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1. INTRODUÇÃO 

Este é o Relatório de Autoavaliação de 2019 da Faculdade São Lucas de Caçapava. O 

documento é resultado do trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na 

compilação e análise das diversas iniciativas avaliativas da instituição ao longo do ano.  

O presente documento está organizado segundo o roteiro estabelecido pela nota 

técnica INEP/CONAES N 65, 9 DE OUTUBRO DE 2014. A partir das orientações da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), este relatório consolida o 

processo de autoavaliação da Faculdade São Lucas de Caçapava e busca promover a 

cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

1.1 A INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade São Lucas de Caçapava - FSL, pertencente ao Grupo Educacional São 

Lucas e tem como missão a promoção do desenvolvimento igualitário, o bem-estar 

social por meio da educação, bem como, a formação de cidadãos competentes e éticos. 

Desde a sua criação e instalação dos primeiros cursos, a FSL não poupa esforços para 

a garantia de serviços educacionais de qualidade na área da Saúde, Ciências Sociais 

e Negócios. A IES promove a articulação de sua missão visando a total coerência, já 

que prevê a articulação das políticas institucionais, na construção e aperfeiçoamento 

dos projetos pedagógicos dos cursos na graduação e pós-graduação e nas frentes de 

pesquisa e extensão.   

Todos os cursos de graduação da FSL são ofertados à luz de todas as normativas 

legais vigentes, das diretrizes curriculares pertinentes com o intuito do cumprimento da 

missão institucional. As políticas vigentes, as metas, os objetivos propostos no Plano 

de Desenvolvimento Institucional - PDI estão alicerçados em um ensino inovador por 

meio da problematização, articulado ao mercado de trabalho, com metodologia 

diferenciada desenvolvida pelo Grupo Educacional São Lucas. 

Ao definir objetivos e metas de expansão, a FSL estabelece desafios estratégicos, 

organizacionais e operacionais, tendo em vista o cumprimento de sua missão para uma 

sociedade mais justa e igualitária, promovendo a saúde e qualidade de vida do 

município e da região.  



 

 

1.2 – COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

A composição da comissão é a seguinte: 

 Renan Firmiano, Docente do Curso de Administração e Presidente; 

 Carlos Quintas, Docente dos Cursos EAD e Presenciais e Representante do 

Corpo Docente; 

 Brendo Antonio Silva, Graduando Regular em Administração e Representante 

do Corpo Discente; 

 Gilberto Nascimento Júnior, Técnico de Informática e Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo e 

 Rodolfo de Mello Maciel, Gestor Público, Rotariano e Presidente da ONG 

AMAIS-CPV, Representante da Sociedade Civil Organizada; 

O mandato dos membros da CPA está disciplinado em regulamento próprio. 

 

1.3 – O SINAES 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei n° 10.861, de 2004, fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria 

da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

São princípios fundamentais do SINAES: 

 Responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

 Reconhecimento da diversidade do sistema; 

 Respeito à identidade, à missão e à história das IES; 

 Compreensão de que a instituição deve ser avaliada a partir de um conjunto 

significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica e não de 

forma isolada. 

O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação, 

aplicados em diferentes momentos: 

 Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) - centro de 

referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas 

etapas principais: 



 

 autoavaliação - coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) das 

IES; 

 avaliação externa - realizada por comissões designadas pelo INEP, 

segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES; 

 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) - avalia os cursos por meio de 

instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões 

externas; 

 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) - aplica-se aos 

estudantes do primeiro e último ano do curso.  

 

 

1.4 – DIRETRIZES PARA A AUTOAVALIAÇÃO 

O processo de autoavaliação deve fornecer uma visão global da instituição sob 

dupla perspectiva, segundo o documento Diretrizes para a Autoavaliação das 

Instituições: 

 O objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, 

atividades, funções e finalidades da instituição, centrado em suas atividades 

de ensino, iniciação científica e extensão, segundo os diferentes perfis e 

missões institucionais. Está compreendida, na avaliação da instituição, a 

gestão, a responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica 

e profissional com vistas a repensar sua missão para o futuro; 

 Os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, 

técnico-administrativos e membros da comunidade externa, especialmente, 

convidados ou designados. 

 

1.5 – OBJETIVOS 

Respeitada a missão institucional, ainda segundo o documento Diretrizes para a 

Autoavaliação das Instituições, o processo de autoavaliação tem dois objetivos centrais: 

 Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 

institucional; 

 Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para a sua realização. 



 

 

 

1.5.1 – OBJETIVOS OPERACIONAIS 

A Pesquisa Institucional tem como principais objetivos: 

 Gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição 

em relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação 

superior ofertados; 

 Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas 

pela instituição; 

 Identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus 

problemas e pontos fracos; 

 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

 Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

 Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; 

 Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

 Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

A avaliação interna deve ser um processo contínuo por meio do qual a instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. 

 

1.6 – ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

 

a) PLANEJAMENTO 

A elaboração do Programa de Avaliação Institucional compreende a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. 

O calendário deve contemplar os prazos para execução das ações principais e 

datas de eventos (reuniões, seminários etc.), observando igualmente os prazos 

estabelecidos pela legislação federal vigente. 

O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta 

as características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências 

avaliativas anteriores. 

 



 

 

 

b) SENSIBILIZAÇÃO 

No processo de autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização 

de reuniões, palestras, seminários e outros meios de comunicação. 

A sensibilização deve estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na 

continuidade das ações avaliativas. 

 

c) DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento do processo de avaliação institucional a CPA deve 

assegurar a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a 

articulação entre os participantes e a observância aos prazos.  

Esta etapa consiste especialmente na: 

 Realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

 Sistematização de demandas, ideias ou sugestões oriundas dessas reuniões; 

 Realização de seminários internos; 

 Definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica; 

 Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros; 

 Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

 Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho; 

 Definição de formato de relatório de autoavaliação;  

 Definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

 Elaboração de relatórios; e 

 Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e 

publicação das experiências. 

 

d) CONSOLIDAÇÃO 

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo 

e de seus resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. 



 

 Relatório 

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo 

de autoavaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem 

disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. 

Considerando essa diversidade de leitores, são fundamentais a clareza na 

comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo dos resultados 

obtidos.  

O relatório final deve apresentar sugestões para ações de natureza 

administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas. 

 

 Divulgação 

A divulgação como continuidade do processo de avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas 

etapas anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, 

documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. 

A divulgação deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas 

oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade 

interna. 

 

 Balanço Crítico 

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. 

Deste modo, o processo de autoavaliação proporcionará não só o 

autoconhecimento institucional, o que em si é de grande valor para a instituição, como 

será u balizador da avaliação externa, conduzida pelo MEC/INEP. 

 



 

1.7 – DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS 

As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação institucional 

estão estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º. O documento Orientações Gerais 

para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições, divulgado pelo INEP, serve de base 

para nosso plano de pesquisa institucional e a operacionalização da avaliação das 

seguintes dimensões: 

a) A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

b) A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização; 

c) A responsabilidade social da instituição; 

d) A comunicação com a sociedade; 

e) As políticas de pessoal; 

f) Organização e gestão da instituição; 

g) Infraestrutura física e acadêmica; 

h) Planejamento e avaliação; 

i) Políticas de atendimento aos estudantes; 

j) Sustentabilidade financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. METODOLOGIA 
 

O processo de Autoavaliação Institucional na Faculdade São Lucas de Caçapava vem 

ocorrendo com metodologia semelhante às experiências do Grupo, em que se utilizam 

instrumentos quantitativos e instrumentos qualitativos. Docentes, Discentes e Técnicos 

administrativos foram convidados a participar da pesquisa quantitativa conduzida pela 

CPA no primeiro semestre de 2019. A preparação da Pesquisa Institucional 

acompanhou uma linha de pensamento com expectativas de resultados quanti-

qualitativos psicométricos em escala Likert que pudesse abranger cada um dos eixos 

pré-estabelecidos pelo SINAES. 

Uma vez que a CPA buscava abranger os eixos para todas as esferas (discentes, 

docentes e corpo técnico-administrativo), as questões que permeassem pelos mesmos 

assuntos macros, tiveram a mesma redação para garantir a acuracidade dos resultados 

já que, para uma instituição em fase de reconhecimento, todos os índices de satisfação 

são bem-vindos para estímulo e tomada de decisões.  

A Pesquisa desta leva compreendia questão de infraestrutura e segurança que foram 

temas em que a comissão foi procurada em Reuniões de Líderes (evento próprio da 

CPA-CPV) e também em momentos extraordinários na sede da comissão.  

O que a avaliação apontou de positivo será utilizado como reforço para lhe dar 

continuidade e o que foi negativo será corrigido. O que for de nível macro será de 

responsabilidade direta da diretoria e o que for de nível micro, de responsabilidade das 

coordenações, gerentes de setores e encarregados. O corpo discente foi e será 

permanentemente conscientizado da importância de sua participação efetiva. 

 

 

 



 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

O período de Pesquisa foi divulgado em forma de convite digital para as mídias online 

e também em meios impressos nos murais de aviso nos campus e também via e-mail 

institucional. 

Além do convite em arte, a CPA contou com a ajuda da Direção e Coordenações para 

reforço das informações internamente para suas equipes de liderados para 

engajamento na participação. 

 

 

 
Figura 1 – Folder Digital e versão para impressão do convite para a pesquisa. Fonte: Arquivos 

Internos CPA. 



 

 

No período combinado e aceito pela direção foram colocadas as pesquisas impressas 

nos locais de ponto de encontro comum para Discentes, Docentes e Técnicos-

administrativos, assim como em horários pertinentes ao expedientes e período letivo. 

 

 
Figura 2 – Membro da CPA auxiliando os discentes no Posto de Pesquisa do Hall Principal do Campus 

Centro. Fonte: Arquivo Interno CPA. 

 

 

A comissão esteve presente em escalas de atuação para atendimento dos discentes, 

docentes e corpo técnico-administrativo no período de pesquisa, uma vez que temos 

alunos calouros e veteranos regulares e dois campus de trabalho ativos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 3 – Formulário de Pesquisa Institucional. Fonte: Arquivo Interno CPA. 

 

 

 

 

 



 

A redação das questões foi fundamentada nos cinco eixos que contemplam as dez 
dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes. 
 

 
 

Figura 4 – Cinco Eixos de avaliação conforme art. 3° da Lei N° 10.861do SINAES. Fonte: Criado pelo 

autor. 

 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
Este eixo é atendido e ratificado na Plano de Avaliação Institucional. Não é incluído nas 
questões aos consultados, mas materializa-se nas formas de consulta.  
 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
O PDI da Faculdade São Lucas de Caçapava prevê o desenvolvimento institucional por 
meio da expansão da qualidade de seu trabalho e papel socioeducativo na região 
inserida. Claramente, esta intenção de desenvolvimento prevista é balizada por meio 
do crescimento do número de Registros Acadêmicos (novas matrículas) a cada 
semestre de atividade. O crescimento é expressivo entre 45% e 55% de crescimento 
por semestre iniciado. 
 
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

Eixo 4: Políticas de Gestão

Eixo 5: Infraestrutura Física



 

Esta dimensão é de apresso imenso para a direção da instituição. Dentro da 
composição semestral e ordenação de atividades no período letivo está previsto 
calendário de ações sociais representativas na comunidade caçapavense. 
O projeto São Lucas Solidário foi criado como ponte comunidade-escola, um projeto 
multidisciplinar com atendimento multiárea a comunidade de custos aos atendidos. Tem 
característica extensionista e também acadêmica. São previstos de 2 a 3 eventos do 
São Lucas Solidário por semestre. É de conhecimento de todos da comunidade 
acadêmica e também divulgado antecipadamente à comunidade por mídias digitais, 
impressos e informes em rádio.  

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
De forma orgânica e positiva, a FSL-CPV instituiu a COEX – CPV, Conselho de 
Extensão de Caçapava para formalizar as ações extensionistas. É formada por uma 
coordenação e tem participação assídua de alunos voluntários. 
Essa COEX local permitiu a emissão e assinatura de Termos de Cooperação e Termos 
de Intercâmbio nacional com outras unidades do Grupo Educacional que enriquecem o 
escopo de trabalho e intensificam as políticas voltadas à Extensão.  
Iniciou-se também o grupo de pesquisa científica. É formada preliminarmente por 
professores doutores pesquisadores de ciências diversas que lecionam na FSL-CPV e 
têm carga horário dividida para sala de aula e extraclasse com reuniões de pesquisa e 
análise de trabalhos científicos. Tal grupo de pesquisa testifica o cunho pesquisador da 
faculdade em Caçapava. 
 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Esta dimensão compreende a transparência de informações para a comunidade. Este 
ponto a FSL-CPV tem atendido com excelência recebido feedback da comunidade 
caçapavense e arredores na aceitação dos nosso projetos, cursos livres e ações 
sociais. É possível perceber tal boa relação com a retroalimentação expressada em 
reuniões pelo representante Rodolfo Maciel que tem contato com grande massa da 
cidade e participa das reuniões da CPA. 
 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
No Grupo Educacional São Lucas, há a CEAL, Central de Atendimento ao Aluno, que 
facilita e viabiliza soluções ao aluno no âmbito administrativo e acadêmico. A Faculdade 
São Lucas de Caçapava criou a CEAL Virtual, um canal de atendimento com e-mail 
institucional personalizado, atendimento via WhatsApp e registros e protocolos via 
sistema “Área do Aluno”. Tal iniciativa otimizou em 60% a agilidade e confiabilidade na 
emissão de documentos e registro de ocorrências.  
 



 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Com um departamento de Recursos Humanos in loco, as questões de departamento 
pessoal e gestão de carreira dos funcionários São Lucas sã explícitas e claras.  
Na unidade de Caçapava foi instituído o Portal RH, uma plataforma via site oficial que 
acesso via login e senha. Nesta plataforma é possível consulta de comprovante de 
Comprovante de Pagamento (com versão para impressão), Informe de Rendimento 
para Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (com versão para impressão), 
é possível consultar o período de gozo de férias, qualificações atualizadas do 
profissional e espelho de folha de ponto. Com a ferramenta, docentes que têm carga 
parcial e trabalham em outras instituições conseguem ter acesso a informações 
pessoais remotamente e com agilidade e acuracidade.  
 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
Em um organograma departamental, a Faculdade São Lucas de Caçapava tem divisões 
organizações com caráter empresarial intensamente necessárias para boa ordem da 
instituição. O time de CEAL, o time de governança predial, o time de coordenações e o 
time de direção trabalham harmonicamente contando com líderes e assessores 
potencializando o conceito positivo da organização departamental. 
 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
Atualmente, a sustentabilidade financeira segue saudável sob a controladoria e 
auditoria de uma direção administrativa financeira do Grupo Educação São Lucas. As 
receitas são explícitas em Demonstrações Contábeis e as despesas são devidamente 
classificadas em centro de custos para divisão de renda concernente à necessidade e 
aplicação do centro de custo (laboratórios, limpeza, prédio e etc). O controle financeiro 
é inicialmente apurado pela direção geral da unidade com prestação de contas à 
mantenedora de quaisquer novidades e demandas. 

 - Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Esta dimensão foi o foco da pesquisa institucional de 2019. Diante de todos os eixos 

supracitados, a infraestrutura recebeu apontamentos positivos e negativos que 

permitem material de plano de ação bem concentrados.  

O campus Centro e o campus São João passaram por reformas muito explícitas que 

tiveram retornos interessantes dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo.  

 

 

 



 

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

Como já supracitado, a Pesquisa Institucional foi aplicada de forma física com 

formulário impresso com questões por área.  

 

Para exemplificar a adesão e análise: 

- Dos Discentes: até março de 2019 a FSL-CPV tem 612 alunos matriculados sendo 

364 presenciais e 248 de Ensino a Distância. A adesão foi de 76% do montante de 

alunos na última pesquisa superando o índice de 50% da pesquisa anterior.  

Principais pontos de Satisfação (assinalados como “ótimo” ou “excelente”): Imagem 

Institucional na Comunidade Externa, Coordenação e Direção de Curso, Segurança 

Interna, Corpo Docente e Cantina; 

Principais pontos de Insatisfação (assinalados como “ruim” ou “razoável”): 

Segurança Externa em ambos os campus, atendimento da biblioteca física; 

 

- Dos Docentes: com um corpo docente de 34 professores, a adesão foi de 100%. 

Principais pontos de Satisfação (assinalados como “ótimo” ou “excelente”): Imagem 

Institucional na Comunidade Externa, Coordenação e Direção de Curso, Espaço 

Docente e Plano de Remuneração e Benefícios. 

Principais pontos de Insatisfação (assinalados como “ruim” ou “razoável”): 

Segurança Externa em ambos os campus, necessidade de estacionamento para 

professores. 

 

- Dos Corpo Técnico-Administrativo: com um corpo de funcionários de 42 

colaboradores, a adesão foi de 100%. 

Principais pontos de Satisfação (assinalados como “ótimo” ou “excelente”): Imagem 

Institucional na Comunidade Externa, Liderança de Departamento, e Plano de 

Remuneração e Benefícios. 

Principais pontos de Insatisfação (assinalados como “ruim” ou “razoável”): 

Segurança Externa em ambos os campus; Copa e Espaço de descanso. 

 

 

 

 



 

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS 
 

Diante dos resultados quantitativos (sob Escala Likert) e dos comentários e sugestões 

abertos no fim da pesquisa, a CPA conseguiu desenhar um plano de ações 

relacionando o grau de complexidade dos problemas. 

 

Em grande maioria, os discentes levantaram questões de segurança externa ao 

campus. Relacionando as melhorias internas feitas previamente ao ingresso ao novo 

semestre de 2019. Como plano de ação imediata, a CPA envolveu diretamente a 

influência no munícipio do Representante Sr. Rodolfo Maciel que levou a problemática 

ao poder público para ações. 

Até a data de publicação deste relatório, as medidas corretivas estão sendo sentidas 

gradativamente. As autoridades municipais já procuraram a direção geral firmando o 

compromisso de reverter a opinião dos discentes e transformar a zona (bairro) mais 

seguro.  

Tal transformação irradia organicamente à sociedade. Está sendo muito bem aceito o 

apontamento da instituição quanto à segurança externa intensificando a boa relação 

sociedade-escola. 

 

Quanto a solicitação unânime dos docentes por um estacionamento, a ação foi tomada 

de imediato. Dias após a apuração dos resultados a equipe de infraestrutura adequou 

alguns espaços no terreno do campus Centro para ser um estacionamento dos 

docentes em trabalho na noite além de manter o estacionamento rotativo já existente. 

Ainda mais, a direção acatou junto a infraestrutura a partir de apontamentos dos 

docentes a necessidade de remanejamento do Espaço Docente para uma área mais 

privativa no corredor das coordenações. 

 

O corpo técnico-administrativo viu resolvida a demanda de uma copa privativa com 

cafeteira elétrica e espaço de descanso em intervalos dias após os resultados serem 

divulgados e analisados pela direção geral.   

 


