, cursos da área da saúde da FVJ contribuindo a partir de ações como Oficina de Luta,
Avaliação

Física,

Zumba,

Verificação

de

Glicemia,

Aferição

de

P.A,

Alongamentos,

Ventosaterapia, Terapia Manual, Assistência Farmacêutica, Orientação Nutricional e muito mais.
Foram realizados 1.572 (um mil, quinhentos e setenta e dois) atendimentos durante todo o
projeto.
Apoio ao III Festival de Gastronomia e cultura do Aracati
Com lounge interativo abrilhantado com muita música, teatro infantil e performances de K-pop, o
Espaço FVJ & Bodega Bistrô, ao apoiar o evento promovido/realizado pela Prefeitura Municipal
de Aracati e SEBRAE-CE, a FVJ registrou um momento de grande significado numa participação
exitosa e muito prestigiada.
O evento ocorreu de 25 a 27 de outubro de 2019, mas desde a produção a FVJ apoiou a
capacitação dos expositores para o uso da Caderneta Digital, dispôs de alunos e professores
para assessoria aos chefs convidados e para a realização de oficinas, bem como prestou
assistência à mídia especializada na cobertura de todo o evento.
Durante os três dias de evento, a partir de cada espaço, a programação da FVJ contemplou
desde oficinas gastronômicas na sexta-feira (25), que aconteceram no pátio do Museu
Jaguaribano com a presença de chefs e alunos do curso de Gastronomia, até apresentações
artísticas, cobertura do Programa Tá Valendo no lounge e, paralelamente, funcionando com o
FVJ & Bodega Bistrô, espaço destinado ao consumo de pratos regionais tendo como iguarias o
camarão, a carne de charque e o coco verde.
Através do Bistrô foram feitos 210 (duzentos e dez) atendimentos e as ações do lounge
impactaram o público visitante e circulante nos três dias estimado em 25… (vinte e cinco) mil
pessoas.
Ações de Extensão a partir dos cursos de graduação
Direito - extensão
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No exercício de 2019 o Curso de Direito realizou 1.900 (um mil e novecentos) atendimentos à
população. O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ do Curso de Direito da FVJ - Conceito Máximo
no MEC (Nota 5), a cada ano se fortalece e cria mais oportunidades para que os alunos se
aperfeiçoem por meio da prática do estágio, com maior proximidade com o campo profissional. O
Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ presta assessoria à população de baixa renda, além de ser
uma oportunidade para alunos de Direito, Serviço Social e Psicologia se aperfeiçoarem por meio
da prática do estágio. O atendimento é realizado visando a prática dos atos da profissão ao
mesmo tempo em que agrega a prestação de serviços de relevante valor social. A atuação do
NPJ possibilita o acesso à Justiça e à garantia dos direitos dos assistidos, além da orientação
jurídica e dos acordos extrajudiciais, notadamente aqueles realizados pelos grupos de mediação.
Contamos ainda com a parceria da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Dentro do NPJ temos
a ação extensionista Núcleo de Atendimento em Psicologia Jurídica, oportunizando que os
assistidos do NPJ/FVJ contem com o apoio de um profissional da área da psicologia para as
diversas demandas que chegam até a atuação do NPJ/FVJ.
Enfermagem – atividades de extensão
Ações desenvolvidas pelo curso: Palestra sobre Sexualidade, Álcool e Drogas; Campanha de
Vacinação contra o HPV; Ação Outubro Rosa com coleta de citopatológico; Ação Educação em
Saúde em alusão ao Novembro Azul; Campanha de Combate à Dengue; Palestra na Semana do
Bebê; Palestra no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo; atendimento no CicloSesc.
Ainda: participação em eventos como o Aracati no Ritmo Certo, com consultas e atendimentos de
Enfermagem, palestras sobre DST/HIV com entrega de preservativo masculino, dentre outras
atividades. Ao total foram mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) participantes em eventos.

Farmácia – eventos e ações de extensão
No ano de 2019 o curso de Farmácia realizou três eventos acadêmicos: II Semana da Farmácia,
realizada a partir de uma parceria entre o CRF-CE e as IES do Estado do Ceará, proporcionaram
aos nossos graduandos uma maior vivência das áreas de atuação do profissional farmacêutico;
Em junho, a faculdade ainda recebeu a Plenária Itinerante do CRF, mostrando a atuação do
CRF-CE junto aos futuros profissionais da área e enfatizando a ética na profissão. No segundo
semestre realizou-se a V Jornada de Assistência Farmacêutica do Vale do Jaguaribe, promovida
pelo curso, com o tema “O Farmacêutico Multidisciplinar”. Ao todo foram 281 (duzentos e oitenta
e uma) participações em ações e eventos.
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Outras ações e projetos que impactaram diretamente na melhoria da qualidade de vida da
comunidade:
⮚ O projeto de extensão sobre a Assistência Farmacêutica na Promoção da Saúde, que leva
informação à população visando a promoção, proteção e recuperação da saúde, permitiu
ações como a apresentação do Projeto de Extensão e esclarecimentos sobre o uso de
medicamentos para alunos do Ensino para Jovens e Adultos (EJA) do SESC, bem como o
acompanhamento farmacoterapêutico, a Intervenção sobre Arboviroses, o Treinamento
para coleta de Sangue, o Uso de medicamentos e plantas medicinais, entre outras
atividades.
⮚ Projeto Farmácia Viva: o curso informa à população sobre o uso correto das plantas
medicinais, como preparar, ensinar e distribuir produtos derivados das plantas medicinais
cultivadas no horto da FVJ. Dentro deste projeto foram realizados uma oficina de mudas,
uma oficina de chás, seminários, além de uma sala temática apresentada na Expo FVJ
2019, passeando pela história do uso de plantas medicinais pela humanidade.
⮚ Estágio de farmácia clínica realizado na Clínica Escola da FVJ prestou 400 (quatrocentos)
atendimentos durante o ano de 2019.
Fisioterapia – eventos e ações de extensão
Em novembro de 2019, o curso realizou a V Jornada Acadêmica de Fisioterapia em alusão ao Dia
do Fisioterapeuta – 13 de outubro, que promoveu momentos de reflexão e conhecimentos através
de palestras e minicursos, tendo 220 (duzentas e vinte) participações de alunos em eventos.
Ao longo de 2019, o Curso de Fisioterapia também marcou presença com ações, projetos e
realização de eventos que proporcionaram aos alunos maior conhecimento e experiência, além
de levar atendimento clínico, atividades laborais e educação em saúde para as comunidades:
⮚ Com o evento Aracati no Ritmo Certo, o curso promoveu momentos de cuidados à saúde e
bem-estar para a população em geral, visando contribuir com a qualidade de vida através
da prevenção e prática de hábitos saudáveis.
⮚ O curso também lançou a Liga Acadêmica de Fisioterapia no Trauma e no Desporto, com
atuação em diversos eventos promovendo aos participantes uma vivência teórico-prática
de elaboração de protocolos de tratamentos atuais e baseados nas melhores evidências
científicas disponíveis. Ao todo foram cerca de 6.000 (seis mil) atendimentos realizados
pelos alunos do curso de fisioterapia.
Eventos e ações de extensão dos cursos de gestão: Administração, RH e Ciências Contábeis

129

O curso de administração realizou um evento em alusão ao Dia do Administrador, o momento
trouxe a tecnologia e a inovação como tema principal. Os alunos vivenciaram um leque de
oportunidades em áreas que eles podem atuar, além da troca de experiências com especialistas,
como Geneflides Laureno, Mestre em Informática Aplicada e com curso de Inovação pela
Universidade da Califórnia em Berkeley.
O curso de Ciências Contábeis com a realização do I Encontro de Contabilidade do Vale do
Jaguaribe – CONVALE, idealizado pelo Centro Acadêmico de Ciências Contábeis da FVJ –
CACIC, em parceria com a Executiva Cearense dos Estudantes de Ciências Contábeis –
EXECIC, os acadêmicos puderam participar de talkshows e minicursos que promoveram a
disseminação de conhecimentos e práticas atualizadas do mercado contábil, trazendo palestras
como a do Professor e Sócio–Diretor da Contabiliza Soluções Assessoria e Auditoria Contábil,
Antônio Quirino Gomes, com o tema: Contabilidade na Era da Inovação Tecnológica: será o fim
do contador?
Em comemoração ao dia do profissional de RH, o Curso realizou um evento que teve como tema
“Profissão, Desafios e Oportunidades”, com destaque para a participação do palestrante Moisés
Otávio da Silva, com a finalidade de compartilhar experiências vividas por profissionais da área de
RH, ajudando a contribuir no desenvolvimento acadêmico e profissional de cada um dos
discentes que participou.
Principais ações de extensão dos cursos de Gestão:
⮚ Através do CEMPRE - Centro de Empreendedorismo, os cursos realizaram pesquisa sobre
o perfil dos cursos de graduação da FVJ, e atuaram em conjunto com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Aracati, projetos de promoção do empreendedorismo e a
Pesquisa sobre o Perfil do Folião do Carnaval de Aracati em 2019.
⮚ Em parceria com o SEBRAE, a Prefeitura de Aracati e o Digital Arch Valley Innovation
Development - DAVID (IVJ), os cursos de Gestão atuaram no 3o Festival de Gastronomia e
Cultura do Aracati com o aplicativo Caderneta Digital, desenvolvido pelos mesmos, capaz
de medir o impacto econômico no festival, atendendo a dezenas de expositores.
⮚ Foi marcante a atuação dos acadêmicos dos cursos durante os eventos: Sebrae
Experience, DAVID Day, Vale Conexão, Futuro Vocação e Juventude, Game Campus Tour,
entre outros. Os três cursos: Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências
Contábeis e Tecnologia em Recursos Humanos atenderam diretamente cerca de 1.500
(um mil e quinhentas) pessoas entre ações, capacitações e eventos.
Educação física – eventos e ações de extensão
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I Semana de Valorização e Respeito ao Surdo, evento realizado em caráter interdisciplinar com o
curso de Fisioterapia, contando com exposição de material gráfico e cordel, mesa redonda e
tendo como culminância uma apresentação musical em LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais,
realizada pelos alunos. Durante todo o mês de setembro, em comemoração ao Dia do
Profissional de Educação Física, o curso realizou atividades tanto para o aprendizado e prática do
aluno quanto para a promoção do bem-estar da comunidade. Dentro da programação ocorreram
minicursos, ações e prestações de serviços em Aracati.
Em sua atuação no ano de 2019, os cursos de Bacharelado em Educação Física e Licenciatura
em Educação Física promoveram, conjuntamente, ações e eventos que visaram proporcionar
saúde, qualidade de vida e bem-estar aos participantes, entre os quais se destacam:
⮚ Aracati no Ritmo Certo, em que alunos prestaram atendimento à comunidade;
⮚ FVJ Cup, competição de futebol society para crianças e adolescentes com os cursos
dando suporte e auxílio durante o campeonato;
⮚ Em paralelo, os cursos foram responsáveis pelo treinamento do Jaguar Esporte Clube, do
Instituto Vale do Jaguaribe – IVJ, o qual proporciona a crianças e adolescentes atividades
esportivas e de lazer, e que vem transformando suas vidas na comunidade do Pedregal,
em Aracati e em Fortim, contemplando cerca de 200 (duzentos) atletas.
⮚ Pelo nono ano consecutivo, em comemoração ao Dia do Trabalhador e em parceria com o
SESC, instituição integrante do Sistema Fecomércio-CE, os cursos prestaram total apoio e
promoveram o CicloSesc com mil atendimentos registrados.
⮚ Dentro da mesma parceria, os cursos promoveram o Dia do Desafio, com um total de
30.000 (trinta mil) atendimentos em Aracati. Junto à Direção, os cursos estimularam os
atletas locais, dando apoio à participação em campeonatos estaduais e nacionais, entre os
quais vêm se destacando com presença constante e crescente em pódios: Francisco Brasil
(Taekwondo), Sávio Costa (MMA) e Renato Júnior (Jiu-Jitsu).
⮚ Outros projetos e ações: Encontro de Educação Vicentina; Atendimento com Ginástica
Laboral; Futuro, Vocação e Juventude; Game Campus Tour. Durante o ano de 2019 o
curso prestou 65.800 (sessenta e cinco mil e oitocentos) atendimentos.
Letras e pedagogia – eventos e ações de extensão
Em alusão ao Dia do Pedagogo e do Profissional de Letras, foi realizado o evento: “Letras e
Pedagogia em foco: Quem somos nós no exercício da docência?”, quando acadêmicos e
comunidade em geral participaram de palestras sobre Experiências Pedagógicas e Gestão
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Escolar, dentro de uma rica programação incluindo rodas de conversas, workshop, homenagens e
vivências numa integração entre alunos, professores e profissionais da área em torno do papel da
docência.
Em 2019, os Cursos de Letras e Pedagogia realizaram ações e eventos, sendo grande parte
voltada à formação educacional de crianças:
⮚ Merecem destaque as ações da Brinquedoteca que comemorou um ano com nova
ambientação tendo presentes alunos de escolas da região - Colégio Marista de Aracati,
Escola Antônio Ponciano da Costa, Escola Maria Luiza do Fortim, Escola Raimundo
Silvério e Escola Antonieta Cals;
⮚ No projeto do Instituto Vale do Jaguaribe - IVJ, Jaguar Esporte Clube, os Cursos de Letras
e Pedagogia desenvolveram atividades continuadas com foco na leitura e escrita, através
das práticas de letramento.
⮚ Os cursos também mantiveram parceria com a Secretaria de Educação de Aracati, no
auxílio do trabalho Pedagógico na Creche de tempo integral Saskia Natália, com duração
de 10 dias e, na cidade de Itaiçaba-CE, foi realizado formação de professores da educação
infantil, na área de matemática, pelos alunos.
⮚ Os cursos ainda marcaram presença no FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua
Portuguesa na cidade de Aracati, com evento aberto ao público e também destinado às
escolas da região, com debates sobre as expressões culturais dos países de língua
portuguesa através do audiovisual, em ambientes de partilha, intercâmbio e inclusão
social;
⮚ estiveram também no 3º Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati, com a peça: “O
mundo mágico - conhecendo o caminho da escola”; visitaram o Instituto Filippo Smaldone
e participaram da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, em Fortaleza, onde puderam
conhecer editoras que publicam livros nas áreas de estudos, trocar conhecimentos por
meio de conversas com autores e com alunos de outras instituições, participar de
palestras, acompanhar lançamentos de livros e mergulhar no universo das produções
científicas e literárias.
⮚ A estimativa de atendimentos dos Cursos de Letras e Pedagogia no ano de 2019 é de
2.200 (dois mil e duzentos) atendimentos. Além disso, o Curso de Pedagogia participou do
Encontro Pedagógico dos professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE - Campus Aracati), promovendo a formação continuada dos
docentes com a temática : “Interdisciplinaridade e desenvolvimento de projetos para a
formação de alunos”.
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Nutrição – eventos e ações de extensão
Em 2019, o Curso de Nutrição desenvolveu práticas com promoção da alimentação saudável e da
qualidade e segurança alimentar, além de oportunizar aos estudantes maior experiência e
conhecimento na área nutricional. I Café com Nutrição, momento de construção e reconstrução
de saberes com a finalidade de estimular a leitura e a produção de materiais relacionados à
educação nutricional; I NutriAção, realizado no campus da FVJ com stands de orientações, dicas
e aconselhamentos alimentares; III Encontro da Nutrição, momento informativo e de
conhecimento com debates e workshop; Sala Temática Comfort Food, apresentada na Expo FVJ
2019.
No que se refere às ações, o curso realizou:
⮚ avaliações nutricionais em diversas cidades da Região do Vale do Jaguaribe, promoveu
ação de Educação Nutricional com idosos da Clínica Escola, e com os atletas do Projeto
Jaguar Esporte Cube do Instituto Vale do Jaguaribe, ação de atendimentos e orientação
em parceria com o Pinheiro Supermercado e durante o Acelera Microcrédito Banco do
Nordeste.
⮚ Também foi responsável pela elaboração do cardápio e plano de operacionalização do
Restaurante Popular de Aracati, atendendo à Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento
Social da Prefeitura Municipal de Aracati.
⮚ Destaque-se a participação do curso nos eventos: Aracati no Ritmo Certo, com práticas de
promoção em saúde e orientações nutricionais;
⮚ Ao total foram 1.251 (um mil, duzentos e cinquenta e um) atendimentos através dos
estágios e participação em ações externas ao longo de 2019.
Gastronomia – eventos e ações de extensão
Neste primeiro ano do curso de Gastronomia, os alunos já puderam ter um gostinho de quanto
conhecimento e experiências estão por vir. O curso apoiou a realização do 3o Festival de
Gastronomia e Cultura do Aracati que ao longo de seus 1.2km de extensão, recebeu quase 25 mil
pessoas em três dias de evento - de 25 a 27 de outubro.
Em uma noite de degustação, alunos do Curso se reuniram com o restaurante Bodega das Artes
numa proposta de desenvolver um cardápio especial para o festival, capitaneados pela
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professora Lívia Guimarães e o chef prático Igor Abreu, resultando na produção servida no FVJ &
Bodega Bistrô instalado num casarão do Séc. XVIII durante todo o evento. Ainda, neste mesmo
evento, o Curso ministrou duas oficinas no Museu Jaguaribano e possibilitou aos alunos a
assistência aos dez chefs, atrações dos três dias.
Outras ações:
⮚ O Curso de Gastronomia recebeu no Campus da FVJ uma comitiva de imprensa
especializada e pôde divulgar seu laboratório em várias mídias.
⮚ Com cerca de 300 atendimentos diretos neste primeiro ano, a ação do Curso de
Gastronomia alcançou esferas não computadas como atividades de grande impacto.
Psicologia – eventos e ações de extensão
Em 2019 o curso promoveu:
⮚ o CaféPsi na Praça: Violência Contra a Mulher;
⮚ o CinePsi: O Quarto de Jack;
⮚ Mesa Redonda na Câmara Municipal de Aracati em alusão ao Dia Mundial de
Conscientização do Autismo;
⮚ o CinePsi: Game of Thrones e performance teatral “Mentes Consumistas”;
⮚ o Simpósio de Saúde Mental;
⮚ o Psicologia em Ação: Cuidado da Saúde do Trabalhador;
⮚ o atendimento continuado aos atletas do Jaguar Esporte Clube (Aracati e Fortim);
inúmeras rodas de conversa na região, seja na rede pública ou privada, com a discussão
de temas pertinentes à área. Através dos eventos e ações relatados, o Curso de Psicologia
contemplou aproximadamente 2.100 (duas mil e cem) pessoas.
Serviço Social – eventos e ações de extensão
Em 2019, o curso de Serviço Social participou da EXPO com a temática Tráfico de Seres
Humanos: forma contemporânea de escravidão em parceria com o curso de Direito. Além disso
em parceria com a IVJ, no dia 25 de setembro participou do evento sobre “Trajetória, Gênero e
Segurança Pública” para prestigiar e conhecer o trabalho da delegada Rena Gomes, que discutiu
temáticas relacionadas à questão de gênero e seu papel na defesa dos direitos da mulher,
mediado pela Antropóloga Abda Medeiros.
Outros destaques:
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⮚ os atendimentos realizados ao público que procurou o Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ,
realizando atendimentos individuais, encaminhamentos institucionais, estudos sociais e
visitas domiciliares.
⮚ Esteve presente na Clínica Escola realizando atendimentos, visitas e estudos de caso.
⮚ Cabe ainda destacar a participação do curso em projetos/ações, como: Futuro, Vocação e
Juventude - Feira das Profissões Itinerante; Acompanhamento a atletas e familiares do
projeto Jaguar Esporte Clube; participação no Conselho Municipal de Direito da Criança e
do Adolescente; Conselho Municipal da Mulher; Eleições do Conselho Tutelar e
participação em audiências para a construção de políticas públicas para crianças,
adolescentes e jovens.
⮚ Com vários estagiários(as) em diversas instituições na Região do Vale do Jaguaribe, o
curso vem contribuindo com o desenvolvimento e andamento das políticas/serviços
públicos e qualificando instituições privadas.
⮚ Foram 387 (trezentos e oitenta e sete) atendimentos realizados pelo curso de Serviço
Social da FVJ em 2019.
Dimensão 9 – Atendimento ao estudante
● Serviços de atendimentos aos alunos
Acolhimento aos alunos: No início dos semestres letivos 2019.1 e 2019.2, foi realizada a
recepção dos alunos novatos e veteranos. Os alunos foram recebidos com as orientações sobre
mapa de sala já na recepção da faculdade (catracas), sendo direcionados às suas respectivas
salas de aula tendo contato com o professor e com a turma. Posteriormente o professor
acompanha os alunos novatos até o auditório para o momento de acolhida e orientação.
Realizaram as acolhidas os seguintes setores: Direção geral; Coordenador de curso;
Bibliotecária;

Núcleo

de

Apoio

Acadêmico/

Secretaria; Financeiro;

Núcleo

de

Apoio

Psicopedagógico; Monitoria; Estágio; Núcleo de Tecnologia da Informação; NEAD; Comercial;
Nulab e NAP/NAI.
● Eventos Acadêmicos institucionais
VII EXPO FVJ
Entre os dias 18 e 22 de novembro DE 2019, a Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ realizou a
VII EXPO FVJ que, nessa edição, se consolidou como o maior encontro científico da Região do
Vale do Jaguaribe e Litoral Leste.
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Com o tema: “Futuro: Problema ou Solução?”, o evento reuniu palestras magnas, minicursos,
salas temáticas e trabalhos acadêmicos e científicos de docentes, discentes e pesquisadores da
região. Entre os palestrantes, a EXPO recebeu nomes e temas de grande interesse e impacto no
desenvolvimento regional, como o renomado ator, escritor e dramaturgo, Gero Camilo e o
diretor-geral do Hospital de Fortaleza, Dr. Daniel Holanda de Araújo.
Partindo da premissa de que não existe transformação social que não passe pela educação e,
muito menos, desenvolvimento sustentável sem pesquisa, produção de conhecimento e incentivo
à inovação, a EXPO mobilizou centenas de alunos, professores e colaboradores numa vasta
programação.
Ao todo, foram: 05 (cinco) Palestras Magnas ; 71 (setenta e um) minicursos; 39 (trinta e nove)
apresentações de trabalhos científicos; 19 (dezenove) salas temáticas e ainda a apresentação
dos produtos do Unlocking, metodologia que promove a pesquisa em todos os semestres de
todos os cursos de graduação. Foram 1.097 (um mil e noventa e sete) inscritos com participação
efetiva.
Eixo 5 - Infraestrutura
Dimensão 7 - Infraestrutura
Durante o exercício de 2019, o Núcleo de Infraestrutura, Patrimônio de Manutenção, atuou em
três frentes que ressoam como resposta aos apontamento do Relatório da Comissão Própria de
Avaliação de 2018, quais sejam:
1. Melhoria de ambiente físico e conforto
1.1. Fachada da faculdade: conserto do muro de proteção(frente principal do campus) com
substituição por cerca de alambrado;
1.2. Reforma da recepção: reforma da recepção com pinturas, cobertura de telhado na
laje, instalação de nova iluminação com luzes de led, substituição de catracas por novos
modelos, instalação de guarda corpo em acm com iluminação de led nas catracas;
1.3. Acessos: construção de calçada externa na lateral da Rodovia estadual CE 040,
abertura do muro para acesso de alunos na lateral com a instalação de novo portão de
pedestre, construção de calçada interna de acesso a portaria interligando ao portão da CE
040, totalmente iluminada, iluminação do entorno do campus, pela prefeitura, com
lâmpadas de led, atendo a pleito da fvj;
1.4. Centro de Convivência: reforma com pinturas, instalação de portão na central de gás,
instalação de placa luminosa de sinalização de fachada;
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1.5.Depósito de material de eventos: pintura e instalação de prateleiras para
armazenamento e organização de materiais;
1.6. Subestação: constrição para a instalação da subestação de energia;
1.7. Manutenção: pinturas, reparos, jardinagem, podas dentro de um calendário de
manutenção;
2. Melhoria de conexão/ambiente digital
2.1. Aumento de rede: ampliação dos pontos de roteamento para acesso à internet no
campus;
2.2.Laboratório de informática: ambientação e instalação de um laboratório de informática,
personalizado e com materiais criados pela equipe com inspiração no google for education,
com capacidade de para 40 usuários, simultaneamente;
2.3. Climatização: instalação de 12 (doze) novos aparelhos de ar condicionados para
salas administrativas, climatização de 05 (cinco) unidades de salas de aula incluindo a
melhoria na acústica do ambiente
3. Melhoria de acesso, segurança e sinalização:
3.1. Acessos: construção de novo acesso com iluminação e monitoramento eletrônico
evitando exposição de alunos e colaboradores a riscos de assalto;
3.2. monitoramento eletrônico: instalação de câmeras e central de monitoramento
eletrônico nos pontos de maior movimento no campus.

CAMPO DE ESTÁGIOS - AQUISIÇÕES
1. AQUISIÇÃO UM MONITOR CARDÍACO PARA ESTÁGIOS NO HOSPITAL SANTA LUIZA
EM ARACATI PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA.
2. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR IX5C PARA ESTÁGIO NA MATERNIDADE
SANTA LUIZA DE MARILAC.
3. AQUISIÇÃO DE 02 DETECTOR FETAL , 2 UND OXÍMETRO DE PULSO E 01 UND DE
BOMBA INFUSÃO PARA ESTÁGIO NA MATERNIDADE SANTA LUIZA DE MARILAC.

ANO 2020
Eixo 5 - infraestrutura
Reforma de macas e de acessórios para aulas práticas do curso de Enfermagem –
RECEPÇÃO
1. ILUMINAÇÃO NOS BANCOS DA RECEPÇÃO EM LED
2. COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS LATERAIS
137

SALAS DE AULAS
1. MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SALAS DE AULAS COLOCAÇÃO DO PISO NAS
SALAS (9,13,14,17,18,19,20,21,23,24).
2. MANUTENÇÃO GERAL NA SALA 1,2 E 3 BLOCO C ( PINTURA DAS PAREDES E
PORTAS , ILUMINAÇÃO , MANUTENÇÃO NO PISO , FECHAMENTO DAS SALAS E
CALÇADA DO AR
3. CRIAÇÃO DE UM NOVO LAYOUT NAS SALAS COM A IMPRESSÃO DAS LONAS
TRANSLÚCIDAS
INFRAESTRUTURA
1. LETREIRO EM METALON COM MARCA DA FVJ ILUMINADO NO GRAMADO DO CAMPO
2. COLOCAÇÃO DA MARCA “FVJ” NA LATERAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
3. INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE DADOS,
INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL.
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3.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO E FIBRA ÓPTICA CAT 6 EM TODOS OS BLOCOS A, B E
C
3.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO E DESCIDAS LATERAIS COM TOMADAS CAT 06 G PARA
SALAS ESPECÍFICAS E LABORATÓRIOS
3.3 CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK E UBIQUITI,
3.4 COMUNICAÇÃO DE 10G
3.5 CAPACIDADE ENTRE BLOCOS VIA FIBRA ÓPTICA
3.6 CRIMPAGEM DE CONECTOR FÊMEA RJ 45 E CRIMPAGEM DE CONECTOR MACHO RJ
45;
3.7 CRIMPAGEM DE PATCH CORD;
3.8 FECHADO PARA SERVIDORES HORIZONTAIS;
3.9 ABERTO PARA ATIVOS E PASSIVOS DE REDE;
3.10 ORGANIZAÇÃO DOS PATCH PANELS, PATCH CORD, SWITCH
3.11 CASCATEAMENTO DE SWITCHES
3.12 MONTAGEM DE RACKS
3.13 CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WI-FI;
3.14 CONFIGURAÇÃO MIKROTIK, CONFIGURAÇÃO DE ROTAS, CONTROLE DE BANDAS E
ENLACES;
3.15 CONFIGURAÇÃO DE ANTENAS NANOSTATION 5.8 GHZ;
3.16 CONFIGURAÇÃO WI-FI;
4. MANUTENÇÃO EM TODAS AS TAMPAS DE ESGOTOS , CAIXA SUMIDOUROS
5. PINTURAS DAS LIXEIRAS SELETIVAS DO CAMPUS
6. PLANTAÇÃO DE 1600 MUDAS NO CAMPUS DA FVJ
7. PINTURA EM TODOS OS BANCOS DO JARDIM DO CAMPUS
8. CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LIBERDADE DE CREDO E DE CULTO, NO ORATÓRIO .
9. COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA NO ORATÓRIO
10. CONSTRUÇÃO DAS 3 SALAS ADMINISTRATIVAS DA DIREÇÃO
11. CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS
12. PINTURA DO ESTACIONAMENTO E LATERAL DA FVJ
13. REFORMA NO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR E MICROSCOPIA
14. SINALIZAÇÃO DO CAMPUS COM A FIXAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOORS E PLACA
LUMINOSA COM A MARCA FVJ
15. PINTURA DA FACHADA DO BLOCO C , FIXAÇÃO DO BRASÃO DA FVJ NA LATERAL
16. MANUTENÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO DE ESTÁGIO NO SANTA LUIZA MARILAC
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17. MELHORIA DA INTERNET NO NÚCLEO DE ESTÁGIO NO SANTA LUIZA MARILAC
18. INSTALAÇÃO DA USINA SOLAR , NO TOTAL DE 190 PLACAS E SERVIÇO DE
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INTEGRADOS AO SISTEMA DA FVJ JUNTO A ENELL.

ALMOXARIFADO
1. CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO COM PRATELEIRAS NAS PAREDES E CENTRAIS
PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
2. CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE MANUTENÇÃO
3. CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE ÁGUA
ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA
1. CRIAÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO PARA INFRAESTRUTURA
CLÍNICA ESCOLA
1. COMPRA DE 2 GUARDA VOLUMES PARA GUARDA DOS MATERIAIS DOS ALUNOS
DA CLÍNICA
2. CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÉ LAVAGEM
CLÍNICA SPA
1. CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA SPA - PARA ATENDIMENTOS DOS ALUNOS DE
PSICOLOGIA
POLO MOSSORÓ
1. PINTAR TODAS PAREDES INTERNAS( 25 SALAS/ CORREDORES/BANHEIROS)
2. PINTURA DOS COBOGÓS
3. PINTURA DE TODAS AS PORTAS , PORTÃO E PERGOLADO DE FERRO.
4. ÁREA DE VENTILAÇÃO DOS BANHEIROS
5. REVISÃO E CALAFETAÇÃO DAS JANELAS.
6. FAZER AS 3 TAMPAS NO ACESSO AO GESSO
7. FAZER IMPERMEABILIZAÇÃO(2 DE MÃO) NA PARTE EXTERNA ABAIXO DA CAIXA
D´ÁGUA
8. REVISÃO DO PORCELANATO EM FRENTE AO PRÉDIO
9. PERGOLADO DE FERRO E PINTURA DAS CALHAS
10. COLOCAÇÃO DE CALHA DE ZINCO
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11. COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NA SALA DE GABINETE DOS PROFESSORES
12. COLOCAÇÃO DE CUMIEIRA E DAS 3 TELHAS DE CINZA ALUMÍNIO NO GABINETE
DOS PROFESSORES
13. COLOCAÇÃO DA ESCADA DE FERRO ADAPTAR , PINTAR E CHUMBAR PARA
ACESSO AO TELHADO
14. RESOLUÇÃO DE UM VAZAMENTO É PRA SER RESOLVIDO ANTES DA PINTURA FICA
EM CIMA DA PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

COMPLEXO ESPORTIVO
1. SALA DE DANÇA
1.1 RETIRAR 90M² DE PISO QUE ESTAVAM QUEBRADOS E ASSENTAR AS NOVAS
CERÂMICAS , RETIRAR AS JANELAS , ASSENTAR COBOGÓS, COLOCAÇÃO DE
GRANITO.
1.2 FAZER LAJE DO COMPLEXO ESPORTIVO EM CIMA(QUEBRAR O CONCRETO E
REFAZER A LAJE COM IMPERMEABILIZAÇÃO) , COLOCAÇÃO DE FITA DE DILATAÇÃO,
COLOCAR NO ESQUADRO, COLOCAR O RODAPÉ , EMASSAR AS PAREDES COM
ARGAMASSA
1.3 PINTURA DAS PAREDES ,COLOCAÇÃO DOS FILIPES DE GRANITO, REFAZER O
RODAPÉ COLOCAR TUDO LINEAR
2. VESTIÁRIOS
2.1 CERÂMICAS NOS 2 BANHEIROS FEMININOS NO VESTUÁRIO - RETIRAR AS
CERÂMICAS ANTIGAS , RELOCAR AS NOVAS CERÂMICAS NOVAMENTE E COLOCAR
AS DIVISÓRIAS DE GRANITO, FAZER AS RAMPAS E PARTE HIDRÁULICA
CONSERTOS
2.2 FAZER OS DOIS BANHEIRO FEMININO - ALVENARIA DO BANHEIRO PNE COM
ACESSIBILIDADE , E OUTRO NORMAL , REVESTIMENTOS DAS PAREDES COM
CERÂMICAS ,ASSENTAR AS PORTAS , INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
3. DEPÓSITO DO MATERIAL ESPORTIVO
3.1

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL

ESPORTIVO DOS ALUNOS

141

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados neste relatório indicam que os anos do ciclo avaliativo que termina
foram de muito trabalho e avanços nos processos de autoavaliação institucional. A CPA se
fortaleceu em seu trabalho nos dois primeiros anos. Percebeu-se, em 2018, que a cultura da
Avaliação institucional estava em vias de consolidação na FVJ. Mas, em 2019, a redução da
participação da comunidade discente na coleta de dados da avaliação indicou que existiam
fragilidades no processo de sensibilização que precisariam ser superadas em 2020. Apesar disso,
em 2019, a CPA avançou na discussão dos resultados da avaliação junto aos setores da
comunidade acadêmica, com destaque para as reuniões com o Núcleo de Infraestrutura e com o
Núcleo Financeiro.
Embora a faculdade tenha reduzido seu número total de alunos ao longo do triênio, em
vias de estabilizar seu quantitativo na operação presencial, ela cresceu na qualidade de seus
serviços. Em 2019, cresceu em termos de ofertas de cursos de graduação, com a implantação do
novo curso de Gastronomia. Cresceu também, naqueles dois anos, no campo das articulações e
parcerias com diversos setores do mercado e da sociedade civil, principalmente no fomento às
ações de extensão no campo da promoção da cultura regional, sobretudo através do trabalho em
parceria com o IVJ - Instituto do Vale do Jaguaribe.
Percebe-se

que

os

itens

mais

questionados

por

melhorias tiveram, conforme

apontamentos, relevantes intervenção e investimento. Destaque-se na infraestrutura dos
ambientes digitais e infraestrutura de redes de cabos de fibra óptica em todas as salas e
laboratórios e roteadores wireless nos 5 hectares do campus, com convergência de muitos
serviços da extensão trazidos para dentro do campus e se beneficiando de todos estes
investimentos. Há alguns outros ganhos que virão por conseguinte, tais como logística para os
alunos e professores, bem como benefícios gerados para as comunidades onde a instituição está
inserida.
Ainda, houve intervenção efetiva nos campos de estágio da saúde, nas instalações para
corpo técnico administrativo, professores e banheiros.
Desafios a serem enfrentados:
● Sensibilização e divulgação dos resultados da autoavaliação institucional junto à
comunidade acadêmica: segue como desafio, tanto para a CPA, como para a gestão da
faculdade, a intensificação e diversificação das estratégias e ações de divulgação dos
resultados da autoavaliação, também como forma de aumentar a adesão de estudantes,
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professores e corpo técnico-administrativo na coleta de dados da autoavaliação para os
anos seguintes. Desafios esses que foram intensificados e amplificados pela pandemia.
● Em razão do aumento da complexidade na execução dos trabalhos de coleta, projetamos
uma simplificação dos mecanismos pela via digital, uma vez que todas as atividades
acadêmicas presenciais/remotas têm interface com os ambientes institucionais virtuais,
atualmente amplificados com trilhas de aprendizagem vídeos, exercícios e fóruns.
● Há forte expectativa e preparação da FVJ para sua transformação em Centro Universitário,
para alcançar mais autonomia regulatória e possibilitar maior trânsito da instituição na
oferta dos cursos EAD, tendência acelerada nos momentos de distanciamento social.
Por fim, concluímos este Relatório, conscientes de que a prática da avaliação institucional
mantém-se como um caminho seguro e muito importante para o fortalecimento da qualidade do
ensino superior oferecido no Brasil, e na FVJ, em particular.

Aracati, 01 de Fevereiro de 2021
Responsável técnico: Eliezio Gomes de Queiroz Neto
Presidente da CPA – FVJ
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