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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA / FAME / 
FUNJOBE 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: Políticas de Gestão   2º Sem/2016 

PÚBLICO PARTICIPANTE: Professores da FAME  

TOTAL DE PROFS SOLICITADOS= 99 

PARTICIPARAM EFETIVAMENTE = 52 = 52,5% 

 

QUESTÕES AVALIADAS E PERCEPÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

1. Condições atuais de trabalho ofertadas pela Instituição 

(infraestrutura). 

Considerando-se os 03 maiores conceitos (6 = Ótimo / 5 = Muito Bom / 

4 = Bom), de todos estabelecidos para a manifestação do grau de 

satisfação em relação aos tópicos avaliados na pesquisa institucional, 

pode-se perceber claramente que há um nível de satisfação muito bom, 

de 100%, em relação à infraestrutura da FAME; destacando-se até 

71,15% específicos na representação do conceito 5. 

 

2. Condições atuais de trabalho ofertadas pela Instituição 

(salariais). 

Neste item, houve 98,08% no somatório dos 03 maiores conceitos, 

demonstrando também alto índice de satisfação por parte dos 

avaliadores. Deste total, especificamente 59,62% representam o 

conceito (5 = MB). De 100%, apenas 1,92% representam o conceito 3 = 

“Atende de maneira precária”. 
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3. Programas de qualificação profissional aos professores da 

Instituição. 

Sobre a oferta de Programas de qualificação profissional aos 

professores da Instituição, 67,31% registram o somatório dos 03 

maiores conceitos demonstrando este nível de satisfação pelos 

avaliadores. No entanto, 25% demonstram nível de insatisfação, 

sinalizando que a Instituição pode melhorar e investir um pouco mais 

nesta oferta. E 7,59% demonstram não saber sobre o assunto em 

questão. 

 

4. Incentivos e outras formas de apoio institucionais para o 

desenvolvimento de suas funções profissionais. 

Em relação a este item, o nível de satisfação dos avaliadores se 

apresentou muito significativo, apontando 82,69%, somatório dos 03 

maiores conceitos (6 / 5 / 4). Embora apresentando um resultado bem 

favorável, houve 13,47% de índice de insatisfação e 3,85% que não 

sabem sobre esta questão. 

 

5. Políticas de assistência e de melhoria da qualidade de vida aos 

professores da Instituição. 

Na avaliação do item 5, verifica-se 73,07% de satisfação geral,  

demonstrando que a Instituição de Ensino investe em assistência e 

melhoria de qualidade de vida de seus professores. Menos de 10% 

(9,62) demonstraram insatisfação e 17,31 manifestaram não saber sobre 

o assunto. Intensificar a comunicação e divulgação junto aos docentes, 

das ofertas institucionais, poderá ser uma estratégia considerando o fato 
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de este percentual de professores demonstrar desconhecimento sobre a 

questão em foco. 

 

6. Clima institucional, relações interpessoais, graus de satisfação 

pessoal e profissional. 

Sobre este item, 98,08% dos avaliadores demonstram grande 

satisfação, destacando-se que especificamente 65,38% deste total 

representam o maior conceito (6). Apenas 1,92% demonstram 

insatisfação e 3,85% não sabem sobre o assunto em pauta. 

 

7. Integração entre os setores da Instituição. 

A integração entre os setores da FAME é vista de forma bem positiva 

pela maioria dos avaliadores, que apontam 88,24% de satisfação, 

considerando o somatório dos 03 maiores conceitos. O percentual de 

insatisfação, no geral, é de 7,84% e de desconhecimento sobre o 

assunto é de 3,92%. 

 

8. Comunicação interna. 

O Item “Comunicação interna” demonstra o percentual significativo de 

satisfação dos avaliadores, 96,16%, de forma que 48,08% deste total 

representam especificamente o maior conceito (6 = Ótimo). Apenas 

3,84% se apresentam como insatisfeitos. 
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9.  Clima institucional (respeito e cooperação no âmbito da 

Instituição). 

É interessante destacar 100% de satisfação neste item, de forma que 

especificamente 64,71% apresentam o maior conceito de avaliação 

(Ótimo = 6). Satisfação total. 

 

10.  Estímulo à participação da gestão pedagógica e administrativa 

da Instituição. 

Para esta última questão avaliada, 78,84% representam o somatório 

dos maiores conceitos, 11,54% se apresentam como insatisfeitos e 

9,62% manifestam não saber sobre o assunto. 

 

Finalizando, vale salientar que de um modo geral os resultados 

foram bem positivos, demonstrando assim que os trabalhos 

desenvolvidos na Instituição, as políticas de gestão são bem 

aplicadas.  

Barbacena, 01 de dezembro de 2016. 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAME/FUNJOBE 

 

 

 


