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DADOS INSTITUCIONAIS
2.1. Identificação
Mantenedora:

INSTITUTO ODONTOLÓGICO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA
ODONTOPÓS

Instituição Mantida (IES):

Faculdade Menino Deus – FAMED

Nome do curso:

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar

Localização:

Av. Getúlio Vargas, 1618 - Menino Deus
CEP: 90150-000 - Porto Alegre - RS

2.2. Breve Histórico
A partir de um grupo de estudos constituído por cirurgiões-dentistas, foi fundado na
cidade de Porto Alegre - RS o Instituto Odontológico de Pós-Graduação Ltda. – ODONTOPÓS,
com a finalidade de realizar estudos em Odontologia, oferta de cursos na área da saúde,
promoção de pesquisas e realização de eventos científicos, fomentar o ensino, a iniciação
científica e a prestação de serviços comunitários.
Uma vez consolidado, o ODONTOPÓS passou a ministrar cursos de aperfeiçoamento
em diversas disciplinas das áreas de Odontologia e Saúde, de forma geral. Devido a excelência
do seu corpo docente e instalações físicas, o instituto passou a receber alunos oriundos dos
mais diversos estados brasileiros.
Até então, o ODONTOPÓS ministrava somente cursos de atualização e extensão em
diversas especialidades odontológicas, prestando atendimento assistencial em seus diversos
cursos. A partir de 2006, em parceria com a Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP, o
ODONTOPÓS passou a sediar os cursos de especialização ministrados pela instituição.
Procurando estabelecer bases de pesquisa de interface com a graduação, o conselho
diretor da instituição decidiu fundar e credenciar a FACULDADE MENINO DEUS – FAMED para
a oferta de cursos superiores na área da Saúde, iniciando com o Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Hospitalar, com um projeto pedagógico voltado para as necessidades
contemporâneas dessas áreas do conhecimento.
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INSERÇÃO REGIONAL
A inserção social da FACULDADE MENINO DEUS – FAMED está caracterizada por
políticas, diretrizes, metas e ações destinadas a beneficiar pessoas ou grupo de pessoas que
diferem substancialmente dos demais com relação a um ou mais parâmetros relevantes, nas
comunidades acadêmicas com as quais se relaciona, ou mesmo na comunidade social. Essas
políticas devem ser desenvolvidas na perspectiva do processo de aprendizagem, com dois
objetivos principais:
a) Estimular, apoiar e/ou promover a inserção social;
b) Educar para o exercício pleno da cidadania e de profissões.
Os cursos de capacitação profissional da FACULDADE MENINO DEUS – FAMED,
ofertados através do ODONTOPÓS, todos na área de Odontologia, em suas atividades práticas,
prestam importante serviço assistencial atendendo à população mais carente do entorno,
além de grande número de pacientes encaminhados pela rede hospitalar da região
metropolitana de Porto Alegre.
A FACULDADE MENINO DEUS – FAMED se insere na realidade do bairro Menino Deus,
em Porto Alegre. O Menino Deus é um bairro da cidade de Porto Alegre, situado na região
centro-sul da capital do estado do Rio Grande do Sul. Foi criado pela Lei 2022 de 7 de
dezembro de 1959, com limites alterados pela Lei 4685 de 21 de dezembro de 1979.
O Menino Deus é considerado o mais antigo arraial de Porto Alegre, pois foi o primeiro
território a ter sido reconhecido enquanto agrupamento semi-independente do Centro
Histórico, com os quais mantinha relações comerciais e administrativas. Muitas de suas terras
pertenceram a Sebastião Francisco Chaves, dono da Estância São José. A denominação
originou-se da devoção ao Menino Deus, trazida a Porto Alegre pelos colonos açorianos. Na
ano de 1853, foi inaugurada a Capela do Menino Deus, cujas festas natalinas atraíam os
moradores do centro da cidade e de outros bairros em formação. As casas erguidas ao redor
da Capela e a abertura de novas ruas impulsionaram o desenvolvimento da região. Contudo,
tal igreja, originalmente de estilo gótico, foi demolida na década de 1970 para dar lugar à atual
igreja, de arquitetura moderna.
Na década

de

1860,

uma

linha

de

transporte

público

chamada

de maxambomba entrou no Menino Deus, mas devido à sua ineficiência — transitava
sobre trilhos de madeira —, acabou cedendo lugar para linhas de bonde puxadas por burros,
em 1873. À época, as casas do bairro pertenciam às camadas de maior poder aquisitivo da
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cidade, cujas festas paroquiais e atividades tornaram o tráfego do Menino Deus
movimentado. Os moradores costumavam frequentar o Hipódromo Rio Grandense (1888),
exposições de agropecuária e o Estádio dos Eucaliptos (1931). Além disso, o Grêmio Náutico
Gaúcho constitui um tradicional clube do bairro.
A ligação do Menino Deus com a Cidade Baixa e o Centro dava-se através da atual
Avenida Getúlio Vargas, que tinha seu início na ponte sobre o Arroio Dilúvio, erguida em 1850.
Com o prolongamento da Avenida Borges de Medeiros, a partir da década de 1950, e após
o aterro da Praia de Belas, o acesso ao bairro foi ampliado, facilitando sua expansão
e urbanização. Residencial desde sua origem, o Menino Deus é considerado um bairro
de classe média alta, que dispõe de proximidade com centros comerciais e de lazer.
A cidade de Porto Alegre possui atualmente uma população jovem estimada em
1.467.816 (dados do IBGE para 2013).
A capital gaúcha ostenta mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das
melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Foi
destacada em anos recentes também pela ONU como a Metrópole nº1 em qualidade de vida
do Brasil por três vezes; e por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - de
0,865, índice considerado elevado e o nono melhor IDH do país entre as metrópoles nacionais.
Dados do IBGE a apontam como uma das capitais brasileiras com as menores taxas de
desemprego e figura na lista da Pricewaterhouse Coopers entre as cem cidades mais ricas do
mundo.
Se considerarmos a Região Metropolitana de Porto Alegre, também conhecida como
Grande Porto Alegre, que reúne 32 municípios do Estado do Rio Grande do Sul sua população
chega a quase 4 milhões de habitantes, sendo a quarta mais populosa do Brasil – superada
apenas pelas regiões metropolitantas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também
possui o quarto maior PIB do Brasil, e atualmente é a 82ª maior aglomeração urbana do
mundo.
Em 2005 a cidade contava com um total de 519 estabelecimentos de saúde, 133 deles
públicos e 105 municipais. Desses 40 ofereciam internação total e 188 estavam ligados ao SUS.
Vários hospitais da cidade já foram premiados em nível nacional nos últimos anos. Em 2001
recebeu o Prêmio Qualidade Hospitalar outorgado pelo SUS o Hospital Independência, e em
2002, o Hospital de Clinicas de Porto Alegre, o Hospital São Lucas da PUC-RS, o Instituto de
Cardiologia do Rio Grande do Sul e a Policlínica Santa Casa.
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Segundo dados do Sistema e-Mec no Estado do Rio Grande do Sul existem 12 IES
(Istituições de Ensino Superior) que ofertam o Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar, entretanto, na cidade de Porto Alegre existe apenas três cursos autorizados.
Considerando a população existente na cidade de Porto Alegre e região Metropolitana
de Porto Alegre, a grande quantidade de estabelecimentos de saúde, a importância do Gestor
Hospitalar para o gerenciamento de estabelecimentos de saúde e a oferta de poucos Cursos
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar por IES na cidade de Porto Alegre consideramos
oportuno e importante a oferta do Curso Superior de Gestão Hospitalar da Faculdade Menino
Deus – FAMED para atender ao mercado de trabalho na área de saúde.

2.3. Missão
A Faculdade Menino Deus - FAMED tem por missão
Ser um agente propulsor da educação através da oferta de ensino superior em níveis de
graduação e pós-graduação, indissociados da iniciação científica e da extensão,
colaborando coma formação integral do ser humano como profissional competente,
cidadão ético, proativo e empreendedor, comprometido com a melhoria da qualidade de
vida individual e coletiva da população e com o desenvolvimento local e regional.

2.4. Finalidades
A FAMED é uma organização que tem por finalidade o desenvolvimento de um
trabalho educacional de formação específica que envolve a prestação de serviços de saúde e
educacionais à população em geral, melhorando seu bem-estar, com procedimentos técnicocientíficos responsáveis e éticos. Para cumprir com a sua finalidade, deve:
 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
 Capacitar profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, em cursos de
graduação e pós-graduação;
 Estimular e apoiar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência
e da tecnologia, da produção e difusão da cultura e o entendimento do homem e
do meio em que vive;
 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que são
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adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
 Estimular

o

conhecimento

dos

problemas

do

mundo

globalizado

e,

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo
com esta uma relação de reciprocidade; e
 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na instituição.

2.5. Objetivos
2.5.1. Objetivos Gerais
A FAMED tem por objetivos gerais:
 capacitar profissionais, em cursos e programas de graduação e pós-graduação, para
a realização de atividades específicas;
 desenvolver programas de iniciação científica e de extensão e estimular a pesquisa;
 apoiar e estimular a produção intelectual e científica dos corpos docente e discente;
 manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras; e
 oferecer serviços de qualidade, em todas as áreas em que atuar.

2.5.2. Objetivos Institucionais
A FAMED, a partir de seu credenciamento como Instituição de Ensino Superior, tem
como objetivos institucionais:
 a promoção da educação integral do ser humano, incluindo a formação cívica e
ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, bem
como a formação de nível superior, em nível de graduação e de educação
continuada, de profissionais e especialistas aptos para inserção em setores
produtivos, capacitados para participarem do processo de desenvolvimento
político-cultural e socioeconômico do país engajado numa sociedade globalizada e,
conscientes da necessidade de continuarem aprendendo, de modo a serem capazes
de se adaptar com flexibilidade às novas condições de laboralidade e
empregabilidade ou aperfeiçoamento ulteriores;
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 a geração e transferência de tecnologia pelo incentivo à atividade criadora,
mediante a realização de estudos, pesquisas e difusão de seus resultados, o
assessoramento e a prestação de serviço à sociedade civil organizada e aos cidadãos
em assuntos relativos aos diversos campos de saber;
 o fomento às atividades de cooperação e intercâmbio técnico-científico com
instituições de ensino e agentes de recursos humanos do setor produtivo, com
vistas à articulação do ensino superior com os sistemas formais e informais de
educação, para elevar o nível da formação do indivíduo, a força de trabalho ativa
da sociedade e a qualidade de vida da população;
 o incentivo a ações integradas com a sociedade civil, os cidadãos, organismos
nacionais e estrangeiros, para promoção do desenvolvimento da cultura, das artes,
das ciências e da tecnologia;
 o estimulo à produção cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
 a certificação e desenvolvimento de competências e habilidades em nível de pósgraduação nas diferentes áreas de conhecimento em que atue, permitindo ao
concluinte de seus cursos a inserção em setores profissionais e a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar com a formação contínua de
seus egressos, bem como dos demais formandos em nível de superior;
 o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e à produção e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver um melhor entendimento do homem sobre o meio em
que vive;
 a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação
ou de outras formas de comunicação;
 o aperfeiçoamento cultural e profissional e a correspondente concretização,
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
 o estimulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade; e
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 a promoção da extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da produção cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

Para consecução de seus objetivos, a FAMED credencia-se para promover e ministrar
cursos de graduação, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento e atualização, e cursos
e programas de educação continuada de interesse geral, em períodos regulares e durante os
recessos escolares, modulares ou de caráter intensivo, bem como cursos de especialização no
termo da legislação do Sistema Federal de Ensino Superior, concedendo ao seu egresso
certificado de especialização de validade acadêmica e profissional, reconhecida em âmbito
nacional.

2.5.3. Objetivos Estratégicos
Para o cumprimento do que se estabelece como missão e compromisso, a Faculdade
Menino Deus - FAMED define os seguintes objetivos estratégicos:
Área Técnico-Pedagógica


Estabelecer parâmetros de qualidade de ensino, aliados a pesquisa e extensão, bem
como medidas de eficiência, eficácia, efetividade e relevância social da aprendizagem
que sejam permanentemente reavaliados, visando a um processo de melhoria
contínua da ação pedagógica institucional;



Disseminar entre os alunos e professores a cultura da pesquisa científica e da reflexão
como mecanismos insubstituíveis de construção e apropriação do conhecimento;



Desenvolver atividades que, através de parcerias intra e interinstitucionais, possam
criar mecanismos de financiamento e de suporte à pesquisa, especialmente aquelas
focadas no interesse social e comunitário;



Elaborar e aplicar procedimentos de avaliação permanente dos currículos implantados
na Faculdade Menino Deus - FAMED, e implementar mecanismos de realinhamento
curricular decorrente das potencialidades e fragilidades institucionais, bem como das
oportunidades e ameaças detectadas no universo organizacional da instituição;



Estabelecer, junto à comunidade, sistemáticas de interação institucional que
possibilitem ações de enriquecimento curricular e desenvolvimento institucional; e
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Desenvolver e implantar instrumentos de acompanhamento e mensuração
quantitativa e qualitativa do desempenho acadêmico, visando a uma constante e
permanente evolução dos parâmetros indicadores do desempenho dos estudantes,
dos docentes, do processo ensino-aprendizagem e das condições institucionais de
oferta educacional.

Área de Gestão Acadêmica


Implantar sistemas de gestão de informações visando o acompanhamento e avaliação
dos produtos e processos, bem como das ações de rotina, quanto ao cumprimento dos
objetivos e metas institucionais, de forma a garantir o pleno sucesso do
empreendimento;



Elaborar e implementar o plano de capacitação e de incentivos à docência e ao
gerenciamento acadêmico e empresarial, valorizando a competência, a gestão
acadêmica e os processos administrativos e de planejamento;



Desenvolver e implantar mecanismos de planejamento participativo, como forma de
propiciar o necessário dinamismo e comprometimento com o Projeto Pedagógico
Institucional – PPI associado ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, os
Projeto Pedagógicos dos Cursos – PPCs e demais documentos integrantes do
arcabouço programático da Faculdade Menino Deus - FAMED;



Assegurar e priorizar ações que transformem o processo de avaliação institucional em
ferramenta essencial para a formulação de estratégias nas áreas de ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmica; e



Executar, acompanhando o crescimento das demandas institucionais e de acordo com
as disponibilidades financeiras da mantenedora, o planejamento físico da unidade
acadêmica, bem como implementar a estrutura organizacional prevista para a
Faculdade Menino Deus - FAMED.

Área de Extensão e Relações com a Comunidade


Promover e incentivar a participação de estudantes e professores em programas de
extensão, ação comunitária e cidadania;



Estabelecer mecanismos institucionais de apoio material e político para ações de
captação de recursos para programas de pesquisa e extensão;
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Garantir a participação da comunidade externa nos processos de avaliação
institucional da Faculdade Menino Deus - FAMED;



Implantar, em comum acordo com entidades patronais, sindicais e governamentais,
sistema de captação de ofertas de vagas e encaminhamento ao emprego, visando não
só a colocação de alunos, mas também alimentando os programas de treinamento e
requalificação profissional que venham a ser executados pela Faculdade Menino Deus
- FAMED; e



Definir e implementar mecanismos permanentes de acompanhamento de egressos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES
Os cursos a serem ofertados pela FAMED terão conexão direta com as características
da região metropolitano da capital gaúcha, de modo a contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico da região e do país, mediante a capacitação qualitativa de recursos humanos
para atuarem na área da saúde.
A FAMED concentra esforços para o exercício de responsabilidade social, sempre
orientando seus professores, alunos, funcionários e corpo administrativo a agirem em
consonância e articulados com outras entidades societárias, isto é, cuidando para gerar
trabalho participativo que, ao invés de simples somatório, se mostre como produto de
vontades e forças voltadas para a obra do bem-comum numa grande rede de relações com
que todos deverão estar comprometidos.
Dessa forma, a FAMED não deseja e nem poderá ser um órgão isolado do seu entorno.
As razões para isso são várias. Vale destacar, entre elas, as seguintes:


a necessidade, sempre presente, de se conhecer e de se atualizar com respeito às
mudanças socioculturais que acontecem na Região, no País e no Mundo;



a impossibilidade de realizar ensino de especialização e extensão, de qualidade,
sem acompanhar as motivações, preferências e exigências expressas, explícita ou
implicitamente, pelas comunidades a que se pretende servir;



a importância de órgãos públicos como entidades capazes de dialogar com a
FAMED sobre o presente e futuro das profissão e das especializações de destino
dos discentes;



a influência que tais empresas privadas e órgãos públicos podem exercer enquanto
instituições empregadoras;
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o interesse da FAMED em ser um órgão plenamente inserido no aqui, no agora e,
também, no futuro de sua realidade;



o interesse e as vantagens, proveitos e benefícios da FAMED responder.
adequadamente, a sua circunstância.

Em plena observação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que dispõe sobre o
Sistema Nacional da Educação Superior – SINAES, e visando assegurar o processo nacional de
avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho
de seus estudantes, a Faculdade Menino Deus - FAMED constituiu uma CPA – Comissão
Própria de Avaliação, para avaliar as dimensões institucionais instituídas na lei.
São objetivos da avaliação:
a) Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação na Faculdade
Menino Deus - FAMED;
b) Implantar um processo contínuo de avaliação institucional;
c) Planejar e redirecionar as ações da Faculdade Menino Deus - FAMED a partir
da avaliação institucional;
d) Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;
e) Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e
autonomia;
f) Consolidar o compromisso social da Faculdade Menino Deus - FAMED;
g) Consolidar o compromisso científico-cultural da Faculdade Menino Deus FAMED.
A Faculdade Menino Deus - FAMED está ciente de que a proposta de avaliação do
SINAES prevê a articulação entre a avaliação da IES (interna e externa), a avaliação dos cursos
e avaliação do desempenho de seus estudantes (ENADE).
A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorre pela
contextualização destes com as características da demanda e do ambiente externo,
respeitando-se as limitações regionais para que possam ser superadas pelas ações
estratégicas desenvolvidas a partir do processo avaliativo.
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O processo de autoavaliação conta com a participação de uma Comissão (CPA)
devidamente designada para planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a
comunidade pelo processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade
acadêmica; com o apoio da alta gestão da Faculdade Menino Deus - FAMED e com a
disponibilização de informações e dados confiáveis.
A avaliação abre espaço para sugestões e avaliações espontâneas em todos os
instrumentos de avaliação interna da Faculdade Menino Deus - FAMED
O grupo designado pelo órgão diretivo da Faculdade Menino Deus - FAMED, é
composto por representantes da IES, por alunos e professores.
Compõe a CPA 2019, conforme portaria 032019 desta IES:
Me. Carlos Theodoro Strey – representante da IES
Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio – representante dos Professores
Angélica de Souza – representante dos alunos
Marilson Dondoni – representante da comunidade
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3.

METODOLOGIA
A avaliação institucional proposta adota um instrumento, na forma de questionário,

abordando: curso, docentes e disciplinas, coordenador do curso, atendimento ao aluno,
infraestrutura da biblioteca, infraestrutura-espaços físicos, comunicação e imagem e os
docentes individualmente. Conta, também com um espaço para os alunos registrarem seus
comentários, sugestões ou necessidades. O instrumento, em anexo, prevê uma escala que vai
do MS (muito satisfeito) ao MI (muito insatisfeito), buscando trazer para o âmbito das
discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e é
realizada a cada semestre, conforme calendário acadêmico.
Os métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a
convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de
soluções para os problemas apresentados.
A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões, técnicas e métodos de
forma flexível para, diante de situações concretas, assumir novos contornos, adotar decisões
e técnicas mais oportunas e diretamente vinculadas às situações em pauta. O instrumento foi
aplicado conforme calendário acadêmico:



03/junho/2019
04/novembro/2019

Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015
17

4.

DESENVOLVIMENTO
4.1.
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Os resultados apontados estavam dentro do esperado, visto sermos uma instituição
pequena e em início de funcionamento. Os problemas apontados são de fácil resolução,
porém se faz necessário que ações e mudanças decorrentes deste processo, oriundos das
avaliações, tenham devolutivas mais pontuais. A comunicação com relação as estratégias
desenvolvidas a partir das avaliações necessitam ser melhor difundidas.
4.2.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

4.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A FACULDADE MENINO DEUS – FAMED tem por missão
Ser um agente propulsor da educação através da oferta de ensino superior
em níveis de graduação e pós-graduação, indissociados da iniciação
científica e da extensão, colaborando coma formação integral do ser
humano como profissional competente, cidadão ético, proativo e
empreendedor, comprometido com a melhoria da qualidade de vida
individual e coletiva da população e com o desenvolvimento local e
regional.

4.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
A mantenedora possui convênio com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre
(Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre) e com o Hospital de Pronto Socorro de Canoas
para as atividades práticas do Curso de Especialização Lato Sensu em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial, onde os alunos realizam estágio curricular de forma gratuita.
Possui, convênio com as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da Grande Porto
Alegre para atendimento gratuito da população em tratamentos de endodontia (canal), por
parte dos alunos da Especialização Lato Sensu em Endodontia e de exodontia (extração de
dentes) por parte dos alunos da Especialização Lato Sensu em Bucomaxilofacial.
Também possui convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS onde oferta
desconto aos colaboradores desta na graduação do curso Superior em Tecnologia da Gestão
Hospitalar de 20% na mensalidade.
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4.3.

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

4.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
A FAMED – Faculdade Menino Deus devido ao seu porte, ainda não definiu políticas de
pesquisa. Todos os docentes são estimulados a produção acadêmica, a participarem de
fóruns, seminários e congressos. Dentre as práticas de ensino realizadas, os docentes são
estimulados a realizarem visitas técnicas com seus alunos, bem como trazerem profissionais,
em sala de aula, para que possam repassar suas expertises.
A mantenedora possui convênio com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre
(Hospital de Pronto Socorro de POA) e com o Hospital de Pronto Socorro de Canoas para as
atividades práticas do Curso de Especialização lato Sensu em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial. Possui, também, convênio com as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)
da Grande Porto Alegre para atendimento gratuito da população em tratamentos de
endodontia (canal), por parte dos alunos da Especialização lato Sensu em Endodontia.
As políticas de ensino, de extensão e práticas investigativas estão descritas a seguir.
POLÍTICAS DE ENSINO
A política de ensino adotada pretende:
 Assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa e do cidadão, proporcionando o
acesso ao saber global, a fim de introduzi-lo na civilização do trabalho como mão de
obra especializada e moderna;
 Desenvolver a consciência social para a preservação do patrimônio cultural, dos
valores e compreender os direitos e deveres constitucionais necessários à
construção de uma sociedade mais justa e democrática.

A instituição adota as seguintes diretrizes para o ensino de graduação e pós-graduação:


Metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam o desenvolvimento
de competências e habilidades requeridas na formação pós-graduada do
educando;



Planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria e prática,
privilegiando a iniciação científica e as extensionistas;
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Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as avaliações
quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho
teórico-doutrinário;



O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e
atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de
ensino de qualidade;



Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a convivência
acadêmica, em todos os níveis e categorias.

Dentro dessa perspectiva, os discentes demonstram que a Instituição vem
promovendo ações indo ao encontro da promoção da satisfação dos alunos como demonstra
o comparativo da figura 01, referente a pesquisa de 2018 com a figura 02, referente a pesquisa
de 2019.

Figura 01: curso / 2018. Fonte: questionário de avaliação (2018).

Figura 02: curso / 2019. Fonte: questionário de avaliação (2019).

Na avaliação de 2019 ocorreu melhora nos índices de satisfação, conforme figura 02,
o que sinaliza que a IES está trabalhando corretamente com os alunos esse quesito. O currículo
foi reorganizado para os alunos entrantes em 2019 e percebe-se na comparação que a
adequação na organização curricular foi de grande importância.
Também, no decorrer do ano de 2019, foram oportunizadas para os alunos diversas
Palestras com profissionais da área, foco do curso, visitas técnicas para avaliação in loco das
atividades realizadas em sala de aula, tais como: Hospital de Pronto Socorro de POA, Hospital
Beneficência Portuguesa, entre outras.
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Destarte, observando a figura 03 referente a avaliação realizada no ano de 2018,
comparativamente com a figura 04 referente a avaliação realizada no ano de 2019, percebese que a Instituição está no caminho certo em relação aos docentes contratados.

Figura 03: docentes e disciplinas / 2018. Fonte: questionário de avaliação (2018).

Figura 04: docentes e disciplinas / 2019. Fonte: questionário de avaliação (2019).

É visível que, a partir da comunicação e estratégias formuladas em decorrência das
avaliações conseguiu-se diminuir, de forma significativa, o índice regular, observado no ano
de 2018. Nitidamente há a demonstração de satisfação e muita satisfação com relação aos
docentes e disciplinas na avaliação geral.

POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS INVESTIGATIVAS
A instituição estimula o desenvolvimento de práticas investigativas, nos cursos de
graduação, de pós-graduação lato sensu, especialmente, nas atividades de elaboração dos
trabalhos de conclusão de curso.


Incentivar projetos específicos, mantendo convênio e intercâmbio com instituições
congêneres, criando o ambiente ideal para o desenvolvimento de práticas
investigativas no intuito de aprimorar a qualidade do ensino e prestar serviços à
comunidade;
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Estimular e apoiar a iniciação científica, por meio de um programa de iniciação
científica, que se traduz em uma atividade de investigação, realizada por
estudantes da graduação e da pós-graduação, visando ao aprendizado de técnicas
e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e
da criatividade;



Atuar, na área de extensão, identificando situações-problemas na sua região de
abrangência, com vistas à oferta de cursos de extensão e da prestação de serviços
técnicos nas áreas em que atuar.

No que se refere as práticas de pesquisa está sendo avaliado a formação de grupos de
estudo, visando fomentar espaços de discussão que propiciem políticas e práticas de pesquisa
na Faculdade Menino Deus.
Com relação a extensão, no ano de 2019, a FAMED oportunizou um curso de extensão,
a todos os alunos interessados, sobre ferramentas como Word, Excel e Power Point, aos
alunos.
Também a partir de um evento pensando na disciplina de Estratégia Empresarial,
ministrada pela Professora Beatriz Barreto Machado Athanasio, denominado de I Pernada das
Profissões houve a integração entre discentes, docentes e comunidade externa. O evento foi
de extrema relevância.

4.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A FAMED – Faculdade Menino Deus está presente nas mídias sociais existentes de
forma a divulgar as suas ações, cursos, entre outros. Apesar da mantida, Odontopós, estar
atuando a bastante tempo no mercado, com seus cursos de Especialização Lato Sensu na área
odontológica, a FAMED ainda não é muito conhecida, conforme demonstra os resultados
obtidos no ano 2018 (figura 05) e no ano de 2019 (figura 06), porém se faz perceptível que a
FAMED está caminhando para melhorar sua comunicação e imagem uma vez que de forma
gradativa diluí do índice R (regular) nos quesitos 1, 2 e 3 para os níveis de Satisfação a
percepção de sua comunidade interna.
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Figura 05: comunicação e imagem / 2018. Fonte: questionário de avaliação (2018).

Figura 06: comunicação e imagem / 2019. Fonte: questionário de avaliação (2019).

4.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
A FAMED designará docentes para apoio pedagógico aos discentes, com especial
atenção a atividades que envolvam:


supervisionar e orientar os trabalhos de conclusão de curso e as atividades
complementares;



orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; e



desenvolver articulações com empresas, órgãos públicos e instituições da
comunidade social para o encaminhamento ao ofertas de trabalho, recolocação
profissional ou para empreendimento profissional ou econômico.

A concessão de bolsas de estudos está limitada a dez por cento das vagas ofertadas,
mediante análise econômico-financeira do candidato.
O registro e controle acadêmicos obedecem aos padrões de segurança, confiabilidade
e transparência, com apoio de tecnologia adequada a essa finalidade (hardware e software),
e pessoas especialmente treinadas para essas funções. Atualmente a FAMED utiliza o software
AcadWeb, da empresa Qualinfo, para realizar seus registros acadêmicos.
Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime acadêmico e
disciplinar, estão disciplinados no Regimento.
O vínculo institucional e as relações financeiras do aluno para com a FAMED são
disciplinados em contrato de prestação de serviços educacionais, a ser firmado entre o aluno
ou seu representante legal responsável e o Instituto Odontológico de Pós-Graduação –
ODONTOPÓS, por curso ou programa. O acompanhamento de egressos é sistemático e
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permanente, com vistas à educação continuada e à avaliação da efetividade dos estudos
realizados na FAMED. O controle financeiro é realizado através do sistema Vensis.
Os resultados obtidos na pesquisa, em relação ao item Atendimento ao Aluno, no ano
de 2018 (figura 07) comparando com o ano de 2019 (figura 08), demonstram que precisamos
sanar questões pontuais para melhorar o índice geral de satisfação

Figura 07: atendimento ao aluno / 2018. Fonte: questionário de avaliação 2018.

Figura 08: atendimento ao aluno / 2018. Fonte: questionário de avaliação.

4.4.

Eixo 4: Políticas de Gestão

4.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
A FAMED – Faculdade Menino Deus está em constante avaliação das suas políticas de
pessoal, do corpo docente e do corpo técnico-administrativo de modo a melhorar o
aperfeiçoamento, o desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.
4.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
O organograma sintético apresentado a seguir demonstra a autonomia da FAMED em
relação à sua mantenedora.
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4.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
A FAMED – Faculdade Menino Deus conta com recursos provenientes das
mensalidades de seu curso de graduação e dos cursos de extensão e especialização, além dos
procedimentos realizados em seus ambulatórios, para sua manutenção e expansão.

4.5.

Eixo 5: Infraestrutura Física

4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física
Na avaliação realizada em relação à Infraestrutura/espaços físicos os alunos
demonstraram uma grande variação em suas respostas.


Recursos de informática: foi melhorada a rede interna de wi-fi, porém ainda ficaram
alguns pontos a melhorar.



Acessibilidade: observa-se que precisamos melhorar a percepção sobre o quesito de
acessibilidade existentes.



Segurança: este item continua bem avaliado, pois a IES conta com uma pessoa que
cuida da entrada e saída dos alunos, dando total apoio a eles quanto à segurança.
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Ambiente escolar: a IES prima pelo conforto e limpeza, visto que seus cursos de
especialização são voltados para a área de saúde, que por si só, demandam ambientes
higiênicos, evidenciado no comparativo dos índices da figura 09 e figura 10.

Figura 09: infraestrutura espaços físicos / 2018. Fonte: questionário de avaliação.

Figura 10: infraestrutura espaços físicos / 2019. Fonte: questionário de avaliação.

Quanto aos serviços de infraestrutura: da biblioteca, nota-se que se manteve estável
os índices de satisfação.

Figura 11: infraestrutura – biblioteca – 2018. Fonte: questionário de avaliação.

Figura 12: infraestrutura – biblioteca – 2019. Fonte: questionário de avaliação.
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5.

ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Considerando os dados e informações coletadas nos instrumentos de avaliação e

tendo em vista os desafios enfrentados para o processo de implementação e melhoria
contínua do curso, os resultados obtidos durante o início de funcionamento da FAMED são
bastante positivos. Observa um panorama favorável da situação da Faculdade, naturalmente
indicando a necessidade de melhorias constantes. O conhecimento das manifestações
apresentadas reforça, em especial, a necessidade de melhorar as estratégias de
fortalecimento da Interdisciplinaridade, da comunicação, do acesso a biblioteca, entre outros.
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6.

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE


Planejamento e Avaliação Institucional: A comunicação com relação as estratégias
desenvolvidas a partir das avaliações necessitam ser melhor difundidas;
 Política de Atendimento aos Discentes: Precisamos sanar questões pontuais para
melhorar o índice geral de satisfação;
 Acessibilidade: deve-se realizar uma campanha de informação aos alunos dos recursos
de acessibilidade, para que os mesmos tomem ciência.
 Biblioteca: sugere-se uma maior utilização da biblioteca virtual de em sala de aula
pelos docentes, de modo que o acesso possa ser mais amplo.
 Comunicação e Imagem: reforçar a mídia através do site e das redes sociais da IES, de
modo a melhorar a imagem da Instituição perante os alunos.
Foram realizadas ciclo de palestras gratuitas para a comunidade em geral, nas
dependências da FAMED, para divulgação de suas atividades:
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ANEXOS

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
CPA – Comissão Própria de Avaliação
1º semestre de 2019- Turma 2
CURSO
1
2
3

Questionamentos \ Escala de Satisfação
Adequação do curso em relação às suas expectativas

MS

S

R

I

MI

SR

MI

SR

MI

SR

MI

SR

Organização do currículo
Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos (teoria
e prática)

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

DOCENTES E DISCIPLINAS (AVALIAÇÃO GERAL)
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Cumprimento dos conteúdos propostos
1
2
3
4
5
6
7

MS

S

R

I

Domínio dos conteúdos abordados
Metodologias de ensino utilizadas
Postura ética
Pontualidade / Assiduidade
Relacionamento com a turma
Apresentação do plano de ensino

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COORDENADOR DE CURSO
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Atendimento e relacionamento com os estudantes
1
2
3

MS

S

R

I

Orientações em questões pedagógicas
Agilidade e efetividade nas respostas e solicitações

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

ATENDIMENTO AO ALUNO
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Processo de matrícula e rematrícula
1
2

Comunicação com a Direção da Faculdade

MS

S

R

I
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3
4

Secretaria Acadêmica (cordialidade e agilidade)
Administrativo/Financeiro (cordialidade e agilidade)

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

INFRAESTRUTURA - BIBLIOTECA
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Atualização do acervo disponível
1
2
3

MS

S

R

I

MI

SR

MI

SR

MI

SR

Atendimento
Serviços de reservas e renovações

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

INFRAESTRUTURA ESPAÇOS FÍSICOS
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Recursos de informática (laboratórios, software,
1
conexão wi-fi e acesso a informação)
Acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD)
2
3
4
5
6

MS

S

R

I

Segurança
Ambiente escolar (conforto, limpeza, conservação,
climatização e sinalização interna)
Serviços de alimentação (cantina, coffee break)
Serviços de fotocópia/reprografia

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Comunicação interna e externa (regimento, manual
1
do aluno, site)
Imagem externa do curso de graduação
2
3

MS

S

R

I

Imagem externa dos cursos de pós-graduação

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COMENTÁRIOS / SUGESTÕES / NECESSIDADES
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IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
(Opcional)
Nome: _________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________ Fone: ___________________

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
CPA – Comissão Própria de Avaliação
1º semestre de 2019
Avaliação dos Docentes
Docentes do 1º semestre/2019
1. Beatriz Athanásio
2. Fernando Macedo
3. Iara woitowitz
4. Josi Nicol
5. Luciana Barbosa
6. Sirlanda Selau
7. _____________________________

1
2
3
4
5
6
7

Questionamentos \ Escala de Satisfação
Cumprimento dos conteúdos propostos
Domínio dos conteúdos abordados
Metodologias de ensino utilizadas
Postura ética
Pontualidade / Assiduidade
Relacionamento com a turma
Apresentação do plano de ensino

1

2

3

4

5

6

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COMENTÁRIOS / SUGESTÕES / NECESSIDADES

7
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CPA
Comissão Própria de Avaliação

Relatório 2020

Dezembro/2020
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DADOS INSTITUCIONAIS
2.1. Identificação
Mantenedora:

INSTITUTO ODONTOLÓGICO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA
ODONTOPÓS

Instituição Mantida (IES):

Faculdade Menino Deus – FAMED

Nome do curso:

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar

Localização:

Av. Getúlio Vargas, 1618 - Menino Deus
CEP: 90150-000 - Porto Alegre - RS

2.2. Breve Histórico
A partir de um grupo de estudos constituído por cirurgiões-dentistas, foi fundado na
cidade de Porto Alegre - RS o Instituto Odontológico de Pós-Graduação Ltda. – ODONTOPÓS,
com a finalidade de realizar estudos em Odontologia, oferta de cursos na área da saúde,
promoção de pesquisas e realização de eventos científicos, fomentar o ensino, a iniciação
científica e a prestação de serviços comunitários.
Uma vez consolidado, o ODONTOPÓS passou a ministrar cursos de aperfeiçoamento
em diversas disciplinas das áreas de Odontologia e Saúde, de forma geral. Devido a excelência
do seu corpo docente e instalações físicas, o instituto passou a receber alunos oriundos dos
mais diversos estados brasileiros.
Até então, o ODONTOPÓS ministrava somente cursos de atualização e extensão em
diversas especialidades odontológicas, prestando atendimento assistencial em seus diversos
cursos. A partir de 2006, em parceria com a Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP, o
ODONTOPÓS passou a sediar os cursos de especialização ministrados pela instituição.
Procurando estabelecer bases de pesquisa de interface com a graduação, o conselho
diretor da instituição decidiu fundar e credenciar a FACULDADE MENINO DEUS – FAMED para
a oferta de cursos superiores na área da Saúde, iniciando com o Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Hospitalar, com um projeto pedagógico voltado para as necessidades
contemporâneas dessas áreas do conhecimento.

Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015
36

INSERÇÃO REGIONAL
A inserção social da FACULDADE MENINO DEUS – FAMED está caracterizada por
políticas, diretrizes, metas e ações destinadas a beneficiar pessoas ou grupo de pessoas que
diferem substancialmente dos demais com relação a um ou mais parâmetros relevantes, nas
comunidades acadêmicas com as quais se relaciona, ou mesmo na comunidade social. Essas
políticas devem ser desenvolvidas na perspectiva do processo de aprendizagem, com dois
objetivos principais:
c) Estimular, apoiar e/ou promover a inserção social;
d) Educar para o exercício pleno da cidadania e de profissões.
Os cursos de capacitação profissional da FACULDADE MENINO DEUS – FAMED,
ofertados através do ODONTOPÓS, todos na área de Odontologia, em suas atividades práticas,
prestam importante serviço assistencial atendendo à população mais carente do entorno,
além de grande número de pacientes encaminhados pela rede hospitalar da região
metropolitana de Porto Alegre.
A FACULDADE MENINO DEUS – FAMED se insere na realidade do bairro Menino Deus,
em Porto Alegre. O Menino Deus é um bairro da cidade de Porto Alegre, situado na região
centro-sul da capital do estado do Rio Grande do Sul. Foi criado pela Lei 2022 de 7 de
dezembro de 1959, com limites alterados pela Lei 4685 de 21 de dezembro de 1979.
O Menino Deus é considerado o mais antigo arraial de Porto Alegre, pois foi o primeiro
território a ter sido reconhecido enquanto agrupamento semi-independente do Centro
Histórico, com os quais mantinha relações comerciais e administrativas. Muitas de suas terras
pertenceram a Sebastião Francisco Chaves, dono da Estância São José. A denominação
originou-se da devoção ao Menino Deus, trazida a Porto Alegre pelos colonos açorianos. Na
ano de 1853, foi inaugurada a Capela do Menino Deus, cujas festas natalinas atraíam os
moradores do centro da cidade e de outros bairros em formação. As casas erguidas ao redor
da Capela e a abertura de novas ruas impulsionaram o desenvolvimento da região. Contudo,
tal igreja, originalmente de estilo gótico, foi demolida na década de 1970 para dar lugar à atual
igreja, de arquitetura moderna.
Na década

de

1860,

uma

linha

de

transporte

público

chamada

de maxambomba entrou no Menino Deus, mas devido à sua ineficiência — transitava
sobre trilhos de madeira —, acabou cedendo lugar para linhas de bonde puxadas por burros,
em 1873. À época, as casas do bairro pertenciam às camadas de maior poder aquisitivo da
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cidade, cujas festas paroquiais e atividades tornaram o tráfego do Menino Deus
movimentado. Os moradores costumavam frequentar o Hipódromo Rio Grandense (1888),
exposições de agropecuária e o Estádio dos Eucaliptos (1931). Além disso, o Grêmio Náutico
Gaúcho constitui um tradicional clube do bairro.
A ligação do Menino Deus com a Cidade Baixa e o Centro dava-se através da atual
Avenida Getúlio Vargas, que tinha seu início na ponte sobre o Arroio Dilúvio, erguida em 1850.
Com o prolongamento da Avenida Borges de Medeiros, a partir da década de 1950, e após
o aterro da Praia de Belas, o acesso ao bairro foi ampliado, facilitando sua expansão
e urbanização. Residencial desde sua origem, o Menino Deus é considerado um bairro
de classe média alta, que dispõe de proximidade com centros comerciais e de lazer.
A cidade de Porto Alegre possui atualmente uma população jovem estimada em
1.467.816 (dados do IBGE para 2013).
A capital gaúcha ostenta mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das
melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Foi
destacada em anos recentes também pela ONU como a Metrópole nº1 em qualidade de vida
do Brasil por três vezes; e por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - de
0,865, índice considerado elevado e o nono melhor IDH do país entre as metrópoles nacionais.
Dados do IBGE a apontam como uma das capitais brasileiras com as menores taxas de
desemprego e figura na lista da Pricewaterhouse Coopers entre as cem cidades mais ricas do
mundo.
Se considerarmos a Região Metropolitana de Porto Alegre, também conhecida como
Grande Porto Alegre, que reúne 32 municípios do Estado do Rio Grande do Sul sua população
chega a quase 4 milhões de habitantes, sendo a quarta mais populosa do Brasil – superada
apenas pelas regiões metropolitantas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também
possui o quarto maior PIB do Brasil, e atualmente é a 82ª maior aglomeração urbana do
mundo.
Em 2005 a cidade contava com um total de 519 estabelecimentos de saúde, 133 deles
públicos e 105 municipais. Desses 40 ofereciam internação total e 188 estavam ligados ao SUS.
Vários hospitais da cidade já foram premiados em nível nacional nos últimos anos. Em 2001
recebeu o Prêmio Qualidade Hospitalar outorgado pelo SUS o Hospital Independência, e em
2002, o Hospital de Clinicas de Porto Alegre, o Hospital São Lucas da PUC-RS, o Instituto de
Cardiologia do Rio Grande do Sul e a Policlínica Santa Casa.
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Segundo dados do Sistema e-Mec no Estado do Rio Grande do Sul existem 12 IES
(Istituições de Ensino Superior) que ofertam o Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar, entretanto, na cidade de Porto Alegre existe apenas três cursos autorizados.
Considerando a população existente na cidade de Porto Alegre e região Metropolitana
de Porto Alegre, a grande quantidade de estabelecimentos de saúde, a importância do Gestor
Hospitalar para o gerenciamento de estabelecimentos de saúde e a oferta de poucos Cursos
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar por IES na cidade de Porto Alegre consideramos
oportuno e importante a oferta do Curso Superior de Gestão Hospitalar da Faculdade Menino
Deus – FAMED para atender ao mercado de trabalho na área de saúde.

2.3. Missão
A Faculdade Menino Deus - FAMED tem por missão
Ser um agente propulsor da educação através da oferta de ensino superior em níveis de
graduação e pós-graduação, indissociados da iniciação científica e da extensão,
colaborando coma formação integral do ser humano como profissional competente,
cidadão ético, proativo e empreendedor, comprometido com a melhoria da qualidade de
vida individual e coletiva da população e com o desenvolvimento local e regional.

2.4. Finalidades
A FAMED é uma organização que tem por finalidade o desenvolvimento de um
trabalho educacional de formação específica que envolve a prestação de serviços de saúde e
educacionais à população em geral, melhorando seu bem estar, com procedimentos técnicocientíficos responsáveis e éticos. Para cumprir com a sua finalidade, deve:
 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
 Capacitar profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, em cursos de
graduação e pós-graduação;
 Estimular e apoiar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência
e da tecnologia, da produção e difusão da cultura e o entendimento do homem e
do meio em que vive;
 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que são
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adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
 Estimular

o

conhecimento

dos

problemas

do

mundo

globalizado

e,

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo
com esta uma relação de reciprocidade; e
 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na instituição.

2.5. Objetivos
2.5.1. Objetivos Gerais
A FAMED tem por objetivos gerais:
 capacitar profissionais, em cursos e programas de graduação e pós-graduação, para
a realização de atividades específicas;
 desenvolver programas de iniciação científica e de extensão e estimular a pesquisa;
 apoiar e estimular a produção intelectual e científica dos corpos docente e discente;
 manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras; e
 oferecer serviços de qualidade, em todas as áreas em que atuar.

2.5.2. Objetivos Institucionais
A FAMED, a partir de seu credenciamento como Instituição de Ensino Superior, tem
como objetivos institucionais:
 a promoção da educação integral do ser humano, incluindo a formação cívica e
ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, bem
como a formação de nível superior, em nível de graduação e de educação
continuada, de profissionais e especialistas aptos para inserção em setores
produtivos, capacitados para participarem do processo de desenvolvimento
político-cultural e socioeconômico do país engajado numa sociedade globalizada e,
conscientes da necessidade de continuarem aprendendo, de modo a serem capazes
de se adaptar com flexibilidade às novas condições de laboralidade e
empregabilidade ou aperfeiçoamento ulteriores;
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 a geração e transferência de tecnologia pelo incentivo à atividade criadora,
mediante a realização de estudos, pesquisas e difusão de seus resultados, o
assessoramento e a prestação de serviço à sociedade civil organizada e aos cidadãos
em assuntos relativos aos diversos campos de saber;
 o fomento às atividades de cooperação e intercâmbio técnico-científico com
instituições de ensino e agentes de recursos humanos do setor produtivo, com
vistas à articulação do ensino superior com os sistemas formais e informais de
educação, para elevar o nível da formação do indivíduo, a força de trabalho ativa
da sociedade e a qualidade de vida da população;
 o incentivo a ações integradas com a sociedade civil, os cidadãos, organismos
nacionais e estrangeiros, para promoção do desenvolvimento da cultura, das artes,
das ciências e da tecnologia;
 o estimulo à produção cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
 a certificação e desenvolvimento de competências e habilidades em nível de pósgraduação nas diferentes áreas de conhecimento em que atue, permitindo ao
concluinte de seus cursos a inserção em setores profissionais e a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar com a formação contínua de
seus egressos, bem como dos demais formandos em nível de superior;
 o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e à produção e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver um melhor entendimento do homem sobre o meio em
que vive;
 a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação
ou de outras formas de comunicação;
 o aperfeiçoamento cultural e profissional e a correspondente concretização,
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
 o estimulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade; e
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 a promoção da extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da produção cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

Para consecução de seus objetivos, a FAMED credencia-se para promover e ministrar
cursos de graduação, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento e atualização, e cursos
e programas de educação continuada de interesse geral, em períodos regulares e durante os
recessos escolares, modulares ou de caráter intensivo, bem como cursos de especialização no
termo da legislação do Sistema Federal de Ensino Superior, concedendo ao seu egresso
certificado de especialização de validade acadêmica e profissional, reconhecida em âmbito
nacional.

2.5.3. Objetivos Estratégicos
Para o cumprimento do que se estabelece como missão e compromisso, a Faculdade
Menino Deus - FAMED define os seguintes objetivos estratégicos:
Área Técnico-Pedagógica


Estabelecer parâmetros de qualidade de ensino, aliados a pesquisa e extensão, bem
como medidas de eficiência, eficácia, efetividade e relevância social da aprendizagem
que sejam permanentemente reavaliados, visando a um processo de melhoria
contínua da ação pedagógica institucional;



Disseminar entre os alunos e professores a cultura da pesquisa científica e da reflexão
como mecanismos insubstituíveis de construção e apropriação do conhecimento;



Desenvolver atividades que, através de parcerias intra e interinstitucionais, possam
criar mecanismos de financiamento e de suporte à pesquisa, especialmente aquelas
focadas no interesse social e comunitário;



Elaborar e aplicar procedimentos de avaliação permanente dos currículos implantados
na Faculdade Menino Deus - FAMED, e implementar mecanismos de realinhamento
curricular decorrente das potencialidades e fragilidades institucionais, bem como das
oportunidades e ameaças detectadas no universo organizacional da instituição;



Estabelecer, junto à comunidade, sistemáticas de interação institucional que
possibilitem ações de enriquecimento curricular e desenvolvimento institucional; e
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Desenvolver e implantar instrumentos de acompanhamento e mensuração
quantitativa e qualitativa do desempenho acadêmico, visando a uma constante e
permanente evolução dos parâmetros indicadores do desempenho dos estudantes,
dos docentes, do processo ensino-aprendizagem e das condições institucionais de
oferta educacional.

Área de Gestão Acadêmica


Implantar sistemas de gestão de informações visando o acompanhamento e avaliação
dos produtos e processos, bem como das ações de rotina, quanto ao cumprimento dos
objetivos e metas institucionais, de forma a garantir o pleno sucesso do
empreendimento;



Elaborar e implementar o plano de capacitação e de incentivos à docência e ao
gerenciamento acadêmico e empresarial, valorizando a competência, a gestão
acadêmica e os processos administrativos e de planejamento;



Desenvolver e implantar mecanismos de planejamento participativo, como forma de
propiciar o necessário dinamismo e comprometimento com o Projeto Pedagógico
Institucional – PPI associado ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, os
Projeto Pedagógicos dos Cursos – PPCs e demais documentos integrantes do
arcabouço programático da Faculdade Menino Deus - FAMED;



Assegurar e priorizar ações que transformem o processo de avaliação institucional em
ferramenta essencial para a formulação de estratégias nas áreas de ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmica; e



Executar, acompanhando o crescimento das demandas institucionais e de acordo com
as disponibilidades financeiras da mantenedora, o planejamento físico da unidade
acadêmica, bem como implementar a estrutura organizacional prevista para a
Faculdade Menino Deus - FAMED.

Área de Extensão e Relações com a Comunidade


Promover e incentivar a participação de estudantes e professores em programas de
extensão, ação comunitária e cidadania;



Estabelecer mecanismos institucionais de apoio material e político para ações de
captação de recursos para programas de pesquisa e extensão;

Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015
43



Garantir a participação da comunidade externa nos processos de avaliação
institucional da Faculdade Menino Deus - FAMED;



Implantar, em comum acordo com entidades patronais, sindicais e governamentais,
sistema de captação de ofertas de vagas e encaminhamento ao emprego, visando não
só a colocação de alunos, mas também alimentando os programas de treinamento e
requalificação profissional que venham a ser executados pela Faculdade Menino Deus
- FAMED; e



Definir e implementar mecanismos permanentes de acompanhamento de egressos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES
Os cursos a serem ofertados pela FAMED terão conexão direta com as características
da região metropolitano da capital gaúcha, de modo a contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico da região e do país, mediante a capacitação qualitativa de recursos humanos
para atuarem na área da saúde.
A FAMED concentra esforços para o exercício de responsabilidade social, sempre
orientando seus professores, alunos, funcionários e corpo administrativo a agirem em
consonância e articulados com outras entidades societárias, isto é, cuidando para gerar
trabalho participativo que, ao invés de simples somatório, se mostre como produto de
vontades e forças voltadas para a obra do bem-comum numa grande rede de relações com
que todos deverão estar comprometidos.
Dessa forma, a FAMED não deseja e nem poderá ser um órgão isolado do seu entorno.
As razões para isso são várias. Vale destacar, entre elas, as seguintes:


a necessidade, sempre presente, de se conhecer e de se atualizar com respeito às
mudanças socioculturais que acontecem na Região, no País e no Mundo;



a impossibilidade de realizar ensino de especialização e extensão, de qualidade,
sem acompanhar as motivações, preferências e exigências expressas, explícita ou
implicitamente, pelas comunidades a que se pretende servir;



a importância de órgãos públicos como entidades capazes de dialogar com a
FAMED sobre o presente e futuro das profissão e das especializações de destino
dos discentes;



a influência que tais empresas privadas e órgãos públicos podem exercer enquanto
instituições empregadoras;
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o interesse da FAMED em ser um órgão plenamente inserido no aqui, no agora e,
também, no futuro de sua realidade;



o interesse e as vantagens, proveitos e benefícios da FAMED responder.
adequadamente, a sua circunstância.

Em plena observação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que dispõe sobre o
Sistema Nacional da Educação Superior – SINAES, e visando assegurar o processo nacional de
avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho
de seus estudantes, a Faculdade Menino Deus - FAMED constituiu uma CPA – Comissão
Própria de Avaliação, para avaliar as dimensões institucionais instituídas na lei.
São objetivos da avaliação:
h) Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação na Faculdade
Menino Deus - FAMED;
i) Implantar um processo contínuo de avaliação institucional;
j) Planejar e redirecionar as ações da Faculdade Menino Deus - FAMED a partir
da avaliação institucional;
k) Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;
l) Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e
autonomia;
m) Consolidar o compromisso social da Faculdade Menino Deus - FAMED;
n) Consolidar o compromisso científico-cultural da Faculdade Menino Deus FAMED.
A Faculdade Menino Deus - FAMED está ciente de que a proposta de avaliação do
SINAES prevê a articulação entre a avaliação da IES (interna e externa), a avaliação dos cursos
e avaliação do desempenho de seus estudantes (ENADE).
A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorre pela
contextualização destes com as características da demanda e do ambiente externo,
respeitando-se as limitações regionais para que possam ser superadas pelas ações
estratégicas desenvolvidas a partir do processo avaliativo.
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O processo de auto avaliação conta com a participação de uma Comissão (CPA)
devidamente designada para planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a
comunidade pelo processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade
acadêmica; com o apoio da alta gestão da Faculdade Menino Deus - FAMED e com a
disponibilização de informações e dados confiáveis.
A avaliação abre espaço para sugestões e avaliações espontâneas em todos os
instrumentos de avaliação interna da Faculdade Menino Deus - FAMED
O grupo designado pelo órgão diretivo da Faculdade Menino Deus - FAMED, é
composto por representantes da IES, por alunos e professores.
Compõe a CPA 2020, conforme portaria 032019 desta IES:
Me. Carlos Theodoro Strey – representante da IES
Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio – representante dos Professores
Angélica de Souza – representante dos alunos
Marilson Dondoni – representante da comunidade
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3. METODOLOGIA

A avaliação institucional proposta no ano de 2020 adota, em caráter de
excepcionalidade em virtude da Pandemia de Covid-19 um instrumento (questionário) em
formato online via google forms abordando: curso, docentes e disciplinas, coordenador do
curso, atendimento ao aluno, formato das aulas ERE – ensino remoto emergencial,
comunicação e imagem e os docentes individualmente bem como traduz a estrutura física.
Conta, também com um espaço para os alunos registrarem seus comentários,
sugestões ou necessidades. O instrumento, em anexo, prevê uma escala que vai do MS (muito
satisfeito) ao MI (muito insatisfeito), buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões
de toda comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e é realizada a cada semestre,
conforme calendário acadêmico.
Os métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a
convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de
soluções para os problemas apresentados.
A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões, técnicas e métodos de
forma flexível para, diante de situações concretas, assumir novos contornos, adotar decisões
e técnicas mais oportunas e diretamente vinculadas às situações em pauta. O instrumento foi
aplicado, online, conforme calendário acadêmico:



01/junho/2020
03/novembro/2020
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4. DESENVOLVIMENTO
4.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Os resultados apontados estavam dentro do esperado, visto sermos uma instituição
pequena e em início de funcionamento. Os problemas apontados são de fácil resolução.

4.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
4.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A FACULDADE MENINO DEUS – FAMED tem por missão
Ser um agente propulsor da educação através da oferta de ensino superior
em níveis de graduação e pós-graduação, indissociados da iniciação
científica e da extensão, colaborando coma formação integral do ser
humano como profissional competente, cidadão ético, proativo e
empreendedor, comprometido com a melhoria da qualidade de vida
individual e coletiva da população e com o desenvolvimento local e
regional.

4.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
A mantenedora possui convênio com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre
(Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre) e com o Hospital de Pronto Socorro de Canoas
para as atividades práticas do Curso de Especialização Lato Sensu em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial, onde os alunos realizam estágio curricular de forma gratuita.
Possui, convênio com as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da Grande Porto
Alegre para atendimento gratuito da população em tratamentos de endodontia (canal), por
parte dos alunos da Especialização Lato Sensu em Endodontia e de exodontia (extração de
dentes) por parte dos alunos da Especialização Lato Sensu em Bucomaxilofacial.
Também possui convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS onde oferta
desconto aos colaboradores desta na graduação do curso Superior em Tecnologia da Gestão
Hospitalar de 20% na mensalidade.

Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015
48

4.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas
4.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
A FAMED – Faculdade Menino Deus devido ao seu porte, ainda não definiu políticas de
pesquisa. Todos os docentes são estimulados a produção acadêmica, a participarem de
fóruns, seminários e congressos. Dentre as práticas de ensino realizadas, os docentes são
estimulados a realizarem visitas técnicas com seus alunos, bem como trazerem profissionais,
em sala de aula, para que possam repassar suas expertises.
A mantenedora possui convênio com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre
(Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre) e com o Hospital de Pronto Socorro de Canoas
para as atividades práticas do Curso de Especialização Lato Sensu em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial, onde os alunos realizam estágio curricular de forma gratuita.
Possui, convênio com as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da Grande Porto
Alegre para atendimento gratuito da população em tratamentos de endodontia (canal), por
parte dos alunos da Especialização Lato Sensu em Endodontia e de exodontia (extração de
dentes) por parte dos alunos da Especialização Lato Sensu em Bucomaxilofacial.
Também possui convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS onde oferta
desconto aos colaboradores desta na graduação do curso Superior em Tecnologia da Gestão
Hospitalar de 20% na mensalidade.
As políticas de ensino, de extensão e práticas investigativas estão descritas a seguir.

POLÍTICAS DE ENSINO
A política de ensino adotada pretende:
 Assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa e do cidadão, proporcionando o
acesso ao saber global, a fim de introduzi-lo na civilização do trabalho como mão de
obra especializada e moderna;
 Desenvolver a consciência social para a preservação do patrimônio cultural, dos
valores e compreender os direitos e deveres constitucionais necessários à
construção de uma sociedade mais justa e democrática.
A instituição adota as seguintes diretrizes para o ensino de graduação e pós-graduação:
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Metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam o desenvolvimento
de competências e habilidades requeridas na formação pós-graduada do
educando;



Planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria e prática,
privilegiando a iniciação científica e as extensionistas;



Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as avaliações
quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho
teórico-doutrinário;



O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e
atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de
ensino de qualidade;



Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a convivência
acadêmica, em todos os níveis e categorias.

Dentro dessa perspectiva, há uma evidente melhora com relação a percepção dos
discentes no que tange aos itens: adequação do curso em relação às suas expectativas,
organização do currículo e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, como demonstra o
comparativo entre figura 01 (referente ao ano de 2019) e a figura 02 (referente ao ano de
2020).

Figura 01: curso / 2019. Fonte: questionário de avaliação (2019).

Figura 02: curso / 2020. Fonte: questionário de avaliação (2020).

A avaliação realizada no ano de 2019 demonstra que a Instituição já estava no caminho
certo em relação aos docentes contratados, conforme demonstra a figura 03.
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Fazendo uma comparação da avaliação do ano de 2019 (figura 03) com a avaliação do
ano de 2020 (figura 04) no que tange a avaliação geral de docentes e disciplinas, percebe-se
que os índices se mantiveram equilibrados apesar de, em virtude da Pandemia de Covid-19,
os docentes precisarem migrar do formato de aulas presenciais para o formato de aulas online
na modalidade ERE – Ensino Remoto Emergencial, o que demonstra a boa percepção dos
alunos com relação a capacidade dos docentes a adaptação e adequação dos conteúdos.

Figura 03: docentes e disciplinas / 2019. Fonte: questionário de avaliação (2019).

Figura 04: docentes e disciplinas / 2020. Fonte: questionário de avaliação (2020).

POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS INVESTIGATIVAS
A instituição estimula o desenvolvimento de práticas investigativas, nos cursos de
graduação, de pós-graduação lato sensu, especialmente, nas atividades de elaboração dos
trabalhos de conclusão de curso.


Incentivar projetos específicos, mantendo convênio e intercâmbio com instituições
congêneres, criando o ambiente ideal para o desenvolvimento de práticas
investigativas no intuito de aprimorar a qualidade do ensino e prestar serviços à
comunidade;



Estimular e apoiar a iniciação científica, por meio de um programa de iniciação
científica, que se traduz em uma atividade de investigação, realizada por
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estudantes da graduação e da pós-graduação, visando ao aprendizado de técnicas
e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e
da criatividade;


Atuar, na área de extensão, identificando situações-problemas na sua região de
abrangência, com vistas à oferta de cursos de extensão e da prestação de serviços
técnicos nas áreas em que atuar.

Em virtude do caráter de excepcionalidade da Pandemia de Covid 19, da suspensão
das aulas presencias, da adaptabilidade de alunos e professores as aulas online formato ERE –
Ensino Remoto Emergencial - e sendo a IEs originariamente presencial, optou-se, no que se
refere as práticas de pesquisa fomentar espaços de discussão, online, que propiciem políticas
e práticas de pesquisa na Faculdade Menino Deus.
Também se oportunizou aos alunos, Palestras, no formato online com expoentes da
área de Gestão Hospitalar, como o Administrador Hospitalar Robson Morales – diretor do
Hospital da UNIMED Montenegro RS, e a Palestrante Érica Ostrowski que falou sobre a
importância do bem-estar e do dresscode no momento vivido pela comunidade.
Também a partir de um evento planejado na disciplina de Empreendedorismo,
ministrada pela Professora Beatriz Barreto Machado Athanasio, denominado de II Pernada
das Profissões virtual a integração entre discentes, docentes e comunidade externa foi de
extrema relevância. Este evento se consolidou na IEs e deu origem ao Instagram (mídia social)
desta.

4.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A FAMED – Faculdade Menino Deus está presente nas mídias sociais existentes de
forma a divulgar as suas ações, cursos, entre outros.
Apesar da mantida, Odontopós, estar atuando a bastante tempo no mercado, com
seus cursos de Especialização Lato Sensu na área odontológica percebe-se que na avaliação
de 2019 (figura 05) a percepção dos discentes com relação a FAMED é a de que ela ainda não
era muito conhecida.
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Figura 05: comunicação e imagem / 2019. Fonte: questionário de avaliação (2019).

Mas comparando a avaliação em 2019 (figura 05) com a avaliação de 2020 (figura 06),
observa-se que esta percepção mudou, positivamente.
A satisfação do discente com relação a comunicação interna e externa bem como a
imagem externa do curso de graduação se faz evidente, de forma significativa, o que denota
que a IEs está no caminho certo.

Figura 06: comunicação e imagem / 2020. Fonte: questionário de avaliação (2020).

4.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
A FAMED designará docentes para apoio pedagógico aos discentes, com especial
atenção a atividades que envolvam:


supervisionar e orientar os trabalhos de conclusão de curso e as atividades
complementares;



orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; e



desenvolver articulações com empresas, órgãos públicos e instituições da
comunidade social para o encaminhamento ao ofertas de trabalho, recolocação
profissional ou para empreendimento profissional ou econômico.

A concessão de bolsas de estudos está limitada a dez por cento das vagas ofertadas,
mediante análise econômico-financeira do candidato.
O registro e controle acadêmicos obedecem aos padrões de segurança, confiabilidade
e transparência, com apoio de tecnologia adequada a essa finalidade (hardware e software),

Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015
53

e pessoas especialmente treinadas para essas funções. Atualmente a FAMED utiliza o software
AcadWeb, da empresa Qualinfo, para realizar seus registros acadêmicos.
Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime acadêmico e
disciplinar, estão disciplinados no Regimento.
O vínculo institucional e as relações financeiras do aluno para com a FAMED são
disciplinados em contrato de prestação de serviços educacionais, a ser firmado entre o aluno
ou seu representante legal responsável e o Instituto Odontológico de Pós-Graduação –
ODONTOPÓS, por curso ou programa. O acompanhamento de egressos é sistemático e
permanente, com vistas à educação continuada e à avaliação da efetividade dos estudos
realizados na FAMED. O controle financeiro é realizado através do sistema Vensis.

Os resultados obtidos na pesquisa de 2019 (figura 07) em relação ao item Atendimento
ao Aluno, demonstraram que precisávamos sanar questões pontuais para melhorar o índice
geral de satisfação quanto ao atendimento.

Figura 07: atendimento ao aluno / 2019. Fonte: questionário de avaliação 2019.

Comparando a avaliação de 2019 (figura 07) com relação a avaliação de 2020 (figura
08) observa-se que a Instituição conseguiu, de forma muito satisfatória, corresponder as
expectativa e necessidades dos discentes com relação a este quesito e suas variáveis.

Figura 08: atendimento ao aluno / 2020. Fonte: questionário de avaliação 2020.

4.4 Eixo 4: Políticas de Gestão
4.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
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A FAMED – Faculdade Menino Deus está em constante avaliação das suas políticas de
pessoal, do corpo docente e do corpo técnico-administrativo de modo a melhorar o
aperfeiçoamento, o desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.
4.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
O organograma sintético apresentado a seguir demonstra a autonomia da FAMED em
relação à sua mantenedora.

4.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
A FAMED – Faculdade Menino Deus conta com recursos provenientes das
mensalidades de seu curso de graduação e dos cursos de extensão e especialização, além dos
procedimentos realizados em seus ambulatórios, para sua manutenção e expansão.

4.5 Eixo 5: Infraestrutura Física
4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física
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Com relação a dimensão 7: infraestrutura física se faz importante justificar que o
questionário foi ao encontro do contexto do momento.
A IEs oportunizou aos alunos uma semana de aulas presenciais suspendendo as
atividades presenciais na data de 16 de março de 2020, em virtude da Pandemia de Covid-19
que ocasionou a proibição de aulas presenciais por decreto do município de Porto Alegre RS.
Desta forma, avaliar a infraestrutura física, por parte do aluno – item desta dimensão, se fez
prejudicada.
Assim sendo se substituiu o questionamento pelo item: aulas em ambiente virtual.



AMBIENTE VIRTUAL

Figura 09: aulas em ambiente virtual, 2020. Fonte: questionário de avaliação, 2020.

Fica demonstrado, na figura 09, que apesar da FAMED ser uma faculdade que ministra
aulas no formato presencial, esta conseguiu a partir do apoio e capacitações aos docentes, ter
uma satisfatória avaliação quando da migração do formato.
Porém o item referente a infraestrutura física, pertinente a avaliação de 2019 (figura
10) se faz presente, apesar de os alunos da FAMED no ano de 2020 não comparecerem
fisicamente a IES e desta forma não poderem perceber este quesito, pois acreditamos que
este é um ponto que possamos melhorar continuamente.

Figura 10: Infraestrutura, 2019. Fonte: questionário de avaliação, 2019.

Com relação a coordenação do curso, se faz evidente que a percepção dos discentes é
de que a partir da descentralização, em 2020 - da Direção e Coordenação - a IEs está no
caminho certo.
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Figura 11: Coordenador do Curso / 2018. Fonte: questionário de avaliação.

Figura 12: Coordenador do Curso / 2019. Fonte: questionário de avaliação.

Figura 13: Coordenador do Curso / 2020. Fonte: questionário de avaliação.

A partir observação das figuras 11, 12 e 13 referente as avaliações de 2018, 2019 e
2020 – respectivamente, se faz evidente a crescente satisfação dos discentes com relação a
coordenação do curso.
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Considerando os dados e informações coletadas nos instrumentos de avaliação e
tendo em vista os desafios enfrentados para o processo de implementação e melhoria
contínua do curso, os resultados obtidos durante o início de funcionamento da FAMED são
bastante positivos e promissores.
Observa um panorama favorável da situação da Faculdade, naturalmente indicando a
necessidade de melhorias constantes. O conhecimento das manifestações apresentadas
reforça, em especial, a necessidade de melhorara contínua.

Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015
58

6.

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE




Planejamento e Avaliação Institucional: A comunicação com relação as estratégias
desenvolvidas a partir das avaliações necessitam ser melhor difundidas.
Docentes: realização de reunião pedagógica para alinhar com os docentes os aspectos
com avaliação negativa.
Comunicação e Imagem: continuar reforçando a mídia através do site e das redes
sociais da IES, de modo a melhorar a imagem da Instituição perante os alunos além de
promover práticas que possibilitem maior envolvimento com a comunidade como
forma de difundir o nome e a missão da IES.
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ANEXOS

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
CPA – Comissão Própria de Avaliação
1º semestre de 2020- Turma 3
CURSO
1
2
3

Questionamentos \ Escala de Satisfação
Adequação do curso em relação às suas expectativas

MS

S

R

I

MI

SR

MI

SR

MI

SR

MI

SR

Organização do currículo
Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos (teoria
e prática)

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

DOCENTES E DISCIPLINAS (AVALIAÇÃO GERAL)
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Cumprimento dos conteúdos propostos
1
2
3
4
5
6
7

MS

S

R

I

Domínio dos conteúdos abordados
Metodologias de ensino utilizadas
Postura ética
Pontualidade / Assiduidade
Relacionamento com a turma
Apresentação do plano de ensino

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COORDENADOR DE CURSO
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Atendimento e relacionamento com os estudantes
1
2
3

MS

S

R

I

Orientações em questões pedagógicas
Agilidade e efetividade nas respostas e solicitações

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

ATENDIMENTO AO ALUNO
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Processo de matrícula e rematrícula
1
2

Comunicação com a Direção da Faculdade

MS

S

R

I
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Secretaria Acadêmica (cordialidade e agilidade)

3

Administrativo/Financeiro (cordialidade e agilidade)

4

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

FORMATO DAS AULAS ONLINE ERE
Questionamentos \ Escala de Satisfação
1

S

R

MS

S

R

I

MI

SR

Formato das aulas - Ensino Remoto Emergencial

COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Questionamentos \ Escala de Satisfação
Comunicação interna e externa (regimento, manual
1
do aluno, site)
Imagem externa do curso de graduação
2
3

MS

I

MI

SR

Imagem externa dos cursos de pós-graduação

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COMENTÁRIOS / SUGESTÕES / NECESSIDADES

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
(Opcional)
Nome: _________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________ Fone: ___________________

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
CPA – Comissão Própria de Avaliação
1º semestre de 2020
Avaliação dos Docentes
Docentes do 1º semestre/2020
1. Beatriz Athanásio
2. Denis Carraro
3. Iara woitowitz
4. Josi Nicol
5. Luciana Barbosa
6. Sirlanda Selau
7. _____________________________
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1
2
3
4
5
6
7

Questionamentos \ Escala de Satisfação
Cumprimento dos conteúdos propostos
Domínio dos conteúdos abordados
Metodologias de ensino utilizadas
Postura ética
Pontualidade / Assiduidade
Relacionamento com a turma
Apresentação do plano de ensino

1

2

3

4

5

6

MS – muito satisfeito | S – satisfeito | R – regular | I – insatisfeito | MI – muito insatisfeito | SR – sem resposta

COMENTÁRIOS / SUGESTÕES / NECESSIDADES

7
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IMPORTANTE

31032021

OS RELATÓRIOS AQUI DISPOSTOS SÃO REFERENTES AOS ANOS DE AVALIAÇÃO DE 2019 E
2020.
O relatório referente aos anos 2019 e 2020 está sendo enviado hoje, 31 de março de 2021,
com os membros que na ocasião integraram o processo.

A COMPOSIÇÃO DA CPA EM 2019
Angélica de Souza – Representante dos alunos
Me. Carlos Theodoro Strey – represente da IES
Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio – representante dos Professores
Marilson Dondoni – representante da comunidade

A COMPOSIÇÃO DA CPA EM 2020
Angélica de Souza – Representante dos alunos
Me. Carlos Theodoro Strey – represente da IES
Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio – representante dos Professores
Marilson Dondoni – representante da comunidade

Em 31032021 a composição da CPA 2021 é:
Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio
Fernando Israel de Lima
Ma. Luciana Franco Barbosa
Rodrigo Moreira da Cunha

representante do corpo técnico
representante dos discentes
representante do corpo docente
representante da sociedade civil

