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"Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil. porque 

estudar pressupõe criar, recriar, e não apenas repetir o 

que os outros dizem... Estudar é um dever 

revolucionário... A escola sozinha não muda as condições 

de injustiças sociais... Resta perguntar: Está fazendo tudo 

que pode?" 

                                                                         Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório de Avaliação Institucional da Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA – 
objetiva, precipuamente, além da coleta e da análise dos dados levantados no processo de 
avaliativo anual, promover o prosseguimento dos processos de autoavaliação realizados 
anteriormente pela Comissão Própria de Avaliação nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 de 
forma a se atrelar ao conjunto de planejamento de estratégias e ações que a FADIVA vem 
desenvolvendo, a fim de concretizar e efetivar seus princípios e objetivos. 
 
Para atestar essa efetividade e concretude em seu compromisso com uma educação de 
qualidade, cumpre ressaltar que no ano de 2012, o curso de Direito da FADIVA, que se trata de 
uma faculdade isolada e de curso único, passou por processo de renovação de reconhecimento, 
ou seja, pela verificação “in loco” a cargo de uma comissão avaliadora designada pelo MEC, em 
conformidade com os trâmites legais e necessários. Na referida visita, que se deu em 10 a 12 de 
maio de 2012, a FADIVA obteve nota cinco, portanto, nota máxima perante o Mínitério da 
Educação e o INEP, em seu curso. Tendo ocorrida a renovação de reconhecimento de curso 
pela Portaria 45 e publicada no D.O.U., em 14/2/2013. 
 
A nobre missão institucional presente no PDI da FADIVA e vivenciada pela IES é de 
“Promover  o desenvolvimento humano e social  através da difusão de conhecimentos, 
da formação ética, da competência profissional e da responsabilidade social”, e serviu de 
base para a elaboração do projeto de avaliação interna, desenvolvido e executado em 2012, 
cujos resultados foram processados e compilados em 2013 e se apresentam neste relatório.  
 
Certeiramente, a missão se concretizou e continua a se concretizar em todas as ações 
empreendidas pela IES e que vieram a colaborar para o sucesso alcançado na renovação de 
reconhecimento do curso, sendo que muitas destas ações foram advindas dos processos de 
autoavaliação, que serviram e continuam a servir como importantes ferramentas da gestão 
institucional. 
 
Assim, percebe-se ainda que todas as ações empreendidas pela CPA fazem-se maiores do que 
simplesmente atender à determinação legal definida pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 
  
A Comissão Própria de Avaliação permanece com a mesma formação anterior, portanto, sem 
passar por modificações no quadro de componentes de seus membros 2011, visto tratar-se de 
um grupo coeso e comprometido. 
 
Essa equipe continuou a se empenhar no levantamento e sistematização de dados e 
informações que já vieram a contribuir para inúmeras melhorias implementadas, como também 
certamente contribuirão ainda mais para o aprimoramento, dos processos de planejamento e de 
gestão que se sucedem de forma contínua na IES, assim como para o total fortalecimento da 
FADIVA enquanto uma instituição que acredita ser a excelência acadêmica e o compromisso 
social, os valores fundamentais a serem firmados e reafirmados na prestação educacional. 
 
A filosofia de ensino da FADIVA presente em seu PDI está em total consonância com o ideário 
previsto na política do CONAES e nas orientações sugeridas pelo SINAES/INEP quando 
explicita que: “relações político-pedagógicas que ocorrem em seu cotidiano acadêmico são 
amplas, complexas e em permanente construção/reconstrução, daí a importância de se 
construir convicções através de seu trabalho coletivo, comprometido, criando o 
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enraizamento da instituição em sua realidade, a explicitação da intencionalidade político-
jurídica e a abertura à participação de toda a comunidade.” 
 
Para isso, fez-se e faz-se ainda, fundamental e necessário, que, para além da realização de 
avaliações, sejam internas e externas, cada vez mais a FADIVA se utilize da sedimentação de 
metodologias adequadas que possam vir a ser constantemente incorporadas no seu 
desenvolvimento enquanto IES. 
 
Desta forma, a FADIVA através de sua CPA, entende que construir uma prática de avaliação 
referenciada como efetivo instrumento de gestão da instituição requer que a análise das 
experiências já vivenciadas sirvam de base para construir processos coletivos que coloquem o 
olhar da instituição e de todos os seus atores envolvidos nos projetos institucionais 
estabelecidos, e é isso que ela já vem fazendo. 
 
A CPA acredita ainda ser importante que estes olhares também alcancem os demais processos 
vivenciados no dia a dia do fazer acadêmico e no compromisso de elevar cada vez mais a 
qualidade da oferta de seu ensino, de forma a propiciar à FADIVA a continuidade do 
cumprimento de suas exigências ético-políticas e as determinações regulamentadas no diplomas 
legais ligados à seara educacional. 
 
A FADIVA, então, por intermédio dos trabalhos desenvolvidos por sua CPA 2012 procura traçar 
seus parâmetros de atuação de forma a estarem jungidos às orientações advindas do 
documento do SINAES/INEP de 2004 procurando se adequar e considerar o conceito de que: “a 
avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos produzir 
conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 
cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e deficiências, 
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, além de prestar 
contas à sociedade.” 
 
Diante de todos estes relatos acima elencados é que a CPA 2012 da FADIVA vem apresentar o 
resultado do trabalho da Avaliação Institucional através do presente relatório, cujas bases 
servirão para traçar as metas de sua atuação futura. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................................... 3 

SUMÁRIO........................................................................................................................................5 

1-DADOS DA INSTITUIÇÃO........................................................................................................ ..9 

2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS......................................................................................................9 

3- DA INSTITUIÇÃO......................................................................................................................10 

4- DO CURSO...............................................................................................................................11 

5- DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FADIVA........................................................................12 

6- MEMBROS E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES DA CPA 2012 DA FADIVA..............................13 

7- PRINCÍPIOS DA CPA DA FADIVA............................................................................................14 

8- O PROJETO DA AUTOAVALIAÇÃO DE 2012 DA CPA DA FADIVA.......................................14 

9- SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CPA PARA COMUNIDADE ACADÊMICA EM 2012.15 
    9.1- Estratégias para a sensibilização da participação da Avaliação Institucional de 2012......15 
    9.2- Matriz de Estratégias de Sensibilização utilizadas pela CPA em 2012..............................15 
    9.3- Demais estratégias utilizadas pela CPA em 2012..............................................................16 
 
10- CRONOGRAMA DE TRABALHO............................................................................................16 
 
11- PREPARAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DA CPA 2012...........................................................17 
 
12- METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2012...............................................19 
     12.1- Critérios de tratamento dos dados coletados..................................................................19 
     12.2- Critérios para a análise dos resultados...........................................................................20 
     12.3- Publicação e divulgação dos resultados da Avaliação Institucional de 2012..................20 
 
13 - PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS....................................................................................21 
 
14 - AS DIMENSÕES AVALIADAS...............................................................................................21 
       14.1 Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional.............................22 
                14.1.1 Objetivo...............................................................................................................22 
                 14.1.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão..........................................22 
               14.1.3 A Missão Institucional da FADIVA....................................................................22  
                 14.1.4 O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – Panorama levantado.........22 
                 14.1.5 Objetivos da FADIVA.........................................................................................23 
                 14.1.6 Objetivos da FADIVA – Panorama Levantado...................................................24 
                 14.1.7. Metas Gerais da FADIVA conforme o PDI.......................................................24 
                 14.1.8. Para alcançar essas metas gerais a FADIVA promoveu as seguintes ações..25 
                 14.1.9 Articulação entre o PDI, PPI e o PPC, no que diz respeito às políticas 
estabelecidas para Ensino, Pesquisa e Extensão.........................................................................25 
                 14.1.10 Plano e ações de melhorias referentes à Dimensão 1 já elaboradas e 
concretizadas em 2012 e novos planos a serem efetivados em 2013..........................................25 
       14.2 Dimensão 2: A Política para o Ensino, A Pesquisa, A Pós-Graduação, A 
Extensão........................................................................................................................................25 



 6

                14.2.1 Objetivo...............................................................................................................26 
                14.2.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão...........................................26 
                14.2.3 Ensino – Dimensão 2.1 – Panorama levantado..................................................26 
                14.2.4 Política de Ensino...............................................................................................27 
                14.2.5. Do Corpo docente e políticas específicas..........................................................27 
                14.2.6 As Políticas institucionais desenvolvidas para o ensino  Panorama levantado..28 
                14.2.7 Avaliação da CPA – Dimensão 2.1: Ensino........................................................29 
                14.2.8 Plano e ações de melhorias referentes à Dimensão 2.1 para execução em 2013..30 
                14.2.9 Pesquisa e Iniciação Científica – Dimensão 2.2 – Panorama levantado............30 
                14.2.10 Avaliação da CPA – Dimensão 2.2: Pesquisa e Iniciação Científica................31 
                14.2.11 Plano e ações de melhorias para 2013 - Dimensão 2.2: pesquisa e iniciação 
científica.........................................................................................................................................31 
                14.2.12 Extensão – Dimensão 2.3 – Panorama Levantado..........................................32 
                14.2.13 Dos Cursos de Extensão..................................................................................32 
                14.2.14 Das Oficinas.....................................................................................................33 
                14.2.15 Das Palestras.................................................................................................. 33 
                14.2.16 Das Visitas Monitoradas..................................................................................33 
                14.2.17 Dos Projetos....................................................................................................33 
                14.2.18 Dos Programas de Ação Contínua..................................................................35 
                14.2.19 Avaliação da CPA – Dimensão 2.3: Extensão.................................................38 
                14.2.20 Plano e Ações de Melhorias para 2013 - Dimensão 2.3: Extensão.................38 
                14.2.21 Da Pós-Graduação – Dimensão 2.4 – Panorama Levantado..........................38 
                14.2.22 Avaliação da CPA – Dimensão 2.4: Pós-Graduação.......................................39 
                14.2.23 Plano e Ações de Melhorias – Dimensão 2.4: Pós-Graduação.......................39 
        14.3 Dimensão 3: a Responsabilidade Social da Instituição................................................39 
                14.3.1 Objetivo...............................................................................................................39 
                14.3.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão...........................................39 
                14.3.3 Panorama levantado...........................................................................................39 
                14.3.4 A Inclusão Social na FADIVA.............................................................................40 
                14.3.5 Projetos Sociais..................................................................................................40 
                14.3.6 Parceiros............................................................................................................40 
                14.3.7 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais.................41 
              14.3.8 Avaliação da CPA...............................................................................................42 
                14.3.9 Plano e Ações de Melhorias - Dimensão 3 para ser implementado em 2013....42 
      14.4 Dimensão 4: a Comunicação com a sociedade..............................................................42 
                14.4.1 Objetivo...............................................................................................................42 
                14.4.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão...........................................42 
              14.4.3 Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa: Panorama 
levantado.......................................................................................................................................43 
                14.3.4 Comunicação Interna..........................................................................................43 
                14.3.5 Comunicação Externa.........................................................................................43 
                14.4.6 Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social......................43 
                14.4.7 Das atividades do setor desenvolvidas em 2012................................................43 
                14.4.8 Das demais atividades relativas ao setor...........................................................44 
                14.4.9 Da Ouvidoria.......................................................................................................44 
                14.4.10 Da CPA enquanto orgão comunicacional.........................................................45 
              14.4.11 Da Comunicação Interna..................................................................................45 
                14.4.12 Avaliação da CPA: Dimensão 4........................................................................45 
                14.4.13 Plano e Ações de Melhorias - Dimensão 4 para ser implementado em 
2013...............................................................................................................................................45 



 7

         14.5 Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-
administrativo.................................................................................................................................46 
                14.5.1 Objetivo...............................................................................................................46 
                14.5.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão......................................... .46  
                14.5.3 Panorama levantado...........................................................................................46 
                14.5.4 Planos de cargos e salários................................................................................47 
                 14.5.5 Programas de capacitação................................................................................47 
                 14.5.6 Manuais de atribuições e condutas...................................................................47 
                 14.5.7 Clima Institucional..............................................................................................47 
                 14.5.8 Formas de contratação......................................................................................47 
                 14.5.9 Experiência profissional e titulação dos docentes para contratação.................47 
                 14.5.10 Corpo docente atual........................................................................................48 
                 14.5.11 Dos Funcionários.............................................................................................49 
                 14.5.12 Avaliação da CPA............................................................................................50 
                 14.5.13 Plano e Ações de Melhorias - Dimensão 5 para implementação em 2013.....50 
          14.6 Dimensão 6: organização e gestão da instituição.......................................................50 
                14.6.1 Objetivo...............................................................................................................50 
                14.2.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão......................................... .50  
                14.6.3 Panorama Levantado.........................................................................................50 
                14.6.4 Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão....................................51 
                14.6.5 Condições de Gestão.........................................................................................51 
                14.6.6 Análise da CPA...................................................................................................51 
                14.6.7 Plano e ações de melhorias da Dimensão 6 para implementação em 2013......51 
          14.7 Dimensão 7: Infraestrutura física.................................................................................52 
                14.7.1 Objetivo...............................................................................................................52 
                14.7.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão...........................................52 
                14.7.3 Realidade Levantada..........................................................................................52 
                14.7.4 Instalações Físicas gerais...................................................................................52 
                14.7.5 Demais instalações.............................................................................................53 
                14.7.6 Da Bibiloteca.......................................................................................................53 
                14.7.7 Das instalações físicas da Biblioteca..................................................................53 
                14.7.8 Do acervo............................................................................................................54 
                14.7.9 Política de Aquisição, Expansão e Atualização..................................................54 
                14.7.10 As Instalações para Docentes e atividades acadêmicas..................................54 
    14.7.11 Salas para corpo técnico-administrativo...........................................................55 
                14.7.12 Demais instalações...........................................................................................55 
                14.7.13 Salas de aula....................................................................................................55 
                14.7.14 Instalações Sanitárias.......................................................................................56 
                14.7.15 Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais................56 
                14.7.16 Instalações e Laboratórios de Informática........................................................56 
                14.7.17 Análise da CPA................................................................................................56 
                14.7.18 Ações e Planos de Melhorias – Dimensão 7....................................................56 
          14.8 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação......................................................................57 
                14.8.1 Objetivo...............................................................................................................57 
                14.8.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão...........................................57 
                14.8.3 PDI......................................................................................................................57 
                14.8.4 Articulação entre PPC e PDI...............................................................................57 
                14.8.5 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional......58 
                14.8.6 Avaliação da CPA...............................................................................................58 
                14.8.7 Ações e Planos de Melhorias.............................................................................58 



 8

         14.9 Dimensão 9: políticas de atendimento a estudantes e egressos.................................59 
                14.9.1 Objetivo...............................................................................................................59 
                14.9.2 Aspectos que forma considerados nesta dimensão...........................................59 
                14.9.3 Situação Levantada............................................................................................59 
                14.9.4 Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes..............................59 
                14.9.5 Permanência dos estudantes – Panorama levantado........................................59 
                14.9.6 Programa de bolsas............................................................................................59 
                14.9.7 Apoio Psicopedagógico ao discente...................................................................60 
                14.9.8 Mecanismo de nivelamento................................................................................60 
                14.9.9 Atendimento Extra-classe/Assessoria Pedagógica............................................60 
                14.9.10 Da Ouvidoria.....................................................................................................60 
                14.9.11 Serviço de recuperação de crédito...................................................................60 
                14.9.12  Do Seguro Estudantil.......................................................................................61 
                14.9.13 Portal da Empregabilidade................................................................................61 
                14.9.14 Do Restaurante Universitário............................................................................61 
                14.9.15 Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino.................61 
                14.9.16 Atividades de Estágio e NPJ............................................................................61 
                14.9.17 Atividades Complemetares...............................................................................61 
                14.9.18 Quanto à Avaliação Intitucional........................................................................62 
                14.9.19 Acompanhamento de egressos........................................................................62 
                14.9.20 A Avaliação da CPA.........................................................................................63 
                14.9.21 Ações e Planos de Melhorias...........................................................................63 
         14.10 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira................................................................63 
                14.10.1 Objetivo.............................................................................................................63 
                14.10.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão.........................................63 
                14.10.3 Sustentabilidade financeira da instituição e poílitcas de captação e alocação de 
recursos.........................................................................................................................................63 
15 – Resultado dos questionários aplicados na comunidade acadêmica.....................................64 
16 – Instrumento de Acompanhamento.........................................................................................77 
17 – Síntese dos Resultados.........................................................................................................77 
18 – Considerações finais..............................................................................................................80 
19 – Membros da CPA 2012 FADIVA............................................................................................80 
20 – Anexos...................................................................................................................................82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

 
NOME: Faculdade de Direito de Varginha 
CARACTERIZAÇÃO: Instituição Particular - Faculdade Isolada 
 
ENDEREÇO: Rua José Gonçalves Pereira, 112, Vila Pinto.  
                         Varginha – Minas Gerais – CEP 37010-500.  
 
TELEFONES:    Diretoria:    (35) 3221-1900 

  Secretaria: (35) 3221-1900 
  Fax:            (35) 3221-1900  

E-MAIL: secretaria@fadiva.edu.br 
HOME PAGE: www.fadiva.edu.br  
 
Mantenedora: Fundação Educacional de Varginha. Constituída através de Escritura Pública, 
datada de 16 de março de 1964, no livro n.º 1, sob n.º 92, do livro de Registro de Sociedades 
Civis. 
 
Endereço: Rua José Gonçalves Pereira, 112. 
                  Vila Pinto – Varginha – Minas Gerais 
                 CEP 37010-500. 
 
Telefones:   Fundação Educacional de Varginha: (35) 3221-3110 
         Tesouraria: (35) 3221-1779 
 
 
2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A FADIVA tem que a missão de educar é especial, e que educar é poder conduzir o ser humano 
ao conhecimento e ao cultivo da própria identidade de ser racional, livre e político.  
 
Desempenhar “um exercício educativo de co-responsabilidade pela vida em sociedade, em favor 
do desenvolvimento sustentável, ambiental e social, com uma visão ética, baseada numa 
democracia participativa, fazendo florescer, também, através das crianças e adolescentes, 
brasileiros do século XXI, uma nova ordem mundial, uma nação mais solidária, uma 
preocupação com o outro, respeito, generosidade, solidariedade...”. Essa é e deve ser o 
compromisso dos educadores e das IES. 
  
Baseado em todo o acima exposto, a proposta da FADIVA então é de uma educação com 
qualidade, em busca da excelência, considerando o homem como pessoa inserida na realidade 
histórica, como seu sujeito e objeto, dotado de liberdade e tendo direito à educação, para sua 
realização integral; educação como um ato político que se realiza, dialeticamente, de forma 
abrangente, nos contextos da sociedade como um todo. 
 
Assim sendo, desenvolver um processo educacional humanístico, científico, instrumentalizado 
pela técnica, é de extrema importância, e demonstra responsabilidade com a educação. Porém, 
a excelência tecnicista por si só é insuficiente para uma formação mais adequada, que deve, 
acima de tudo, ser sustentada por uma excelência ética, responsável pela dignidade e 
verticalidade do ser humano, principalmente num curso de graduação em Direito, que é o caso 
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da FADIVA, que se dedica exclusivamente pela formação de advogados, juristas e demais 
profissionais do Direito, profissões de grande relevância para a vida em sociedade.  
 
A FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha – com a filosofia educacional acima citada, em 
sua longa atividade docente, já graduou 54 turmas, num total de 6.646 bacharéis em Direito. 
 
A Faculdade de Direito de Varginha ainda tem como baliza, no âmbito infra-estrutural, suporte 
instrumental que possibilita também uma boa educação técnica, cumprindo o compromisso 
constante de aperfeiçoar e modernizar, cada vez mais, o seu ensino, suas instalações, os seus 
laboratórios de apoio, sua Biblioteca, visto que sua Entidade Mantenedora, a FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE VARGINHA – FUNEVA, não visa fins lucrativos, de forma que toda sua 
renda é aplicada em busca constante de melhorias e superação constantes.  
 
A FADIVA reconhece que a sistemática de autoavaliação (avaliação Interna) se torna cada vez 
mais necessária e indispensável, visto ser um processo contínuo por meio do qual a instituição 
pode construir o conhecimento de sua própria realidade, de forma a lhe propiciar a 
compreensão, o sentido e o alcance de suas atividades desenvolvidas, como ainda mensurar o 
fiel cumprimento de sua missão, de forma a concretizar a relevância científica e social de suas 
atividades e ações.  
 
Entende ainda a Faculdade de Direito de Varginha que somente através deste processo cíclico, 
efetuado de forma séria e coerente, é que a instituição consegue identificar suas fragilidades e 
potencialidades, de forma a reorientar suas condutas e restabelecer estratégias em busca da 
excelência. 
  
A CPA – Comissão Própria de Avaliação da FADIVA - realiza anualmente o trabalho de 
autoavaliação, baseando-se num projeto elaborado anualmente que fornece subsídios para a 
tomada de decisões políticas e pedagógicas na instituição, que funciona como uma excelente 
ferramenta de gestão, e ainda propicia uma adequada análise acerca da eficiência e da 
relevância social de seus programas e projetos sociais, de forma a readequar o que se fizer 
necessário, em todas as esferas institucionais, utilizando-se, para tanto, da análise e do 
levantamento das questões sistematizadas em resultados e seus referentes dados concretos. 
 
A articulação com os demais segmentos da IES é plena, visando o padrão de qualidade total de 
todos os envolvidos. As atividades são amplamente integradas e monitoradas através das 
avaliações, visando o replanejamento e execução de atividades. 
 

3- DA INSTITUIÇÃO 
 
A IES – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA – FADIVA é mantida pela FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE VARGINHA – FUNEVA, pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, com sede própria localizada na Rua José Gonçalves Pereira, 112, Vila Pinto, em 
Varginha/MG.  
 
A Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA – está estabelecida na mesorregião do Sul de 
Minas Gerais, cuja população, em 2010, era de 123.008 habitantes. A região contempla: a) 
atividades agrícolas (café, leite, gado de corte e leiteiro); b) atividades industriais com perfil em 
diversos setores com o mecânico, eletroeletrônico, confecções, calçados, alimentação, peças 
automotivas, plástico, dentre outros. Destaca-se ainda o perfil mercantil em face da existência de 
um Porto Seco na cidade, abrangendo um volume expressivo de importações e exportações. 
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A FADIVA foi constituída, no meio do século XX, fruto de um a antiga aspiração da comunidade 
varginhense. Centro cultural e educacional de expressão desde a segunda década do século 
passado. Varginha, pelas suas lideranças, começou a preocupar-se com a implantação de uma 
instituição de ensino superior a fim de evitar o deslocamento de sua juventude universitária para 
os grandes centros. 
 
Desde 1963, sob a liderança de Juízes da Comarca e um grupo de advogados de Varginha e 
região, iniciou-se um grande esforço conjunto, objetivando a criação da Faculdade de Direito de 
Varginha. Para iniciar as atividades foram recrutados, entre juízes, promotores e advogados de 
Varginha e comarcas vizinhas o corpo docente, sendo devidamente aprovado, à época, pelo 
Conselho Federal de Educação. Durante os seus quase 50 anos de existência, a FADIVA já 
formou inúmeros profissionais da área jurídica, que são destaques, no poder judiciário, em 
cargos públicos, autônomos ou setores privados. 
 
A FADIVA atua na formação acadêmica, no âmbito da graduação e da pós-graduação lato sensu, 
em Direito como faculdade isolada, com o curso único de Direito. As atividades de extensão são 
oferecidas, ao longo do curso, para complementar a formação do bacharel, como recurso de 
ensino, possibilitando, a um só tempo, que o aluno obtenha outros conhecimentos, de grandes 
inovações e indagações que se apresentam na atualidade, interagindo com a sociedade que o 
cerca. 
 
A pós-graduação “lato sensu” desenvolve cursos de especialização dirigidos para profissionais 
com formação em nível superior, a fim de atender à necessidade de aperfeiçoamento e 
atualização do mundo do trabalho aos que desejam ampliar os conhecimentos já adquiridos na 
sua formação universitária, promovendo interação entre qualidade de ensino, aperfeiçoamento 
profissional e produção científica. 
 
A IES possui laboratórios jurídicos especializados de prática jurídica real e simulada. O 
laboratório especializado de prática jurídica simulada é chamado de Escritório Modelo de 
Advocacia - EMA e o laboratório especializado de prática jurídica real é chamado de Serviço de 
Assistência Judiciária - SERAJ. 
 
O SERAJ, que é o escritório escola, fica localizado em prédio exclusivo para esse fim, com 
equipamentos de informática, mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, pessoal técnico-
administrativo qualificado, no qual os acadêmicos exercitam seus conhecimentos integrando a 
teoria e a prática com atendimento gratuito à população carente de Varginha e região. 
 
Como as instalações estão perfeitamente adequadas aos seus fins e integradas num só local, a 
comunicação entre alunos e professores orientadores e servidores da Instituição é feita de forma 
excelente, não havendo dispersão de recursos humanos e materiais. 
 
4- DO CURSO: 
 
O curso de Direito da Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA – está situado na Rua José 
Gonçalves Pereira, 112, Vila Pinto, Varginha, MG. Autorizado pelo Decreto Federal nº 57.932 de 
09/03/1966, publicada no DO U de 14/03/1966, com 200 vagas previstas no ato da criação, 
conta, atualmente, com 360 vagas autorizadas e 1116 alunos regularmente matriculados. 
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O curso é oferecido nos períodos matutino e noturno, com carga horária total de 3741 horas, ou 
seja, 4490 horas aula, com tempo mínimo de integralização de 5 (cinco)  anos ou 10 (dez) 
semestres, e, máximo, de 8 anos ou 16 semestres. 
 
As disciplinas são oferecidas em módulos teóricos presenciais com turmas de até 80 alunos e de 
aulas práticas com até 25 alunos. 
 
Foi reconhecido em 8/2/2971, pelo Decreto nº 68.179, publicado no DOU de 9/2/1971. Em 
14/6/2000, foi renovado o Reconhecimento do Curso conforme Portaria MEC nº 839, publicada 
no DOU de 19/06/2000. Em 2013, teve o urso Reconhecido pela Portaria 45 do MEC e publicada 
no DOU de 14/02/2013. 
 
É Coordenador do Curso o Professor Francisco Vani Bemfica, que vem atuando nessa 
coordenação desde 15/2/2007, sendo antes Diretor desta Instituição por vinte e sete anos, e, tem 
ainda, como coordenadora adjunta, a professora Msc. Brígida G. Paiva e S. Lycarião, desde 
2010. 
 
O Coordenador do Curso é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e pós-
graduado em Direito, nível de especialização, pelo Centro de Estudos Pós-Graduados de São 
Paulo e ministra aulas no curso desde 1º de março de 1966. 
 
A coordenadora adjunta possui graduação pela FADIVA, portanto, egressa da própria instituição, 
com Mestrado em Direito pela Universidade Vale do Rio Verde e com MBA em Gestão 
Educacional com Ênfase em Avaliação Institucional pelo Centro Universitário São Camilo em 
São Paulo e ministra aulas no curso desde 2010. 
 
O Núcleo Docente Estruturante - NDE é composto por 5 docentes, sendo 2 Doutores, 2 Mestres 
e 1 Pós-Graduado e, dentre eles, 3 são contratados em regime de tempo integral, 1 parcial e 1 
horista. Desde a sua criação, o NDE não sofreu modificações dos membros. O tempo médio de 
permanência do corpo docente no curso é de doze anos, portanto, significativamente duradouro, 
o que demonstra satisfação e comprometimento com a instituição. 
 
5- DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FADIVA 
 
À partir de 2010, houve a formação da uma nova CPA na FADIVA, época em que os trabalhos 
foram redimensionados visando aprimorar o processo autoavaliativo institucional, de forma que 
os procedimentos começaram a ser revistos com a comunidade acadêmica, verificando-se a 
necessidade de reformulação dos instrumentos.  
 
Após a autoavaliação de 2010, a Comissão da CPA se reuniu e decidiu, com o apoio e aval da 
Egrégia Congregação, em conjunto, optar por uma nova sistemática, de forma a criar dentro da 
CPA duas Câmaras Técnicas, uma para elaboração de novos instrumentos e outra para 
tabulação estatística e quantitativa dos resultados da avaliação interna para serem aplicados na 
avaliação de 2011, sendo ainda determinado que os dados passariam a ser divulgados de forma 
mais ostensiva, por meio impresso e eletrônico para toda a comunidade acadêmica. 
 
Desde então, a Comissão da CPA da FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha –  trabalhou 
incessantemente no aprimoramento da Avaliação Institucional, de modo que seus resultados 
pudessem sinalizar, para os dirigentes, as prioridades dos seus alunos, 
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funcionários,  professores, coordenadores, egressos e todos aqueles que desejassem uma IES 
cada vez mais comprometida com o ensino que oferece. 
 
Entretanto, foi necessário, durante o transcorrer deste processo, promover mudanças também 
em 2011 no corpo de formação da CPA, em reunião específica, visando atender necessidades 
internas e ainda de ordem pessoal de alguns de seus membros, sendo que o coordenador, a 
pedido do mesmo, foi substituído com a aprovação dos demais, por um dos membros já 
democraticamente eleito anteriormente e por conseqüência, já figurava na CPA como um dos 
Representantes do Corpo Docente, sendo que o mesmo passou em maio de 2011 a atuar como 
Coordenador da CPA da FADIVA. 
 
Assim, para os trabalhos de 2012, a equipe redefinida em 2011 permaneceu inalterada. 
Entretanto, alguns membros representantes do corpo discente, em face de sua conclusão de 
curso em março, tiveram que se afastar de suas funções e foram substituídos por outros dois 
alunos, representantes de turmas, para ocuparem os lugares dos alunos formados. A essa 
equipe coube, então, a elaboração do Projeto de Autoavaliação, de 2012, como também como a 
execução do mesmo e a consolidação de seus resultados que passam a ser relatados  fielmente 
no presente relatório.  
 
Desta forma, o presente relatório traz a lume a forma de atuação, de elaboração, composição, 
verificação, procedimentos e resultados da CPA, tudo em conformidade com a legislação 
vigente, aos princípios a ela inerentes e ao projeto diretivo das ações implementadas em 2012. 
 

6- MEMBROS E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES DA CPA 2012 DA FADIVA : 
 
Representantes da FADIVA  
• Prof. Msc. Carlos Manoel Frade.– Coordenador da CPA e da Câmara de Técnica de Estatística 
• Prof.ª Msc. Brígida Gonçalves Paiva e Silva Lycarião – Vice Coordenadora da CPA e Secretária 
Geral da CPA 
 
Representantes do Corpo Docente  
•  Profª Ms. Eliete Maria Abraão Benfica - Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos 
•  Prof. Mário Célio Ferreira Pinto – Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos  
 
Representantes do Corpo Discente 
• Carlos André Esteves Pardini  – Câmara Técnica de Estatística. 
• Tarcisio Dias Naves- Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos 
 
Representantes do Corpo Técnico Administrativo 
• Carlos Eduardo Siderig Araújo de Melo – Técnico em TI  - Responsável pelos trabalhos 
desenvolvidos nesse setor. 
• Rosângela Maria Otávio – Secretária Assistente 
 
Representantes da Sociedade Civil 
• Leonardo Vinhas Ciacci – Vereador e Presidente da Câmara dos Vereadores de Varginha  -  
Câmara de Técnica de Estatística 
• Luciana Gonçalves Paiva Silva – Assistente Social - Câmara Técnica de elaboração de novos 
instrumentos 
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7- PRINCÍPIOS DA CPA DA FADIVA 
 
Os princípios que norteiam a ação da CPA da FADIVA estão  à luz das diretrizes do SINAES, 
destacando: 
 
• Responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 
• Reconhecimento da diversidade do sistema; 
• Respeito à identidade, à missão e à história da instituição; 
• Globalidade; 
• Continuidade do processo avaliativo. 
São respeitados, também, os princípios de: 
• Racionalidade: A avaliação como um processo de conhecimento e compreensão de uma dada 
realidade. 
• Responsabilidade: As questões sobre a responsabilidade institucional se afrontam desde a 
avaliação, porque esta oferece um diagnóstico do que está ocorrendo no interior da instituição, 
lançando luzes acerca da forma de como se poderá aprimorá-la. 
• Gestão colegiada: A avaliação institucional é tarefa e responsabilidade de todos os atores da 
FADIVA. Nasce de todos e a todos se dirige. 
• Reflexão: Há uma infinidade de caminhos para melhorar a prática profissional na FADIVA. O 
conhecimento produzido pela avaliação institucional possibilitará a reflexão rigorosa e 
sistemática sobre esta prática profissional. 
• Aprimoramento: A FADIVA busca a excelência, pois tem como meta um alto padrão de 
qualidade e responsabilidade ético-social, demonstrados através da vontade e empenho de seus 
dirigentes e compromisso de toda a comunidade acadêmica.  
• Referência: A avaliação é um espaço de referência às exigências intelectuais, éticas e 
profissionais. Ao empreender processos avaliativos que permitam afrontar as críticas, fundadas e 
infundadas, refletir sobre si mesma e, sobretudo, empenhar-se no aprimoramento próprio, estará 
a FADIVA prestando duplo serviço, à sociedade e à si mesma. 
 
8- O PROJETO DA AUTOAVALIAÇÃO DE 2012 DA CPA DA FADIVA 
 
Insta salientar que o paradigma de autoavaliação que vem sendo desenvolvido e implementado 
na FADIVA segue a fundamentação legal exigida, observa os princípios fundamentais desejados 
e persegue incessantemente os objetivos da CPA, que se configuram em consonância aos 
objetivos e metas da instituição conforme seu PDI. 
 
Considerando-se os objetivos e metas, sua missão, sua visão, a FADIVA construiu sua CPA 
2012 como um processo cuidadosamente desenvolvido por membros internos e externos à 
comunidade acadêmica, e desenvolveu sua avaliação institucional de forma que a mesma 
pudesse subsidiar caminhos e apontar direções que pudessem garantir a qualidade acadêmica 
em todos os seus níveis e em total conformidade aos ditames apontados pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 
 
A avaliação institucional, nestes termos, procurou e procura possibilitar a construção de um 
projeto acadêmico sustentado por princípios como a gestão democrática e a autonomia, que 
visam a consolidar a responsabilidade social e o compromisso científico-cultural da instituição. É 
o que pretendeu a FADIVA através da CPA 2012, utilizando-se como referencial de mudanças e 
adequações, os resultados obtidos na CPA de 2011. 
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Dando então continuidade nessa seara, a CPA de 2012 elaborou uma estratégia de trabalho 
através de um Projeto de autoavaliação iniciado no começo de 2012, logo após a inserção do 
relatório da CPA de 2011 no sistema e-MEC.  
 
O projeto de autoavaliação de 2012 teve como objetivo direcionar, otimizar e organizar 
assiduamente os trabalhos da CPA, de forma a garantir um resultado adequado na culminância 
do projeto, que se dá com a elaboração do presente relatório, que traz em seu bojo, os 
resultados levantados que serão utilizados como ferramentas de gestão para os próximos anos. 
O projeto de autoavaliação foi totalmente cumprido de forma que serão apresentados adiante as 
ações implementadas e consideradas como de maior relevância e as futuras ações que deverão 
ser objeto de intervenção institucional. 
 
9- SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CPA PARA COMUNIDADE ACADÊMICA EM 2012 
 
Considerando que a Avaliação Institucional prescinde de um número expressivo da comunidade 
acadêmica da FADIVA para validar as percepções quantitativas e qualitativas das categorias 
previstas nos diversos instrumentos de coletas de dados, e, ciente da necessidade de 
participação maciça da referida comunidade na avaliação, tudo em conformidade ao projeto de 
autoavaliação de 2012, a CPA, concretizou as seguintes estratégias de sensibilização: 
 

9.1- Estratégias para a sensibilização da participação da Avaliação Institucional de 2012 
•A CPA visitou todas as turmas e ministrou palestras envolventes e educativas em todas as 
salas, abrangendo todas as turmas momento em que foi devidamente explicado aos alunos o 
que é a CPA, qual o objetivo e como o acadêmico deveria participar.  
• Foi elaborado de material gráfico, como cartazes e folders, que serviram para publicização nas 
salas de aula, murais de avisos e demais locais estratégicos onde foram afixados e distribuídos 
no segundo semestre de 2012, cuja logomarca utilizada foi a escolhida no concurso realizado 
pela CPA de 2011, que obteve grande êxito e repercussão envolvendo, na época, grande parte 
de comunidade acadêmica. 
• Foram colocadas no site da FADIVA chamadas publicitárias atrativas, visando despertar a 
atenção do aluno e demais membros da comunidade acadêmica, o que os levou a interessar 
pelo assunto e buscar informações relevantes sobre a CPA e sua importância; 
• Também houve uma maciça comunicação interna entre os diversos setores institucionais, o 
que veio a publicizar e disseminar a importância do trabalho da CPA, culminando na necessária 
e efetiva participação de todos; 
• Foram promovidas várias reuniões específicas para cada setor envolvido, que trataram do tema 
de forma a envolver e sensibilizar a todos no processo da avaliação 2012; 
Para cada público que foi envolvido no processo de sensibilização da autoavaliação de 2012, as 
estratégias mais adequadas foram desenvolvidas e foram aplicadas de acordo com a matriz que 
se segue: 
 
9.2- Matriz de Estratégias de Sensibilização utilizadas pela CPA em 2012 
 

                  FORMA 
 
 
PÚBLICO ALVO 

     INTERNET     INTRANET 
FOLDERS E                

 CARTAZES 

  PALESTRAS E   

     REUNIÕES 

ALUNOS X X X X 
COMUNIDADE EXTERNA X  X X 
COORDENADOR X X X X 
TECNICO X X X X 
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ADMINISTRATIVO 
PROFESSORES X X X X 
PÓS GRADUAÇÃO X X X  
EGRESSOS X X X  
SOCIEDADE CIVIL X  X  

Em relação ao processo de sensibilização da comunidade acadêmica sobre a avaliação 

institucional, a comissão da CPA 2012 buscou utilizar-se de quase todos os mecanismos de que 
a FADIVA dispôs para promover a sua avaliação como, por exemplo: intranet, Site institucional, 
banners, folders, comunicados direcionados a alunos, professores, funcionários e comunidade 
externa, além de promover algumas estratégias inovadoras no processo como a inserção de 
mensagens no Twitter e a criação de um perfil na rede social do Orkut, com o propósito de 
estimular os egressos a participarem do processo.  

Além disso, a CPA promoveu, ainda, conforme verifica-se em atas próprias arquivadas com a 
Coordenação da CPA, reuniões específicas com representantes da comunidade acadêmica 
(funcionários, coordenadores, professores e comunidade externa), onde foram discutidas as 
estratégias de aplicação da avaliação e da necessidade de participação maciça de todos. 
 
9.3- Demais estratégias utilizadas pela CPA em 2012 
A CPA da FADIVA ainda adotou também como estratégia de divulgação e sensibilização através 
das demais ações: 
•inserção de textos antes, durante e depois da avaliação no Jornal FALA DIREITO, que foi 
amplamente distribuído na IES e sociedade;  
•publicação em conjunto com departamento de assessoria de comunicação, de várias notícias e 
chamadas, divulgando a avaliação institucional, no âmbito interno da IES, como também nos 
jornais, rádios e blogs com os quais a FADIVA mantinha e mantém convênio; 
•envio e-mails segmentados para diretor, coordenadores, colegiado, NDE, chefes de 
departamentos, parceiros e egressos da FADIVA;  

As iniciativas descritas acima pretenderam, acima de tudo, atender a comunidade acadêmica, 
ampliar suas motivações e captar seus anseios em relação à Avaliação Institucional da FADIVA, 
bem como aumentar sensivelmente o nível de interação e participação dos alunos, professores, 
egressos e demais membros da comunidade acadêmica neste processo tão importante para a 
nossa IES. 

10- CRONOGRAMA DE TRABALHO 
 
Com a finalidade de atingir seus objetivos, observar os princípios norteadores do processo de 
autoavalição e ainda à legislação vigente relativa ao tema, a CPA 2012 elaborou em sede do seu 
projeto de autoavaliação o seu cronograma de trabalho, que foi totalmente cumprido e que deu-
se da seguinte forma: 
 
 
              Período - Ano 
 
Atividades 
 
 

    Abril/Maio 

2012 

    Junho/julho 

2012 

   Agosto/Set 

2012 

    Out/Nov/Dez 

2012 

Fev/Março/abril 

2013 
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Reuniões da CPA X X X X X 

Sensibilização da 
Comunidade 
Acadêmica 

X              X X X  

Preparação da 
Avaliação 

 X X   

Desenvolvimento da 
Avaliação 

  X X  

Aplicação da 
Avaliação 

   X  

Leitura e tabulação 
dos dados 

   X              X 

Elaboração do 
resultado final 

    X 

Postagem no sistema 
e-Mec do relatório. 

                X 

Divulgação dos 
resultados 

    X 

Recebimento da 
Comissão externa de 
Avaliação 

               X     

 
 
11- PREPARAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DA CPA 2012 
 
Além da definição do cronograma de trabalho, prevendo a distribuição de tarefas e as atribuições 
entre os membros da equipe, houve a necessidade de discutir sobre a reelaboração dos 
instrumentos de análise, como também a determinação de seu teor. 
 
Houve também a necessidade de definir na ocasião as condições materiais para o 
desenvolvimento do trabalho de forma a aponta na ocasião os espaços físicos, os materiais 
necessários e as horas de trabalho prefixadas. 
Nesta etapa deu-se a escolha de metodologias a serem utilizadas para levantamento e 
organização de dados, considerando-se para tanto, as dez dimensões previstas na legislação. 
Assim, o processo ficou jungido ainda à observação do cumprimento da missão, da visão e das 
políticas institucionais assentadas em seus documentos próprios, assim como sobre os objetivos 
dos vários projetos a elas relacionados, além de procurar verificar o grau de adequação e de 
consecução de cada objetivo e dos meios disponibilizados para atingi-los. 
 
Com o propósito de responder às questões avaliativas descritas no conjunto de dimensões, 
foram gerados e aplicados três diferentes questionários aos seguintes participantes:  
 
1. Alunos  
2. Professores  
3. Corpo técnico administrativo  
4. Egressos 
5. Sociedade Civil 
 
Fez-se necessária a organização de uma gama de documentos, as respectivas leituras e análise 
de seus conteúdos com a finalidade de se construir uma visão panorâmica da IES, de seus 
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documentos de base, de forma a proporcionar um maior entendimento do sistema de avaliação 
do SINAES. 
 
Foi levantado e discutido todo o panorama institucional vigente, os objetivos da FADIVA e os 
objetivos dos processos de avaliação no âmbito institucional através do entendimento e ampla 
análise documental. 
 
Estudou-se e discutiu-se largamente a documentação do SINAES e os relatórios de avaliação 
anteriores, internos e externos, quais sejam: 
- Parecer da Comissão Externa de Avaliação (2009) visando atender as recomendações 
determinadas.  
- Relatórios de autoavaliação anteriores: 2009, 2010 e 2011 
- O novo Projeto Pedagógico de Curso – PPC elaborado em 2012 
- O novo Projeto Pedagógico Institucional – PPI elaborado em 2012 
- O novo Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI elaborado em 2012 
- Regimento Interno 
- Novo Instrumento de Avaliação de curso elaborado pelo MEC e adotado em 2012 
- Documentos internos e externos relacionados com o tema 
 
• A leitura e entendimento de toda essa gama documental foram feitos com o fito de propiciar 
maiores fundamentos para a consecução dos trabalhos da CPA.  
• Posteriormente, foram elaboradas várias baterias de questionários que viriam a ser 
respondidos conforme o teor do entendimento e as necessidades de discussão levantadas.  
• O grupo de trabalho da Câmara Técnica de Elaboração de novos instrumentos selecionou e 
organizou os instrumentos avaliativos sendo que foram promovidas as correções e ajustes 
necessários nos mesmos  para torná-los mais eficientes. 
• Com o início da análise dos resultados, compilou-se, analisou-se e interpretou-se os 
instrumentos no âmbito qualitativo e quantitativo.  
• Os relatórios de avaliação interna expressam exatamente o resultado do processo de 
discussão, de analise e interpretação dos dados advindos do processo de autoavaliação.  
• Foi fundamental o caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos para a elaboração 
deste relatório. 
• A CPA – FADIVA se reuniu em fevereiro de 2013 para organizar as novas tarefas, de forma a 
finalizar os trabalhos da CPA de 2012. 
• Foi feito um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados, em termos da melhoria 
da qualidade da instituição, indicando os pontos fortes e fracos de forma a promover uma 
adequada interpretação dos principais acertos e dos desacertos e desafios que a FADIVA deve 
enfrentar no médio prazo. 
•Foram devidamente tabulados os dados dos diversos segmentos participantes da 
autoavaliação. 
• Foi elaborado o presente relatório final de avaliação interna levando em consideração as dez 
dimensões previstas no SINAES, que foi entregue no dia 20 de março de 2012 para a  ciência da 
Direção e encaminhamento para inserção no sistema e-Mec. 
• O envio do relatório final de autoavaliação para o sistema e-Mec deverá ser até o dia 31 março 
de 2013, sendo tal responsabilidade atribuída exclusivamente à PI – Pesquisadora Institucional, 
conforme determinação legal. 
A avaliação institucional proposta em 2012 adotou uma metodologia participativa, buscando 
trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma 
aberta e cooperativa. 
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Sendo assim, além do todo acima citado, as técnicas utilizadas para o levantamento de 
informações que compuseram o presente relatório foram seminários, questionários, entrevistas, 
discussões, reuniões técnicas, sessões de trabalho e análise documental, objetivando sempre a 
busca compartilhada de soluções para os problemas apresentados. 
 
12- METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2012 
 
Todas as pesquisas foram desenvolvidas virtualmente por meio da Web 2.0 ou intranet da 
FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha – por se tratar de pesquisa exploratória quantitativa, 
com abordagem funcionalista, de método dedutivo, tendo tido como instrumento de coleta de 
dados, questionário aplicado por meio eletrônico.  
 
12.1- Critérios de tratamento dos dados coletados 
A – Promoveu-se a validação de todos os questionários que foram aplicados no decorrer da 
avaliação para mensurar a funcionalidade do sistema e o tempo médio que cada respondente 
levou para completar o questionário: 
•Alunos: de 7 a 15 minutos  
•Professores: de 10 a 15 minutos  
•Diretor, Coordenadores, Chefes de departamentos: de 10 a 15 minutos  
•Funcionários: de 10 a 15 minutos  
•Egressos: de 8 a 10 minutos  
•Sociedade Civil: de 8 a 10 minutos  
 
B – Houve a exclusão dos questionários que apresentaram as seguintes características:  
•questionários não respondidos em sua completude;  
•questionários cujo respondente optou por atribuir apenas um conceito para todos os itens;  
•questionários respondidos em duplicidade;  
•questionários respondidos no tempo inferior a 6 minutos;  
•questionários cujo respondente optou por atribuir apenas 01 conceito para cada grupo;  

C – Todos os dados foram compilados em MySQL e, posteriormente, tratados em Acess e Excel;  

D – Todas as médias demonstradas estatisticamente utilizaram-se de aritmética simples, pois 
foram considerados os resultados da avaliação como indiciais, sendo que, o tomador de decisão 
veio a realizar as inferências necessárias acerca dos dados.  

Tais critérios foram adotados para minimizar os possíveis vieses que a avaliação, 
eventualmente, veio a apresentar no ato da coleta de dados, cujas variáveis, muitas vezes, 
extrapolaram os trabalhos desta CPA.  

O esforço dessa ação justificou-se em municiar os tomadores de decisão com dados legítimos, 
que se aproximassem o quanto possível de sua realidade. 

Dessa forma, considerou-se que as proporções foram geradas apenas com base nas respostas 
válidas para cada questão, tendo sido definida a seguinte escala de valores para as questões:  

1 Ruim, 2 Regular, 3 Bom, 4 Muito Bom e 5 Ótimo. 

Exemplo de fórmula a ser utilizada =((1*C5)+(2*D5)+(3*E5)+(4*F5)+(5*G5))/H5.  
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Para facilitar o entendimento dos respondentes, optou-se por categorizar todos os instrumentos 
de coleta de dados (questionários) em grupos de referência e considerou-se, também, que 
alguns grupos foram comuns a todos os públicos para fins do estabelecimento de comparativos 
com as demais pesquisas de forma auxiliar a FADIVA no processo de avaliação institucional, a 
saber:  
•Informações gerais;  
•Infraestrutura;  
•Avaliação do curso;  
•Atendimento;  
•Avaliação da Instituição;  
•Serviços;  
•Comunicação institucional; 
•Avaliação dos professores, coordenação e corpo técnico administrativo, dentre outros. 

A CPA Ressalta, ainda, que outras categorias foram utilizadas, visando a contemplar os 
aspectos específicos que circundam os universos pesquisados. 

12.2- Critérios para a análise dos resultados: 
 Com o propósito de melhorar o entendimento, a CPA 2012 adotou os seguintes critérios para 
analisar os resultados da pesquisa: 
•Classificou como POTENCIALIDADE as perguntas que obtiverem incidências superiores a 
70% na somatória dos conceitos MUITO BOM e ÓTIMO, pois entendeu a CPA que existiu um 
alto grau de satisfação em relação ao quesito.  
 
•Os quesitos cujas incidências oscilaram entre 45% e 69%, na somatória do conceito BOM  
foram considerados como índices satisfatórios, portanto não caracterizados como 
POTENCIALIDADE ou FRAGILIDADE.  
 
•Os quesitos que obtiveram os índices superiores a 40% na somatória dos conceitos 
REGULAR e RUIM, foram caracterizados como FRAGILIDADE, pois entendeu a CPA que os 
aspectos encontraram-se no limiar da satisfação e insatisfação.  

•Para preservar os profissionais e para fins de publicação do relatório, foram omitidos os nomes 
de professores, coordenador, diretor ou funcionários técnico-administrativos, pois os mesmos 
receberam a devolutiva da avaliação por meio de relatórios parciais e pessoais, tomando desta 
forma, pleno conhecimento do resultado específico. 

•Todos os dados quantitativos foram apresentados em formato gráfico e descritivo que se 
encontram devidamente arquivados para consulta, quando necessário. 

12.3- Publicação e divulgação dos resultados da Avaliação Institucional de 2012 
Vencidas as etapas descritas até dezembro de 2012, a CPA, no uso de suas prerrogativas, 
produziu os relatórios, com vistas a sua publicização, à comunidade acadêmica, que se dará no 
mês de abril  de 2013 após a postagem do relatório anual no sistema e-Mec. 
 
Os relatórios analíticos apresentam então, os dados tabulados de todas as perguntas e 
respostas, sub-divididas por critérios diversos como turmas de alunos por ano cursado, 
professores, atividades de extensão e responsabilidade social, setores administrativos e itens de 
infra-estrutura, dentre outros, que foram todos devidamente avaliados. Os relatórios sintéticos 
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apresentaram a sumarização dos dados compilados por pergunta realizada. Ao final do relatório 
geral, foi inserido um resumo com as informações mais relevantes e as ações advindas 
 
Em reunião exclusiva dos representantes da CPA com a direção da IES, foram divulgados os 
resultados da autoavaliação realizada, sendo que cópia do presente relatório de autoavaliação 
foi repassado ao diretor e ao coordenador do curso para que os mesmos o divulgue junto ao 
colegiado em reunião específica. Para a comunidade externa a publicização se dará 
maciçamente, após a inclusão do presente relatório no sistema e-Mec pelos mais variados meios 
de comunicação externa.  
 
Após essa divulgação interna específica, posterior à devida postagem do relatório no sistema e-
MEC, será preparado, também, a publicação dos resultados no site da FADIVA, considerando 
essa divulgação como continuidade do processo de avaliação interna, devendo propiciar, ainda, 
oportunidades para que as posteriores ações concretas oriundas dos resultados do processo 
avaliativo sejam também tornadas públicas à comunidade interna e externa ao término de suas 
realizações.  

Assim, o coordenador, o colegiado, os coordenadores dos eixos, o NDE e demais segmentos, 
serão orientados, por intermédio de reuniões efetuadas pela CPA e seus dirigentes, para a 
devida ciência e análise do relatório, e juntos discutirão os resultados que foram apurados na 
avaliação, com a finalidade de definir as estratégias de socialização de práticas exitosas e o 
planejamento das melhorias necessárias.  

A partir da divulgação dos resultados em abril de 2013 a CPA 2012, dará início ao processo de 
acompanhamento dos desdobramentos da Avaliação Institucional. Este relatório tem como 
finalidade auxiliar os envolvidos a sistematizarem novo plano de melhorias e ações corretivas a 
serem implantadas, vislumbrando corrigir eventuais inconformidades apontadas na Avaliação 
Institucional.  
 
Todos os setores e pessoas envolvidas foram orientados a enviar para CPA cópia das ações de 
melhorias (curto, médio e longo prazo) que deverão ser procedidas em um prazo máximo de 12 
meses para posterior acompanhamento da CPA. 
 
13 - PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS 
 
Observou-se que a participação dos alunos foi significativa em números absolutos, sendo que 
mais da metade dos alunos da comunidade acadêmica se predispôs a responder aos 
questionários, sem qualquer forma de obrigatoriedade, mas apenas por incentivo. Ressalta-se 
ainda que o processo contou também com o segmento participativo dos professores, do pessoal 
do setor administrativo, dos egressos e da comunidade externa. Entretanto, esses últimos 
segmentos apresentaram uma participação de forma moderada, mas com resultados altamente 
positivos. 
 
14 - AS DIMENSÕES AVALIADAS 
 
1. A missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
2. A política para o Ensino, Pesquisa e Extensão 
3. Responsabilidade Social da Instituição 
4. Comunicação com a Sociedade 
5. A política de organização e desenvolvimento profissional 
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6. Organização e Gestão da Instituição 
7. Infraestrutura Física 
8. Planejamento e Avaliação Institucional 
9. Políticas de atendimento a Estudantes e Egressos 
10.Sustentabilidade Financeira 
 
14.1 DIMENSÃO 1: A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
14.1.1 Objetivo: Análise da Missão da FADIVA e do seu PDI - Plano de Desenvolvimento 
Institucional. Verificar o conhecimento sobre a existência dos mesmos, sua importância, sua 
execução,,aplicabilidade, etc. 
 
14.1.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão: 
• Relação do PDI e da Missão com o contexto social. 
• Finalidades, objetivos e compromissos da Instituição; 
• Articulação entre o PDI, PPI e o PPC, no que diz respeito às políticas estabelecidas para 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 
• Concretização das Práticas Pedagógicas e Administrativas e sua relação com objetivos da 
Instituição; 
 
14.1.3 A Missão Institucional da FADIVA:  
Em 2012 foi aprovado um novo Plano de Desenvolvimento Institucional da FADIVA, elaborado 
com base em uma metodologia participativa e fundamentado na missão, princípios e objetivos 
estabelecidos no Regimento da Faculdade, na legislação vigente, nas normas e programas de 
Governo e de Gestão da IES. 
 
A Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA – tem como missão: “Promover o 
desenvolvimento humano e social através da difusão de conhecimentos, da formação 
ética, da competência profissional e da responsabilidade social.” 
  
Para atingir a missão proposta, a FADIVA tem a visão de:“Formar profissionais das carreiras 
jurídicas que atuem na sociedade com competência técnico-jurídica, senso ético-
profissional e responsabilidade social.” 
 
A missão foi discutida, comentada em sua totalidade e relevância. Para dar maior ênfase na 
mesma, ela também foi impressa nas capas de todos os diários de classe de utilização contínua 
de todos os professores, como nos cabeçalhos das provas parciais utilizadas pelos alunos nas 
épocas de avaliações, o que fez com que ela fosse fortemente assimilada por toda a 
comunidade acadêmica. Foi ainda fixada em lugar de destaque na IES uma faixa com mais de 
4.00 mts de comprimento de forma a promover total publicidade sobre a missão institucional. 
 
Em sede de autoavaliação, a missão teve questão específica nos questionários dos alunos, 
professores, e demais segmentos, conseguindo boa pontuação, podendo, desta forma, ser 
considerada uma potencialidade, de acordo com os parâmetros atribuídos na análise de 
resultados. 
 
14.1.4 O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – Panorama levantado 
O PDI da FADIVA configura-se: 
- como um plano de ações que diz respeito ao conjunto da atividade universitária; 
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- é a base do planejamento integrado de suas unidades acadêmicas e seus setores, de modo a 
cumprir efetivamente suas funções fundamentais, conforme delineado no PPI; 
- está destinado a criar as condições para que a IES caminhe no rumo da construção de uma 
faculdade socialmente referenciada e reconhecida no cenário acadêmico regional e nacional. 
 
Com isso, a FADIVA vem priorizando ações capazes de potencializar o seu desenvolvimento na 
direção do que pretende, alicerçada tanto nas características da Instituição quanto no 
diagnóstico de suas capacidades, de suas deficiências estruturais e conjunturais, nos valores 
que a norteiam e naquilo que deseja. 
 
A FADIVA assumiu em seu PDI o compromisso com uma avaliação que privilegie o seu sentido 
educativo, baseando-se no propósito de conhecer melhor as próprias fragilidades e 
potencialidades, identificando assim o que deve ser modificado e aperfeiçoado, em busca da 
construção de uma instituição comprometida com a formação humana, com a qualidade e com 
suas responsabilidades sociais. 
 
A FADIVA procura integrar-se aos procedimentos externos de avaliação, buscando uma 
educação de qualidade comprometida com a sociedade que conduza ao aperfeiçoamento do 
ensino, da pesquisa e da extensão. Caminha na direção da formação crítica e autônoma dos 
seus formandos, que se reconhecem como sujeitos ativos da história. 
 
O PDI orienta as decisões e ações tanto da gestão acadêmica quanto da administração da 
instituição, onde incorpora a concepção educacional centrada na formação integral consistente, 
formação teórica acompanhada do desenvolvimento de habilidades e competências em estreita 
unidade entre teoria e prática, sólida formação ética, compromisso social e político dos 
estudantes, tendo em vista a participação no desenvolvimento e transformação da sociedade 
brasileira. 
 
O PDI é referência para o desenvolvimento da FADIVA e é considerado um instrumento de 
gestão e planejamento estratégico. Está totalmente articulado ao Projeto Pedagógico do Curso e 
auferiu excelente nota da dimensão 1 na avaliação do MEC de 2012, tendo à época, sido muito 
bem estudado pela comissão avaliadora. 
 
O PDI de 2012 foi construído coletivamente tendo em vista as novas metas, a nova política de 
gestão pautada inclusive nos processos avaliativos internos e externos e os novos objetivos 
assumidos pela FADIVA. 
 
Como mudança importante e amplamente apontada no PDI pode-se citar a que ocorreu no 
regime seriado anual e a estrutura curricular a ele associada. Trata-se de uma demanda 
percebida nos resultados da autoavaliação de 2010 e de 2011 e que foi levada em consideração 
pela direção da IES, que possibilitou essa mudança para o ano de 2012.  
 
Em sede de autoavaliação de 2012 os resultados mostram que a maior parte da comunidade 
acadêmica conhece e entende o teor e a importância do PDI, podendo apontá-lo como uma 
potencialidade. 
 
14.1.5 Objetivos da FADIVA: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 
II - formar profissionais e especialistas diplomados em nível superior para o exercício das 
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atividades relacionadas com o Direito a fim de que participem do desenvolvimento da sociedade 
brasileira; 
III - colaborar na formação contínua dos cidadãos por ela diplomados; 
IV - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 
V - 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; 
VI - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VII - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade; 
 
14.1.6 Objetivos da FADIVA – Panorama Levantado 
Tais objetivos têm sido amplamente alcançado, visto a gama variada de ações institucionais e 
atividades culturais, de extensão que se destacam por sua importância social e acadêmica. O 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, estão presentes nos 
documentos institucionais e se concretizam de forma comprovada na prática. 
 
O Curso de Direito da FADIVA propicia um projeto integrado e integrador que permite o 
equilíbrio entre conhecimentos, habilidades e aptidões que são trabalhados pelos e com os 
alunos durante o curso, de modo que ele faça parte de um processo dialético do saber vinculado 
com a realidade. 
 
Em vista da necessária articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a contextualização 
do que é ensinado e a interdisciplinaridade s ã o  e n t ã o , importantes aspectos metodológicos 
adotados pela FADIVA. Assim, busca-se evitar um currículo fragmentado e a aquisição de 
conhecimentos teóricos dissociados entre si.  
 
Com efeito, na FADIVA estimula-se a prática de estudos independentes e sua valorização, 
bem assim a relevância da pesquisa individual e coletiva, estágios e atividades de extensão 
incluídas na carga- horária curricular.  
 
Para tanto, o Curso de Direito da FADIVA trabalha no sentido de desenvolver em seus alunos 
o senso jurídico pelo exercício do raciocínio lógico e da análise crítica, em substituição à 
memorização de conceitos e teorias, buscando a predominância do valor ético sobre o valor 
técnico, a legitimação da autoridade pela sua subordinação à justiça. 
 

14.1.7. Metas Gerais da FADIVA conforme ao PDI 
I – Consolidar-se como instituição de excelência no ensino; 
II – Manter o compromisso com o ensino de qualidade, formando profissionais capazes, com 
formação humanística, técnico-jurídico, prática e ética; 
III – Atuar no processo de desenvolvimento da comunidade para melhorar a qualidade de vida da 
população regional com vistas à diminuição das diferenças sociais, fortalecendo a solidariedade; 
IV – Melhorar a qualificação do corpo docente e técnico administrativo estimulando-os na busca 
constante do aperfeiçoamento e atualização; 
V – Adequar condições de infra-estrutura e na ampliação de seus espaços e instalações. 
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14.1.8. Para alcançar essas metas gerais a FADIVA promoveu as seguintes ações: 
• A oferta uma ampla formação humanística, ética, técnico-científica e cultural, de tal forma que 
o r e c é m  f o r m a d o  profissional do Direito demonstre amor à justiça, consciência cidadã e 
autonomia intelectual, isto é, capacidade de ler, compreender e elaborar textos, atos e 
documentos jurídicos ou normativos, utilizando-se das normas técnico-jurídicas, d e  f o r m a  
q u e  s e  s i n t a  c a p a z  d e ,  m e d i a n t e  uma visão histórico-social, compreender e intervir 
na realidade em prol da concretude da justiça social. 
•Construiu uma coerência entre o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular e o 
contexto educacional. O perfil profissional desejado do egresso, elaborado pelo NDE, por 
docentes e representação estudantil expressa, muito bem, as competências desenvolvidas pelos 
alunos.. 
 
14.1.9 Articulação entre o PDI, PPI e o PPC, no que diz respeito às políticas estabelecidas 
para Ensino, Pesquisa e Extensão. 
• Há uma sintonia entre todos os novos documentos eleborados em 2012, que possibilita de 
forma incontestável a articulação entre eles e a concretização das políticas de ensino, pesquisa 
e extensão que serão citadas posteriormente, na dimensão 2 que é específica sobre o tema. 
•O PPC da FADIVA reflete os Princípios Filosóficos para a Educação Superior expressados no 
PDI sendo assim, as ações institucionais nela desenvolvidas são orientadas por marcos que 
surgem da política estratégica funcional amplamente discutida no conteúdo deste PDI.  
•Tais aspectos da política institucional são expressos no projeto pedagógico do curso na medida 
em que os componentes curriculares devem promover o desenvolvimento integral do aluno, 
centrado em competências e habilidades próprias dos profissionais do curso de Direito  
 
14.1.10 Plano e ações de melhorias referentes à Dimensão 1 já elaboradas e concretizadas 
em 2012 e novos planos a serem efetivados em 2013: 
 
Para o PDI e demais documentos 
• O novo PDI institucional já foi elaborado e está em plena vigência em 2012 e é de 
conhecimento da comunidade acadêmica e social.  
• O novo PPC de 2012 trouxe mudanças significativas, semestralizando o curso e possibilitando 
uma reorganização e melhoria da dinâmica curricular e da mobilidade estudantil. 
• Houve a revisão e adequação do Regimento Interno. 
• Houve a padronização dos documentos e formulários institucionais em sua formatação, cor, 
modelo, capa, etc. 
• Continuará a apresentação e publiciçazão do teor deste documento para os alunos 
ingressantes de 2012 em diante. 
 
Dos objetivos e metas 
•Percebe-se um total cumprimento dos objetivos e metas institucionais, não só na esfera 
documental, mas principalmente em sede de suas ações. 
• O conjunto das práticas institucionais já vem construindo sentidos e compreendendo o 
educativo como construção de conhecimento e de formação humana comprometida com o bem 
comum, como previsto em seu PDI. 
• Potencializar essas ações é o compromisso para 2013. 
 
14.2 DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS NORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE 
PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
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14.2.1 Objetivo: Analisar as práticas ensino e determinar os vetores de produtividade acadêmica 
da IES, verificando suas políticas e a aplicabilidade das mesmas, de forma a evidenciar as 
atualizações e adequações.  
 
14.2.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão: 
• Concepção do currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, planos de 
ensino e avaliação da aprendizagem), de acordo com os objetivos institucionais e as diretrizes 
curriculares; 
• Práticas Pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informação e a utilização 
do processo participativo de construção do conhecimento; 
• A pertinência de currículos em relação aos objetivos institucionais, às demandas sociais e às 
necessidades individuais e locais; 
• As práticas institucionais que estimulem a melhoria de ensino, a formação do docente, o apoio 
aos estudantes, as inovações didático-pedagógicas e o uso de novas tecnologias; 
• A existência de políticas institucionais para a criação, expansão e manutenção da pós-
graduação latu sensu; 
• A articulação da Iniciação Científica com as demais atividades acadêmicas; 
• Critérios para o desenvolvimento da iniciação científica, publicação e divulgação dos trabalhos 
em eventos; 
• Concepção de extensão e de intervenção social definidas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional; 
• Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades e 
demandas no entorno social; 
• Participação dos estudantes nas atividades de extensão e intervenção social e o respectivo 
impacto em sua formação. 
 
14.2.3 Ensino – Dimensão 2.1 – Panorama levantado 
•A autoavaliação de 2012 observou que o índice de aceitação e reconhecimento do ótimo 
ensino jurídico oferecido pela FADIVA é real e se mostra como uma potencialidade.  
Isto resta amplamente demonstrado entre os discentes que participaram deste processo, visto 
que a grande maioria reconhece o valor da instituição. Este resultado favorável no processo 
autoavaliativo pode ser comprovado em face do grande número de alunos matriculados nos 
primeiros períodos, que veio a suprir toda a oferta das vagas do curso no processo seletivo de 
2012 e ainda pela nota auferida pelo curso na avaliação externa feita pelo MEC em maio de 
2012, quando a renovação de reconhecimento do curso com nota máxima 5 (cinco). 
•E importante também ressaltar que foi baixíssima a porcentagem de evasão e foi bem 
significante o número de alunos transferidos de outra IES para a FADIVA em 2012. 
•A FADIVA optou por oferecer maior investimento e direcionar seus esforços para o ensino e 
para a extensão. A pesquisa fica restrita somente em sede de programa de Iniciação Científica e 
da Monografia, cuja a elaboração e apresentação é requisito obrigatório para a colação de grau. 
•Com critérios pedagógicos, a Política de Ensino privilegia a formação por competências e 
habilidades, estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e na busca da 
interdisciplinaridade, investe em projetos alinhados com a identidade e com a missão 
institucional, fortalece diversas modalidades de ensino-aprendizagem, assim como fomenta a 
inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e compromissos da 
comunidade acadêmica.  
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14.2.4 Política de Ensino 
•Quando às Políticas de Ensino, o PPC da FADIVA segue as orientações provenientes do PDI 
portanto, a IES precisa estar preparada para atender às demandas da educação na sociedade 
do conhecimento, buscando, além da qualidade do ensino e da mensalidade adequada, sua 
sobrevivência e desenvolvimento em um cenário altamente competitivo. 
•Isto significa aplicar Políticas de Ensino que permitam: 
- compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações sociais; 
- formação humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à adequada profissão; 
- senso ético social-profissional; 
- -capacidade de resolver conflitos pela concepção do mundo e do homem no seu tempo e 
espaço; 
- capacidade e presteza em desenvolver pensamento lógico a partir de ensino, pesquisa e 
investigação; 
- capacidade para equacionar e resolver problemas judiciais e extrajudiciais, individuais e 
coletivos. 
 
•A FADIVA possui uma riqueza de experiências construída na dinamicidade de seu processo 
histórico. Porém as relações político-pedagógicas que ocorrem em seu cotidiano acadêmico são 
amplas, complexas e em permanente construção/reconstrução, daí a importância de se construir 
convicções através de seu trabalho coletivo, comprometido, criando o enraizamento da 
instituição em sua realidade, a explicitação da intencionalidade político-jurídica e a abertura à 
participação de toda a comunidade. 
•Sobre a política de ensino da FADIVA é importante considerar a adequação o contexto 
sócio/econômico, cultural e ambiental, no qual a Faculdade está inserida, e a adequação às 
políticas governamentais no âmbito federal. 
•Ao assumir o princípio de inserção e contribuição com o desenvolvimento sustentável da região 
em um ensino indissociado da pesquisa e da extensão, a comunidade acadêmica da FADIVA 
tem sido desafiada a enfrentar a questão da sua função social. 
•O ensino de graduação da FADIVA visa possibilitar a conquista de instrumentos para a 
autonomia profissional, técnica e ética e ampliação da prática da cidadania. Para isso o corpo 
docente, o corpo discente, organização didático-pedagógica estão articulados e mobilizados para 
essa conquista. 
 
14.2.5. Do Corpo docente e políticas específicas 
•Para alcançar a excelência no ensino a FADIVA conscientizou-se da necessidade de alcançar 
uma maior titulação ao corpo docente.  
•Salienta-se que há incentivo total por parte da IES através de sua Direção no sentido de 
possibilitar a contínua formação de seus docentes, principalmente no âmbito de Pós-Graduação 
stricto-sensu, sendo disponibilizado para tanto, um programa de incentivo da formação 
continuada, que conta com auxílio financeiro, logístico e operacional. 
•Quanto aos professores que já fazem parte do quadro docente, já vem sendo ofertado também,  
a possibilidade de maior capacitação, de forma que, professores Mestres da IES que estão 
cursando Doutorado gozam de incentivo institucional, como também os professores com 
Especialização que estão cursando o Mestrado. 
•Além do apoio financeiro, há ainda e apoio de substituição docente, de forma a possibilitar aos 
professores, se capacitarem também através de cursos de média ou curta duração, ou 
participarem de eventos, simpósios, congressos e demais eventos de natureza pedagógica que 
venham contribuir em sua capacitação profissional docente. 
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•O Programa de Apoio à Eventos para os professores criado em 2011 teve uma substancial 
atuação em 2012 que veio a contribuir com sua formação continuada e capacitação constante, 
melhorando assim a didática e performance do corpo docente. 
 
14.2.6 As  Políticas institucionais desenvolvidas para o ensino – Panorama levantado. 
•A FADIVA tem como política maior a valorização e a melhoria de qualidade do ensino que 
oferece em seu curso de Direito. Para isso privilegia ações direcionadas ao seu currículo e 
bibliografias, a modernização constante de suas instalações e equipamentos, o oferecimento ao 
aluno de oportunidades de atualização e reciclagem, estágios curriculares e extracurriculares, 
dentre outros.  
•A IES vem desenvolvendo um conjunto de ações de apoio às políticas estudantis, com o 
objetivo principal de criar permanência, com qualidade, dos seus alunos na instituição, como por 
exemplo, oferta de bolsas aos alunos carentes, sendo que um número significante de alunos 
conta com elevado desconto no valor da mensalidade, garantido até o final do curso. 
•A CPA da FADIVA observou que o seu currículo é generalista privilegiando a prática nos últimos 
anos, buscando a sólida formação do profissional.  
•O projeto pedagógico de curso de graduação em Direito apresenta coerência entre as 
atividades de prática jurídica desenvolvidas e as necessidades apresentadas pelos órgãos 
jurídicos e pelos órgãos de classe da categoria (OAB). O Estágio Curricular engloba a prática 
cível, a prática criminal, a prática trabalhista, a prática de mediação e negociação, a prática de 
conciliação e a prática de arbitragem.  
•O Núcleo de Prática Jurídica da FADIVA - NPJ está plenamente implantado e desenvolve, 
através do Estágio Curricular, as práticas processuais e profissionais, simuladas e reais, por 
meio de atividades de redação, de rotinas processuais, análises de autos-findos, estudos de 
caso e visitas orientadas. O Estágio Curricular está regulamentado de maneira excelente, 
observadas a CH, a existência de convênios, forma de realização, capacitação, orientação, 
supervisão e coordenação. 
•O Estágio Curricular engloba as disciplinas de Estágio Supervisionado e Prática Jurídica, 
havendo várias modalidades de cumprimento da Prática Jurídica, quais são: prática real 
através do escritório escola - SERAJ - que presta que presta serviços de assistência judiciária 
aos necessitados de Varginha e da região, constituindo, também, uma ambiente que proporciona 
a necessária formação prática de um profissional de direito, atentando às demandas da 
sociedade, relacionando aspectos teóricos e práticos e de ordem ética profissional; prática real 
através dos Estágios Supervisionados Extracurriculares, ato educativo desenvolvido em 
ambiente de trabalho e supervisionado pela unidade cedente e por um professor - orientador 
designado pela IES; prática simulada através do Escritório Modelo de Advocacia - 
EMA, realizada em laboratório especializado no decorrer do ano letivo ou durante as férias 
escolares. 
•Quanto ao Estágio Extracurricular o projeto pedagógico apresenta coerência entre a atividade 
desenvolvida no estágio e a dinâmica curricular do curso de graduação em Direito e, para sua 
validade, se firma um termo de compromisso entre o discente, a parte cedente do estágio e a 
FADIVA. O discente estagiário, acompanhado por um professor-orientador, deve apresentar 
periodicamente relatórios de frequência, atividade e avaliação de estágio.  
•As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (Iniciação Científica) constantes no 
novo PDI, estão implantadas, de maneira sólida, no âmbito do curso.  
•Há articulação entre a gestão institucional e do curso, com previsão de revisão e atualização 
periódica. 
•O perfil profissional desejado do egresso, elaborado pelo NDE, por docentes e representação 
estudantil expressa, muito bem, suas competências. 



 29

•A estrutura curricular está implantada e apresenta, de maneira muito boa, a articulação da teoria 
com a prática, a flexibilidade, a interdisciplinaridade e compatibilidade da carga horária total.  
•A pesquisa se dá em forma de Iniciação Científica, a extensão com diversos e relevantes 
programas, projetos e atividades entre o curso e a sociedade. 
•Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, muito bem, o desenvolvimento do perfil 
profissional do egresso considerando a atualização e adequação da carga horária e da 
bibliografia. 
•A metodologia implantada nas atividades pedagógicas apresenta grande coerência prevendo 
estratégias, recursos pedagógicos e metodologias diversificadas. 
•As atividades complementares implantadas estão muito bem regulamentadas no PPC, em 4 
grupos: ensino, pesquisa, extensão e outras.  
•A secretaria geral mantém os registros, atendendo aos aspectos de comprovação de carga 
horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. 
•O TCC está implantado e regulamentado. Na IES possui um núcleo de acompanhamento 
específico e cada acompanhamento ocorre individualmente, no que se refere a coordenação, 
elaboração, orientação e apresentação do TCC. 
•O apoio ao discente está devidamente implantado através de várias políticas e se dá, de forma 
concreta, por meio do NAAF e da Ouvidoria, em programas de: apoio extraclasse, 
psicopedagógico, nivelamento, política de concessão de bolsas em seus mais variados aspectos 
como bolsa transporte, familiar, social, etc, além de seguro estudantil e convênio com centro 
esportivo Sest/Senat para prática de esportes e lazer. 
• Há ainda apoio aos discentes para a participação em eventos de caráter acadêmico e culturais, 
nos quais a FADIVA patrocina financeiramente a presença de alunos devidamente inscritos e 
sorteados para os mesmos. 
•As ações acadêmicoadministrativas no âmbito do curso estão implantadas, de maneira 
suficiente. 
•O número de vagas ofertadas atende, de maneira excelente, considerando a dimensão do 
corpo docente e condições de infraestrutura da IES. 
 
14.2.7 Avaliação da CPA – Dimensão 2.1: Ensino 
As medidas saneadoras presentes no relatório de avaliação de 2011 foram concretizadas 
em 2012 podendo citar como exemplo:  
•houve uma sensível melhoria da organização didático-pedagógica; 
• houve uma valorização das atividades de extensão e pesquisa; 
• houve melhoria das instalações e expansão da rede física; 
• houve a atualização e renovação do acervo bibliográfico. 
•houve a capacitação docente continuada,  
•houve uma potencialização de programas e projetos de extensão,  
•houve aumento do número de convênios e parcerias com a IES,  
•houve a implantação de sistema acadêmico on-line,  
•houve a aquisição de grande quantidade de livros que veio atualizar e completar a biblioteca em 
2012, proporcionando um grande salto de qualidade,  
•na grande melhoria do laboratório de informática, com a aquisição de nas máquinas e troca total 
de mobiliário de forma a ficar mais atrativo e confortável, 
•houve uma atuação constante e comprovada do NDE, etc. 
• houve a construção de uma maior aderência entre o PPC e o PPI em suas reformulações já 
previstas. 
• foi feita a revisão do Regimento Interno da IES; 
• houve a inclusão do NDE no PPI; 
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• Foi promovida em 2012 uma total atenção ao ENADE com políticas e projetos específicos que 
forma devidamente concretizados; 
• houve acompanhamento dos currículos lattes e documentação dos docentes com permanente 
atualização e comprovação de suas titulações; 
•houve uma efetivação da participação dos docentes e discentes nos projetos de 
responsabilidade social; 
• houve a obrigatoriedade de Formação continuada para os docentes buscando uma maior 
titulação; 
 • houve a capacitação para os docentes, patrocinada pela IES, visando melhor conhecimento da 
legislação, dos processos de avaliação internas e externas de e a necessidade de sensibilização 
quanto aos mesmos por parte do corpo docente; 
 • houve a potencialização das produções científicas dos professores; 
• houve a criação do programa de apoio a eventos para os discentes; 
• houve a potencialização do programa de apoio a eventos para os docentes. 
 
14.2.8 Plano e ações de melhorias referentes à Dimensão 2.1 para execução em 2013. 
• Revisão do PPC, para entrada em vigor em 2014, mudando com relação à carga horária de 
algumas disciplinas; 
• Revisão do PPC em sua dinâmica curricular, visando adequações de algumas disciplinas; 
• Aprovação, postagem e aplicação do novo Regimento Interno; 
• Atualização do Manual de Prática Jurídica; 
• Atualização do Manual e dos formulários de ACC 
• Continuidade na atualização de todas as informações pertinentes ao curso contidas no site da 
Instituição de forma rotineira. 
• Definições para novas normas e rotinas de avaliação discente, 
•Continuidade e fomento do programa de Nivelamento com contratação de professores 
específicos em áreas diversas das já ofertadas, 
•Continuidade na Capacitação/Aperfeiçoamento para a coordenação do curso de forma a 
potencializar conteúdo e informações sobre procedimento de avaliação institucional externa, 
avaliação de curso, ENADE, CPC, IGC, Diretriz Curricular Nacional, PDI, PPI, Concepção 
Político Pedagógica Filosófica, PPC, Auto-Avaliação; 
•Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino, pois a busca da 
excelência é a sua meta. 
•Continuidade e fomento dos programas de apoio à eventos para docentes e discentes. 
 
14.2.9 Pesquisa e Iniciação Científica – Dimensão 2.2 – Panorama levantado 
•O desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo estão presentes nos 
documentos institucionais e se concretizam através da prática observada do PPC, e ainda é o 
primeiros dos objetivos da FADIVA. 
•Embora a Pesquisa não seja exigência legal no âmbito das Faculdades e Centos 
Universitários, colocando-se como atributo próprio das Universidades, o Curso de Direito da 
FADIVA estimula e desenvolve a pesquisa nas suas áreas de atuação acadêmica; esse tipo de 
atividade tem proporcionado contribuições teóricas e práticas ao ensino e à extensão.  
•Além de buscar respostas às demandas efetivas, as atividades de pesquisa estão voltadas para 
o fortalecimento, na comunidade acadêmica, de uma consciência crítica e reflexiva frente às 
inúmeras demandas sociais.  
•A disciplina Metodologia Científica, que não é uma exigência das DCNs – Resolução 09 de 
2004, para os cursos de Direito, foi colocada na estrutura curricular com a finalidade precípua de 
fomentar a pesquisa e a atividade científica. 
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•No Curso de Direito da FADIVA, a pesquisa é uma atividade que acontece na forma de 
iniciação científica, mediante a elaboração de estudos que culminam na elaboração de artigos 
científicos, contando com o acompanhamento de professores orientadores. 
•O curso possui uma revista on line de Iniciação Científica - JUS-FADIVA-, um periódico 
destinado à publicação e divulgação dos trabalhos de iniciação científica produzidos pelos 
discentes do curso, sob orientação de docentes. Essa revista acontece com a perspectiva de 
propiciar ao acadêmico uma visão mais profunda da área científica, bem como de estimular a 
publicação de suas investigações e reflexões, contribuindo para o amadurecimento intelectual 
dos discentes e docentes.  
•A Revista JUS-FADIVA constitui um espaço de convergência e irradiação do saber que visualiza 
alguns trabalhos de iniciação científica.  
•Há a determinação por parte da direção/coordenação de uma publicação de pelo menos um 
artigo científico por ano, para casa professor. 
•Os melhores artigos produzidos pelos alunos e professores, são remetidos para outras IES e 
revistas especializadas para análise e posterior publicação na Revista JUS-FADIVA. 
•O trabalho de Curso também é uma forma de pesquisa, que no caso do curso de Direito e em 
consonância à Resolução 09/2004 se dá na forma de trabalho monográfico.  
•Desta forma as monografias são obrigatórias no final do curso e são devidamente 
apresentadas em bancas, sendo tudo em consonância ao regulamento próprio, estando sob a 
responsabilidade do Núcleo de Pesquisa e Extensão.  
•Ressalta-se que os trabalhos monográficos que alcançam a nota 10 (dez) ganham destaques, 
de forma que seus autores são convidados e estimulados para apresentar seus trabalhos no 
evento anual de iniciação científica promovido pela FADIVA e em eventos fora da própria 
instituição. Além disso, os melhores trabalhos recebem indicação publicação. 
•Existe na IES uma regulamentação própria, contendo a forma de operacionalização do trabalho 
de conclusão de curso de forma detalhada, que se encontra disponível no Núcleo próprio. 
 
14.2.10 Avaliação da CPA – Dimensão 2.2: Pesquisa e Iniciação Científica. 
• Houve um aumento de participação no Programa de Iniciação Científica; 
• Houve uma significativa melhoria na temática das Monografias com temas mais relevantes e 
contemporâneos; 
• Aprimorar rigor metodológico por parte de alguns professores; 
• Alguns alunos ainda encontram dificuldades para elaborar o TCC. 
• Houve um maior comprometimento nas orientações por parte dos professores orientadores, 
sendo que a IES, inclusive ofertou um curso de capacitação em orientação de trabalhos 
monográficos. 
• Foi promovida a reformulação total do Manual e dos formulários de TCC/Monografia. 
 
14.2.11 Plano e ações de melhorias para 2013 - Dimensão 2.2: pesquisa e iniciação 
científica. 
•Potencializar a política de incentivo de participação em Programa de Iniciação Científica com 
premiações interessantes; 
•Incentivar ainda mais a questão da qualidade dos temas dos trabalhos monográficos; 
• Potencializar a dissiminação da cultura antiplágio na IES; 
• Promover um maior intercâmbio entre as IES para troca de artigos e revistas jurídicas; 
• Melhorar política de apresentação de artigos científicos na IES. 
• Melhorar o aprendizado na área metodológica específica para elaboração de TCC; 
• Contratar professor para dar continuidade no atendimento individualizado na seara 
metodológica. 
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14.2.12 Extensão – Dimensão 2.3 – Panorama Levantado 
•A extensão do curso de Direito da FADIVA está institucionalizada e desenvolve programas, 
projetos e atividades que promovem a articulação entre o curso e a comunidade varginhense e 
sul mineira, permitindo, de um lado, a socialização com a comunidade dos conhecimentos 
produzidos e sistematizados com as atividades de ensino e pesquisa; de outro, a captação das 
demandas e necessidades da sociedade pela Instituição, possibilitando a orientação da 
produção e a sistematização de novos conhecimentos. 
•O curso de Direito da FADIVA, em acordo com o artigo 39 do seu Regimento, também promove 
atividades culturais para a difusão de conhecimentos. Essas atividades de extensão são 
supervisionadas pela Coordenação. 
•A política de EXTENSÃO possibilita a constante busca do equilíbrio entre as demandas 
socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadêmico. No curso de Direito, a 
extensão está permanentemente interligada com as atividades de pesquisa e ensino de forma 
que são atendidas as necessidades de formação fundamental, sócio-política, técnico-jurídica e 
prática do discente. São inúmeros os formatos ofertados na modalidade extensão. Dentre as 
atividades desenvolvidas, destacam-se: Cursos de Extensão, Eventos, Programas de ação 
contínua, Prestação de serviços. 
 
14.2.13 – Dos Cursos de Extensão 
Foram oferecidos aos discentes e comunidade 05 (cinco) Cursos de Extensão no ano de 2012:  
•Curso de Oratória – A Arte de Falar em Público. Foram oferecidas três turmas do Curso de 
Oratória a primeira no 1° semestre aos sábados, a segunda às quartas feiras à noite e a terceira 
aos sábados no 2° semestre. Diplomaram-se 35 (trinta e cinco) alunos no curso de Oratória.O 
curso teve a duração de 45 (quarenta e cinco) horas.  
•Do Curso de Técnicas de Mnemônica – Aprendendo a Aprender. Com o objetivo de auxiliar 
os estudantes a desenvolver a memorização e a construção do pensamento, o Núcleo de 
Extensão ofereceu o curso de Técnicas de Mnemônica – Aprendendo a Aprender. O curso foi 
aberto à comunidade. Teve a duração de 32 (trinta e duas) horas. Participaram e concluíram o 
curso de Técnicas de Mnemônica – Aprendendo a Aprender, o total de 26 (vinte e seis) alunos 
distribuídos em duas turmas: aos sábados de 8h às 12h e às terças-feiras de 13 às 17h.  
•Do Curso de Contratos em Espécie e Relações de Consumo. O Curso de Contratos em 
Espécie e Relações de Consumo foi oferecido aos alunos e aberto à comunidade, para que 
atualizassem seus conhecimentos sobre as relações de consumo, direitos básicos do 
consumidor e responsabilidade civil. Durante o curso foram analisados diversos contratos sob a 
ótica da Defesa do Consumidor aliando a teoria à prática. Teve a duração de 21 (vinte e uma) 
horas. Participaram e concluíram o Curso de Contratos em Espécie e Relações de Consumo o 
total de 24 (vinte e quatro) alunos da turma 1, aos sábados de 8h às 12h e  26 (vinte e seis) 
alunos da turma 2, às terças-feiras de 13 às 17h, totalizando 50 (cinquenta) alunos 
participantes.  
•Do Curso de Controle de Constitucionalidade. O curso de Controle de Constitucionalidade foi 
ofertado aos alunos do curso de Direito e aberto à comunidade com o objetivo de atualizar e 
aprofundar os conhecimentos considerando a complexidade do tema e a sua recorrente 
avaliação em exames da Ordem e concursos públicos federais. Teve a duração de 16 
(dezesseis) horas e contou com a participação de 58 (cinquenta e oito) alunos, na turma única 
que funcionou aos sábados de 8h às 12h. 
•Do Curso de Tópicos Especiais em Direito Penal. O curso de Tópicos Especiais em Direito 
Penal foi ofertado aos alunos do curso de Direito e aberto à comunidade com o objetivo atualizar 
e aprofundar os conhecimentos nos principais temas de Direito Penal. Teve a duração de 16 
(dezesseis) horas e contou com a participação de 65 (sessenta e cinco) alunos, na turma única 
que funcionou aos sábados de 8h às 12h. 
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14.2.14 - Das Oficinas 
Foram oferecidas aos alunos do curso de Direito e também à comunidade diversas oficinas. 
Entre elas, destacam-se:  
•Oficina de Teatro, com a participação de 15 (quinze) alunos e duração de 4 (quatro) horas; 
•Oficina de Oratória, com a participação de 10 (dez) alunos e duração de 4 (quatro) horas; 
•Oficina de Voz e Comunicação com a participação de 12 (doze) alunos e duração de 4 
(quatro) horas; 
•Oficina de Memorização com a participação de 12 (doze) alunos e duração de 4 (quatro) 
horas; 
•Oficina de Rádio/TV e Língua Portuguesa com a participação de 15 (quinze) alunos e 
duração de 4 (quatro) horas. 
 
14.2.15 - Das Palestras 
Foram ministradas diversas palestras neste ano de 2012, dentre as quais se destacam: 
Defesa do Consumidor. 
Palestras sobre as Carreiras Jurídicas  
Palestras sobre as atividades pertinentes ao Ministério Público. 
Palestra de lançamento da obra “Paternidade e Alimentos”.  
Palestra sobre "Direitos da Família".  A atividade também marcou a Semana da Família/2012. 
Palestra sobre Polícia Ambiental e o Meio Ambiente. 
Dr. Paulo César de Oliveira ministrou uma palestra para alunos do 5º ano, conscientizando-os 
sobre o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). 
Palestra sobre o Direito das Crianças. A atividade fez parte do Projeto da Escola Conselho Mirim 
na Escola.  
Palestra Prática Penal :Denúncia – Professor Mário Antônio Conceição 
 
14.2.16  – Das Visitas Monitoradas 
APAC – Pouso Alegre 
Penitenciária de Três Corações 
Presídio de Varginha 
Fórum Ruy Vítor do Prado – Varginha 
Museu da Palavra da Língua Portuguesa – São Paulo 
 
14.2.17- Dos Projetos 
O núcleo de Extensão fomentou vários projetos que mereceram destaque neste ano de 2012, 
são eles: 
•Do Trote Solidário - que arrecadou 976 (novecentos e setenta e seis) caixas de leite longa 
vida, que foram doadas às duas Instituições Beneficentes da cidade. 
•Da Páscoa Solidária - é um projeto que beneficiou aproximadamente 300 (trezentas) crianças 
da Escola Municipal Rural Pedro e Escola Municipal Rural Santa Terezinha.  
•Colorindo A Justiça - é um Projeto Social que teve como objetivo oferecer às comunidades 
necessitadas atividades de lazer e educação jurídica através de um meio educativo e divertido. 
•Do Doe Amor Ao Próximo - é um projeto que tem como finalidade o incentivo às doações de 
sangue junto ao Hemocentro de Varginha, que já conseguiu formar várias equipes de alunos 
doadores. Este projeto arrecadou várias latas de leite especial, fraldas, berço, roupas entre 
outros objetos para bebês carentes, com problemas de saúde. 
•Do Viver Bem – Projeto de Inclusão Social - O Projeto Viver Bem é integrante do Programa 
Solidariedade e Cidadania e oferece aos estudantes de Direito oportunidade de aprendizagem 
social, profissional e cultural, pela participação em situações reais da vida e trabalho de seu meio 
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complementando os conhecimentos adquiridos em sala de aula e prestando serviços à 
população carente em geral através de orientação e realização de trabalhos com pessoas idosas 
que necessitam de ajuda com medicamentos e/ou alimentos, tais como doações e orientações e 
também prestar ajuda com processos correntes do INSS. Além do trabalho de orientação e 
acompanhamento jurídico aos idosos, os alunos e professores integrantes do Projeto Viver Bem 
em comemoração ao Dia Nacional da Responsabilidade Social, oferecem aos mais de 70 idosos 
que vivem em asilo, presentes, lembranças e um gostoso lanche. Esse projeto e contínuo, não 
tendo culminância. 
Foram doadas mais de 500 (quinhentas) caixas de leite longa vida, arrecadadas na Semana 
Jurídica para o mesmo asilo de idosos. 
•Do Meio Ambiente - Um Direito à Qualidade de Vida - dá enfoque à problemática do lixo e à 
solução oferecida pela reciclagem e a importância da participação de todos nessa ação de 
responsabilidade social. Há a orientação e o incentivo à coleta seletiva de material para 
reciclagem com a participação de todos os alunos e adesão de todos os professores, de onde 
foram recolhidas pilhas, baterias e outros lixos eletrônicos. 
•Do FADIVA EM AÇÃO - resultou da união de todos os departamentos de assistência judiciária 
da FADIVA: SERAJ, Juizado de Conciliação e Programa Solidariedade e Cidadania, formando 
uma única equipe com o objetivo de levar conhecimento e esclarecer dúvidas da população de 
Varginha. Em 2012 o Projeto FADIVA EM AÇÃO esteve presente em vários eventos de destaque 
na cidade prestando assistência jurídica através de seus alunos, professores e funcionários. 
•Do Sacode a praça - destaca-se nesse projeto a participação da FADIVA através de seus 
alunos, professores, estagiários e funcionários, que compareceram nesses eventos para prestar 
serviços de orientação jurídica no Dia do Trabalhador – 1° de maio. 
•Do Momento Universitário Cultural – MUC - O Momento Universitário Cultural - MUC é um 
projeto que incentiva a sinergia e integração no âmbito da comunidade acadêmica da FADIVA, 
aproveitando os intervalos das aulas para um momento cultural descontraído com a 
apresentação cultural dos alunos com talentos e aptidões para música, dança, teatro, etc. Foram 
realizadas 08 (oito) apresentações do MUC neste ano de 2012, todas com grande aprovação da 
plateia.  
•Do CINE-FADIVA - O CINE-FADIVA é um projeto de ensino e extensão que tem como objetivo 
levar ao aluno situações que remetem ao cotidiano das ligações entre Direito e Psicologia e o 
Direito e a Sociedade. Foram realizadas três exibições, neste ano de 2012: 
Após a exibição de cada filme, sempre é realizado um debate com os alunos, conduzido por 
professores participantes e convidados ilustres em sua área de atuação. 
•Da Biblioteca Encantada - O Projeto Biblioteca Encantada incentiva a doação de livros infantis 
e juvenis para equipar bibliotecas de escolas carentes da cidade. Em 29/09, em comemoração 
ao Dia Nacional da Responsabilidade Social, o Projeto Biblioteca Encantada doou à Escola 
Estadual São Sebastião os livros arrecadados no ano de 2012.  
•Do Projeto Desenvolvendo Talentos - O Projeto “Desenvolvendo Talentos” é um relevante 
projeto social elaborado com vistas à inclusão social que, neste ano de 2012, teve como público 
alvo 60 (sessenta) alunos do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA das Escolas 
Estaduais da cidade de Varginha.  
O projeto consiste em um curso de oratória seguido de um Concurso de Oratória, cujo ganhador 
foi contemplado com uma bolsa integral para os cinco anos de seus estudos com início no curso 
de Direito em 2013. Todos os demais participantes que optarem por fazer o curso de Direito da 
FADIVA, também ganharão um desconto de 30% em suas mensalidades. 
•Da Semana Jurídica da FADIVA - A Semana Jurídica da FADIVA, tradicional evento da 
instituição, é realizada todos os anos com o objetivo de trazer grandes autores e profissionais da 
área do Direito que agraciam alunos, professores, egressos e a comunidade com grandes 
palestras, seminários, colóquios e work shops jurídicos 
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• Dia da Responsabilidade Social - A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES) promove todos os anos a campanha do “Dia da Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular – Ensino Responsável”. Trata-se de um grande evento nacional que 
reúne instituições de ensino superior (IES) de todo o Brasil, num só dia, para organizar uma 
mostra de ações resultantes de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos ao longo 
de todo o ano. A FADIVA todos os anos participa com seus principais programas e projetos. 
•Do Doce Momento da FADIVA - O Projeto Doce Momento da FADIVA, foi criado com o 
objetivo de arrecadar guloseimas para serem distribuídas às crianças carentes, em 
comemoração ao Dia das Crianças. 
•Do Projeto FADIVA e a Cultura Afro-brasileira - o Projeto tem como base a Lei Federal nº. 
10.639/03, que tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas Escolas 
de todo o Brasil, para basear sua metodologia de ação, implantando dentro de Escolas do 
Município de Varginha, desde a importância do estudo da cultura Afro-Brasileira, até a 
demonstração de suas tradições e costumes. 
•Do Projeto Tribunal do Júri - o Projeto Tribunal do Júri oferece aos estudantes de Direito da 
FADIVA oportunidade de desenvolver a oratória e praticar os conhecimentos adquiridos em sala, 
trabalhando as disciplinas de modo interdisciplinar e transdisciplinar.  
•Do Natal Solidário - o Natal Solidário é uma atividade realizada pela FADIVA com o objetivo de 
arrecadar brinquedos e doá-los para crianças carentes. A Instituição recebe o apoio dos alunos, 
professores e funcionários da FADIVA, bem como, de empresários e órgãos que, cientes da 
seriedade do Projeto, também abraçam a atividade. Na edição de 2012, o Natal Solidário da 
FADIVA conseguiu beneficiar as crianças assistidas pela Casa Lar do Município de Varginha.  O 
projeto também doou um lote de brinquedos para as crianças da Escola Municipal Santa 
Terezinha, localizada na zona rural do município e um grande lote de brinquedos para 300 
crianças da Escola Municipal São Sebastião. 
 
14.2.18- Dos Programas de Ação Contínua 
Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ – DA FADIVA 
O Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ – da FADIVA atendeu neste ano de 2012 inúmeros 
casos jurídicos acompanhando os do início até a sua solução final, participando de prestação de 
serviços em assistência jurídica e judiciária, inclusive em técnicas de negociações coletivas, 
arbitragem e conciliação. 
O Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ – DA FADIVA possui arquivos e relatórios 
próprios. 
Programa Solidariedade e Cidadania 
O Programa Solidariedade e Cidadania que tem como objetivo promover a inclusão e a 
emancipação de grupos sociais com histórico de exclusão e trajetória de risco, em 2012, atendeu 
209 pessoas/famílias, com variadas demandas, se destacando as demandas relacionadas a 
auxílio doença, aposentadoria, divórcio e pensão alimentícia. As demandas trabalhistas também 
foram objeto estudo e trabalho do grupo, bem como o acompanhamento aos andamentos dos 
processos já abertos. 
O Programa Solidariedade e Cidadania, neste ano de 2012, contou com a participação de 25 
(vinte e cinco) alunos voluntários, sendo que destes 10 (dez) alunos foram contemplados com 
bolsa-desconto de 10 a 100%, (dez a cem por cento) de incentivo à participação no programa. 
Outras atividades importantes foram realizadas pelo Programa Solidariedade e Cidadania, 
conforme se destacam: 
- Sacode a Praça, que aconteceu no dia 01/05 e contou com a participação de toda a equipe do 
Programa. 
- Sacode o SESI, que aconteceu no dia 19/05 e contou com a participação de toda a equipe do 
Programa. 
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- Participação Especial no Projeto – Educação e Cidadania e Um novo amanhecer - Orientação 
Jurídica Especial na Escola Estadual São Sebastião, no dia 29/09. 
- Tarde Festiva no Asilo, que aconteceu no dia 28/09 e contou com a participação de toda a 
equipe do Programa, mais a participação do Coral da FADIVA. 
Programa Coral da FADIVA 
O CORAL DA FADIVA é um programa do Núcleo de Extensão, de caráter educacional, cultural, 
sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem como objetivos de divulgar e elevar o 
nome da instituição FADIVA, através da música, possibilitar o estabelecimento de intercâmbios 
entre as instituições de ensino e outras, através da música e do canto coral, promover a 
convivência e o bem estar entre os alunos, através um convívio alegre e amigável, estimular e 
estabelecer posturas e comportamentos como o trabalho em equipe, ajuda mútua, respeito às 
regras e aos limites e, principalmente, a consciência de que o resultado do todo é muito mais 
importante do que trabalhos isolados, oferecer alternativa cultural e de entretenimento aos 
acadêmicos e enriquecer os eventos promovidos pelo Núcleo de Extensão. 
Criado em 2004, o Coral da FADIVA reafirma o compromisso que a instituição tem para com a 
arte, com a comunidade acadêmica, com a comunidade em geral, e a importância desta 
atividade artística para o desenvolvimento das aptidões nos contextos musicais, atuando nos 
setores: pessoal, grupal, comunitário, social e político, como agente eficaz para a formação e 
socialização de seus participantes. 
Em todos os eventos solenes promovidos pela FADIVA, os alunos voluntários realizam 
belíssimas apresentações. 
Além de acadêmicos, o Coral também conta com a participação de egressos, sendo a atividade 
aberta para toda a comunidade. 
O Coral da FADIVA é composto por 30 (trinta) coralistas bolsistas. 
Neste ano de 2012, o Coral da FADIVA participou de apresentações importantes destacando-se: 
- Homenagem às mães em 10/05; 
- Encerramento do Semestre em 21/06; 
- Abertura e encerramento da SEMJUR em 22/10; 
- Noite de Gala da SEMJUR em 24/10; 
Programa de Acompanhamento de Egressos 
Sob a coordenação da colaboradora Rosângela Maria Otávio, o Programa de Acompanhamento 
de Egressos busca conhecer a opinião dos egressos acerca da formação recebida, tanto 
curricular quanto ética avaliando as práticas, adequando trabalho e da comunidade. 
Também é objetivo deste Programa, manter registro atualizado das informações sobre os ex-
alunos possibilitando contatos, 
Neste ano de 2012, além da atualização de dados sobre os ex-alunos, o Núcleo de Extensão 
convidou ex-alunos para ministrar palestra e participar dos eventos através de mala direta de e-
mails e das redes sociais (facebook). 
Destaca-se a participação dos ex-alunos: 
- Professor Marcus Vinicius Gomes de Oliveira que ministrou o Curso de Extensão de 
Contratos em Espécie e Relações de Consumo e Palestra na Semana Jurídica da FADIVA sobre 
os avanços proporcionados pelo Código do Consumidor; 
- Professor Mestre Rodrigo Murad do Prado que é Defensor Público e ministrou Palestra na 
Semana Jurídica da FADIVA sobre o tema “Vertentes atuais do Direito Penal e Processual 
Penal”; 
- Professor Ricardo Acayaba Vieira que é Juiz de Direito e também Palestra na Semana 
Jurídica da FADIVA sobre o tema “Teoria do Crime” 
. Programa de Apoio à Participação dos Docentes da FADIVA em eventos 
A Faculdade de Direito de Varginha - FADIVA busca proporcionar aos docentes oportunidades de 
atualização do conhecimento, oferecendo diferentes eventos científicos e culturais que atendam 
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às diversas demandas e vários ramos do conhecimento jurídico. 
Além dos diversos eventos realizados pela e na própria instituição, a Faculdade de Direito de 
Varginha – FADIVA desenvolve um trabalho de apoio e incentivo à participação dos docentes em 
eventos científicos e culturais que ocorrem fora da Instituição. 
Neste ano de 2012, o Programa de Apoio à Participação dos Docentes da FADIVA em Eventos, 
proporcionou a participação em diversos eventos, dentre os quais se destacam: 
- A participação do professor e coordenador do Curso de Pós-Graduação da FADIVA, Professor 
Mestre Paulo Henrique Castilho Amorim, que também atua como membro da Comissão de 
Educação Jurídica da OAB, no I Forum Mineiro de Diretores e Coordenadores, em 09/03/2012, 
em Belo Horizonte. 
- A participação do Professor Mestre Mário Antonio Conceição - Promotor Público na 
Comarca de Varginha no X Congresso Estadual do Ministério Público, em Araxá, onde 
apresentou duas teses intituladas - As medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha: a 
busca por um devido processo legal célere e O parquet e a saída temporária para visita à família 
do preso”, em 25 de maio. 
- A participação do Professor de Direito Civil Mestre Carlos de Souza Carvalho, membro do 
IBDFAM, no III Congresso Mineiro de Direito das Famílias e Sucessões (CMDFS) (31/05 a 
02/06). O evento foi realizado em Belo Horizonte e teve como tema o "Direito de Família da 
Teoria à Prática". 
- A participação da Coordenadora Pedagógica Adjunta da FADIVA, Professora Mestre Brígida 
Paiva Lycarião no V Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, que ocorreu em 
Natal, no Rio Grande do Norte. O objetivo de referido congresso foi a divulgação dos novos 
métodos de gestão institucional. 
- A participação do professor Mestre e Doutor Eymard Francisco Brito de Oliveira, 
responsável pelo Núcleo de Mediação da FADIVA, no 19º Congresso de Direito Médico, em 
Maceió, dias 7 a 10/08. 
- A participação do professor Mestre Sérgio Santos Melo, Juiz Federal, no LXXX Simpósio de 
Direito Previdenciário, da Faculdade do Sul de Minas (Pouso Alegre onde ministrou palestra com 
o tema "Aposentadoria Especial do Servidor Público". 
- A participação do Diretor da FADIVA, Prof. Álvaro Vani Bemfica, professor de Medicina Legal, 
no Fórum de Gastrectomia Vertical, promovido pela Johnson & Johnson Medical Innovation 
Institute, na cidade de São Paulo, em 31/08/2012. 
Programa de Apoio à Participação dos Discentes da FADIVA em eventos 
A Faculdade de Direito de Varginha - FADIVA preocupada em proporcionar da forma mais 
completa possível a formação integral do acadêmico, busca oferecer espaços para que sejam 
realizadas, de várias formas, a construção do conhecimento, proporcionando diferentes 
modalidades de eventos científicos e culturais que atendam as demandas referentes às diversas 
formações dos acadêmicos. 
Além dos diversos eventos realizados pela e na própria instituição, a Faculdade de Direito de 
Varginha – FADIVA desenvolve um trabalho de apoio e incentivo à participação em eventos 
científicos e culturais que ocorrem fora da Instituição. 
Neste ano de 2012, o Programa de Apoio à Participação dos Discentes da FADIVA em Eventos, 
proporcionou a participação em diversos eventos, dentre os quais se destacam: 
- As parcerias firmadas com as instituições Complexo Educacional Damásio de Jesus, com a 
Conexão FGV, com a LFG, com o IEDI - Instituto de Educação a Distância Interativa, com o 
SUPERA – Ginástica para o Cérebro, Wizard e CNA- Cursos de Inglês e ainda com a 
Personnalité Treinamentos oferecendo descontos especiais para os alunos da instituição, 
apoiando os discentes à participação em atividades oferecidas pelos parceiros. 
- A participação da aluna Estela Vieira no programa Student Leaders 2012 (Líderes Estudantis 
2012), em História e Governo dos Estados Unidos. 
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- A participação da aluna Priscila Bemfica Guimarães Cornélio, aluna do 4º ano Diurno, no curso 
de Linguagem Profissional em Direito na Cambridge Academy of English, em Londres sendo 
inclusive, a única brasileira a participar do evento. 
- Sorteio de 40 (quarenta) inscrições para a VI Semana do Advogado da Vigésima Subseção da 
OAB, realizada nos dias 22 e 23/08, em Varginha. 
Confirmando a veracidade das informações aqui colocadas, o Núcleo de Extensão possui 
arquivos que comprovam suas atividades efetivando o controle através de listas de presenças, 
fotos, documentos e outros indicativos, e com periodicidade anual elabora relatórios com 
indicadores e avaliação dos resultados de suas atividades, que se encontram à disposição para 
verificação. Os cursos de extensão da FADIVA são promovidos para divulgar ou complementar 
os conhecimentos numa determinada área, sendo muitas vezes multidisciplinares. 
 
14.2.19 Avaliação da CPA – Dimensão 2.3: Extensão 
•O ano de 2012 foi extremamente rico tanto em quantidade como em qualidade das atividades 
de extensão oferecidas, como se poderá observar no presente relatório. 
•As atividades contaram com a participação dos alunos, professores e pessoas da comunidade. 
• Ampliar a  comunicação quanto ao resultado efetivo dos projetos terminados para a 
comunidade acadêmica e sociedade civil dando maior informação e publicização aos projetos, 
datas, formas de participação, nos âmbitos interno e externo poderá aumentar sensivelmente a 
participação. 
 
14.2.20 Plano e Ações de Melhorias para 2013 - Dimensão 2.3: Extensão. 
•Manter e ampliar a participação de alunos, egressos e comunidade nos projetos de extensão 
promovidos; 
•Manter e ampliar a sensibilização da comunidade acadêmica, inclusive dos professores, nos 
projetos de responsabilidade social. 
•Ampliar a divulgação dos resultados dos projetos que atingiram sua culminância e do 
andamento dos projetos em curso.  
 
14.2.21 Da Pós-Graduação – Dimensão 2.4 – Panorama Levantado 
•A Pós Graduação, à medida de sua consolidação, vem depurando as linhas de investigação do 
curso, abarcando as pesquisas de nossos docentes e discentes, de tal forma que a identidade 
do curso vai se reforçando e se realimentando. 
•A FADIVA, em cumprimento das políticas de seu PDI, em convênio com o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG formou em 2011 a primeira turma de Pós Graduação em Processo 
Civil, cujas aulas tiveram início em fevereiro de 2010. Em 2012 uma nova turma iniciou seu 
curso, com previsão de encerramento no primeiro semestre de 2013, sendo que no segundo 
semestre de 2013, nova turma iniciará na pós-graduação, desta vez, com ênfase em Direito 
Médico. 
•Há uma política significativa de descontos para egressos da FADIVA e servidores do TJMG, 
bolsas para funcionários, das quais uma já se especializou e já foi disponibilizada também Bolsa 
de estudos para um profissional da terceira idade, com o intuito de mais uma vez, cumprir seu 
papel de responsabilidade social. 
•Houve a avaliação deste segmento pela CPA em 2011. Os resultados foram muito favoráveis, 
demonstrando a qualidade do curso, a capacidade pedagógica dos professores e a plena 
satisfação dos alunos.  
•Os alunos da Pós-graduação são convidados de forma sistemática para ministrarem aulas na 
FADIVA, a fim de potencializar e estreitar as ligações entre graduação e pós-graduação. 
• Há a concessão de Bolsa integral para o aluno aprovado no exame da OAB, antes mesmo de 
iniciar o 5º ano. 
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•Dois alunos do curso de Pós atuam diretamente dentro do SERAJ e Mediação, onde ambos 
ministram orientações exclusivas para os estagiários dos locais acima citados. 
• Iniciativa louvável e de grande resultado prático foi o curso de extensão ministrado por um 
aluno da Pós-graduação e egresso da FADIVA, aos alunos da graduação, com o tema Contratos 
em Espécie, realizado em 2012, com 40 horas de duração. 
 
14.2.22 Avaliação da CPA – Dimensão 2.4: Pós-Graduação 
•Embora haja integração entre graduação e pós-graduação, deverá ser potencializado esse 
intercâmbio entre os referidos cursos a fim de enriquecimento acadêmico pedagógico de forma 
bilateral; 
 
14.2.23 Plano e Ações de Melhorias – Dimensão 2.4: Pós-Graduação 
•Apresentação dos melhores trabalhos da Pós-graduação, na semana de Iniciação Científica da 
FADIVA em 2013 deverá ser inserida. 
•Política de incentivo de Publicação de artigos relacionados aos temas tratados pelos pós-
graduados está sendo devidamente implantada, tendo em vista o lançamento da primeira revista 
da Pós-graduação que já está em fase de finalização, no que concerne a referida revista trará 
publicações dos trabalhos das duas turmas 2011 e 2012, então já formadas. 
•Continuará a política de inclusão dos alunos da Pós-graduação, egressos da FADIVA para 
eventuais substituição de professores, sendo que a mesma deverá ser potencializada. 
 
14.3 DIMENSÃO 3: A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA 
ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À 
INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL. 
 
14.3.1 Objetivo: Verificar o compromisso e a contribuição da IES nas ações que envolvam 
responsabilidade social, buscando contemplar essa característica fundamental, considerando a 
análise da FADIVA e suas correlações com o cenário externo. 
 
14.3.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão: 
• Impacto das atividades da IES na socialização do conhecimento e no desenvolvimento regional 
e nacional; 
• Relacionamento com o setor público, setor produtivo, mercado de trabalho, instituições sociais, 
culturais e educativas 
• Ações voltadas para o desenvolvimento da democracia, da cidadania e atenção a setores 
sociais excluídos; 
• Inclusão social – ações de inclusão voltadas para os grupos sociais discriminados ou sub-
representados em todos os setores da IES; 
• Defesa do meio ambiente; 
• Preservação da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 
 
14.3.3 Panorama levantado 
•A intenção da FADIVA é formar o cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e 
criativo, para isso define as ações educativas e as características necessárias voltadas para o 
cumprimento de seus propósitos. 
•A responsabilidade social se traduz na forma como uma instituição conduz suas atividades de 
maneira que se torne co-responsável pelo desenvolvimento da sociedade.    



 40

• A preocupação com a memória cultural é uma constante na IES, pois, a mesma mantém um 
Museu Virtual em seu site, com a finalidade de preservar a história da cidade a  presença da 
FADIVA, de forma ainda a relatar todo o histórico institucional. 
  
14.3.4 A Inclusão Social na FADIVA: 
•A FADIVA desenvolve políticas institucionais com ações de inclusão social garantindo o acesso 
e permanência dos estudantes através de bolsas de estudo, Prouni, critérios de descontos e 
convênios com empresas e prefeituras. 
•Para contribuir com a inclusão social e a diminuição das diferenças sociais há na FADIVA uma 
política de bolsas que concede descontos especiais em vários segmentos específicos em 
conformidade ao regulamento próprio. 
•A FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha no seu efetivo Programa de Bolsas visa atender 
as mais diversificadas necessidades do alunado, de forma a oferecer várias modalidades de 
bolsas, variando os valores entre 10, 20, 30, 40 e até de 60% do valor da mensalidade.  
•Os critérios de obtenção das bolsas estão ligados aos fatores como necessidade comprovada, 
transporte intermunicipal, idade, parentesco, participação no coral e demais possibilidades de 
ensejo em conformidade ao regulamento próprio. 
•Ressalta-se, entretanto, a existência de outras modalidades de bolsas que, vão sendo 
implementadas, com a finalidade de melhorar e aumentar o acesso ao ensino superior e 
possibilitar o cumprimento de responsabilidade social da FADIVA,sendo que para o próximo ano 
de 2013, já foi criada inclusive a modalidade de bolsa para pessoas com necessidades 
especiais, que poderão inclusive ter o valor de 100% de desconto, portanto, bolsa integral, 
conforme o caso. 
•Foi ofertado no ano de 2012 o Curso de Libras- Linguagem Brasileira de Sinais na FADIVA, 
com professor especialista e com bibliografia própria e específica, inclusive aberto à população 
de forma a promover a inclusão social e cumprir o seu papel de responsabilidade social. 
 
14.3.5 Projetos Sociais 
•A FADIVA tem contribuído enormemente com o desenvolvimento econômico e social da sua 
região. Como exemplo, podemos citar os inúmeros Advogados, Juízes, Promotores, Delegados, 
Serventuários da Justiça Comum e do Trabalho, que militam em todo o território nacional e que 
passaram pelos bancos da FADIVA.  
•A FADIVA ainda em cumprimento ao seu papel de responsabilidade social, presente em sua 
missão institucional realiza de forma contínua e reiterada, relevantes projetos de caráter social 
são desenvolvidos pela IES, atendendo a diversas demandas e setores da sociedade, com 
inserção direta no âmbito ambiental, patrimonial, cultural dentre outros, citando como exemplos 
dos inúmeros projetos já realizados no ano de 2012 estando tudo devidamente relatado e 
documentado na IES para comprovação.  
•Insta salientar que vários projetos não possuem culminância definida em face de seu caráter 
contínuo. 
•A FADIVA também se destaca na sociedade por estes projetos de resposabildiade social e já 
recebeu vários trofeus pela contribuição que trouxe para a sociedade através de seus projetos 
de extensão. 
 
14.3.6 Parceiros 
•São Vários os parceiros que acreditam na IES e valorizam seu trabalho, mas é dada ênfase 
somente aos parceiros que dão apoio para alunos, egressos, funcionários e professores, através 
de cursos, participação em eventos e política de descontos. 
Parceria com Easy  Cursos e Treinamentos; 
Convênio e Parceria com a Conexão – Fundação Getúlio Vargas; 
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Convênio e Parceria com o Curso Supera; 
Convênio e Parceria com CNA; 
Convênio e Parceria com Wizard; 
Parceria com A Editora Escala; 
Parceria com a Editora Abril; 
Parceria com a Água de Cheiro. 
Convênio com Sest/Senat 
Restaurante Vivenda, 
Café da Márcia 
Damásio de Jesus 
LFG 
Conexão FGV 
Personalité Empreendimentos 
Livarira mizuno 
Restaurante Universitário 
Dr. Café lanches 
Kaphe cosméticos  
 
•IEDE, LFG, PRAETORIUM, Damásio, cursos de grande renome na área jurídica que promovem 
descontos exclusivos em suas mensalidades para os alunos da FADIVA em seus cursos de 
atualização, especialização e pós-graduações. 
•O Damásio, em parceria com a FADIVA disponibilizou para os alunos interessados, o Sistema S 
10, para atualização e preparação específicas para concursos públicos, mediante matrícula 
regular, sendo que a IES, subsidiou grande parte do pagamento, ficando uma pequena parte a 
cargo do aluno. 
 
14.3.7 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha considerando a necessidade de assegurar aos 
portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de 
mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, tem como referência a Norma Brasil 
9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 
Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  
•Neste sentido, no que se refere aos alunos com deficiência física, a FADIVA - Faculdade de 
Direito de Varginha, apresenta condições de acessibilidade tais como: livre circulação dos 
estudantes nos espaços de uso coletivo visando eliminar barreiras arquitetônicas; vagas 
reservadas dentro do estacionamento da IES;�rampas facilitando a circulação de cadeira de 
rodas;�portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 
rodas;�barras de apoio nas paredes dos banheiros;�lavabos, bebedouros e telefones públicos em 
altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 
•As salas de reunião são acessíveis à pessoas com deficiência, na área destinada tanto ao 
público quanto aos participantes e funcionários. No auditório há espaços reservados para 
cadeira de rodas e assentos demarcadas para pessoas com deficiência física. 
•A biblioteca, o laboratório e o espaço de convivência universitária,dentre outros ambientes de 
natureza similar dispõem de espaços reservados para pessoa que utilize cadeira de rodas, de 
modo a facilitar-lhe as condições de acesso, circulação e comunicação. 
No estacionamento foram reservadas vagas para veículos dirigidos por pessoas portadoras de 
deficiência, prevendo-se condições de sinalização, espaço adicional para a circulação de 
cadeiras de rodas, áreas de circulação adequada quanto a piso, guias etc. 
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•Os sanitários estão localizados em todos os prédios em lugares acessíveis, próximos à 
circulação principal e devidamente sinalizados. Há ainda sanitários adaptados com barras de 
apoio nas paredes e demais dependências adequadas ao uso de pessoas com deficiência. 
•Em relação aos alunos com deficiência visual, cumpre salientar que A FADIVA – Faculdade de 
Direito de Varginha já graduou um egresso com grave deficiência visual (cegueira), sendo que 
para atende-lo foi adquirido sistema próprio para possibilitar sua acessibilidade, e tal instrumental 
continua em disponibilidade para novos alunos em situação análoga.  
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha, possui uma disciplina optativa de Libras, sendo 
ofertada aos alunos da IES gratuitamente e ainda para a sociedade civil, mediante cadastro 
próprio.  
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha, coloca à disposição de professores, alunos, e 
funcionários com deficiência ou com mobilidade reduzida um elevador com constante revisão 
técnica para o acesso ao andar superior e ainda dispõe de rampas de acessibilidade e demais 
ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade 
de condições com as demais pessoas.  
 
14.3.8 Avaliação da CPA: 
•São vários e importantes os projetos sociais realizados na FADIVA que já foram anteriormente 
citados e é notório que, a participação dos docentes nos projetos de responsabilidade social tem 
aumentado; 
•Existe coerência das ações de responsabilidade social com as políticas constantes nos 
documentos oficiais, sendo que cada núcleo possui registros arquivados dos comprovantes das 
atividades realizadas por eles.  
• Há a preocupação com a memória e preservação cultural dentro da instituição. 
 
14.3.9 Plano e Ações de Melhorias - Dimensão 3 para ser implementado em 2013 
•Potencializar a sensibilização dos professores de forma a promover a participação de todo o 
corpo docente nestes projetos, visto que participação de todos, dará um maior respaldo aos 
projetos e valorizará a dedicação do aluno. 
•Potencializar a participação dos alunos de forma a envolver todo o corpo discente nos projetos 
de maior relevância social, criando mecanismos que favoreçam essa participação. 
•Aumentar o número de parceiros. 
•Incentivar com políticas respectivas a entrada e permanência de mais alunos com deficiência. 
 

14.4 DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.   
 
14.4.1 Objetivo: Analisar a comunicação da IES com o público interno e externo, sua 
afetividade, identificando as formas de aproximação utilizadas, bem como a sua imagem pública, 
buscando fazer com que a atividade se comprometa com a melhoria das condições de vida de 
seu entorno. 
 
14.4.2 Aspectos que foram considerados nesta dimensão: 
•Estratégias, recursos e qualidade de comunicação interna e externa; 
•Imagem pública da Instituição nos meios de comunicação social; 
•Meios de comunicação utilizados como jornal, rádio, internet, faixas, panfletos, TV, manuais, 
regimentos, editais, boletim informativo, murais, circulares, intranet; 
•Mecanismos de comunicação e sistema de informação eficazes entre os setores da IES. 
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14.4.3 Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa: Panorama 
levantado 
 
14.4.4 Comunicação Interna: reuniões gerais e setorizadas, conversas pessoais, e-mails, 
quadros de avisos, comunicados impressos, correspondências, jornais FALA DIREITO E 
INFOFADIVA, jornal on-line, sistema de informação, via TV de Plasma de 40” estrategicamente 
colocada no centro do espaço de convivência, manuais, regulamentos e informativos. 
•Destaque para a implantação do SISTEMA AULA, que vem proporcionando uma comunicação 
mais eficiente, sobretudo nas questões pedagógico-administrativas. 
 
14.4.5 Comunicação Externa: Site institucional, Redes Sociais, e-mails, outdoor, panfletos, 
folders, propagandas veiculadas em emissoras de TV e rádios da região e nos mais importantes 
jornais locais e regionais, painel digital, visitas às escolas, etc. 
Na análise da instituição, os meios usados cumprem sua finalidade e objetivos. 
 
14.4.6 Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social: 
A imagem da instituição é muito positiva na cidade de Varginha e na região gozando de muita 
tradição e reconhecimento possuindo uma imagem de credibilidade, em face de seus quase 50 
anos de serviços educacionais prestados somente no âmbito do ensino jurídico. 
•Esse reconhecimento se dá inclusive, em sede nacional, tendo em vista o significativo número 
de egressos da FADIVA exercendo as mais altas funções nas carreiras jurídicas em Minas e em 
todo Brasil, conforme citado no início do presente relatório. 
•A comunicação da IES é construída com foco na missão que deve assumir na formação dos 
futuros profissionais. A FADIVA, em sede de sua comunicação, procura destacar o 
comprometimento da instituição com profissionais competentes, comprometidos com o 
conhecimento e com uma formação consistente e atual, dentro da área jurídica, além de procurar 
desenvolver um perfil de profissional engajado, ético e responsável, disposto e capaz de 
contribuir para o desenvolvimento social e cultural em todos os níveis. 
•Quanto à freqüência da comunicação institucional a FADIVA busca manter um contato 
permanente com a comunidade acadêmica. Há uma assessora de comunicação, com formação 
jurídica que conta com sala própria, e que se encarrega de todo o procedimento comunicacional 
da instituição.  
• Há diariamente a promoção a atualização do site, através do post de notícias, avisos, 
oportunidades, eventos e demais assuntos relevante e interessantes para toda a comunidade. 
•Desta forma, os mecanismos de comunicação institucional externa atendem à demanda 
esperada, vista que o site da FADIVA, que funciona como um ótimo canal de informações, cuja 
atualização de dá de forma permanente, conforme relatado. 
 
14.4.7 Das atividades do setor desenvolvidas em 2012 
No decorrer do ano de 2012, no setor foram realizadas as seguintes atividades: 
•04 edições online e impressas do Jornal Fala Direito; 
• 373  releases para o site da FADIVA; 
• Inserções diárias no facebook e twitter; 
• 72 releases para jornais regionais e Blog do Madeira; 
• idealização de artes das atividades da FADIVA, cuja idéia é passada para o webdesigner; 
• Captação de parceiros para as atividades e projetos institucionais; 
•Apoio nos projetos e outras atividades da FADIVA; 
•Recepção de visitantes à IES; 
•Idealização, organização e execução da montagem de stands na primeira semana de aula, com 
apresentação dos parceiros para os alunos; 
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•Reunião com comissões de formatura para os trâmites da colação de grau; 
•Gerenciamento do salão de eventos com eventuais cessões gratuitas para atividades relevantes 
para os alunos, bem como para a sociedade, como palestras da OAB, Ministério Público, ações 
que envolvem a comunidade e, até mesmo, cessão do espaço para eventos de cunho religioso, 
aberto à sociedade. 
• Recepção a equipe que coordena o Exame da OAB; 
• Idealização e organização das campanhas dos processos seletivos, que incluem folders 
outdoors, jornais, rádio e outros meios de comunicação, questões para as provas e aplicação 
das mesmas; 
•Visitas orientadas aos alunos concluintes do ensino médio em suas respectivas escolas na 
cidade de Varginha e fim de falar sobre as profissões jurídicas. 
 
14.4.8 Das demais atividades relativas ao setor 
•Há ainda vários meios comunicacionais dos quais dispõem a FADIVA – Faculdade de Direito de 
Varginha, como presença virtual em blogs midiáticos de relevância local e regional, como 
também contratos firmados com a imprensa escrita e falada no âmbito local e regional, tais como 
jornais de referência de circulação diárias, além dos sistemas de rádio-difusão AM e FM, como 
ainda a circulação bimensal do jornal Fala Direito, confeccionado em material gráfico de alta 
qualidade, cujos exemplares encontram-se devidamente arquivados no setor próprio da FADIVA. 
•A IES dispõe ainda mediante contrato próprio, de espaço publicitário em outdoors com reserva 
anual de mais de 80 espaços em Varginha e cidades da região para divulgação de processo 
seletivo, projetos e atividades da FADIVA estando garantido a presença da IES garantida em 
locais nobres da cidade a fim de também comunicar-se mais amplamente com a sociedade.  
•Vários folders, cartazes e realeses são continuamente confeccionados, a fim de divulgar 
amplamente projetos e eventos institucionais, sendo que os mesmos são afixados em todas as 
salas e locais de grande circulação, veiculados no site e entregues pessoalmente a um grande 
número, para a divulgação do evento ou campanha da qual a IES esta promovendo. 
•Há na FADIVA um Webdesigner para atualização de site e criação de artes para os projetos da 
instituição e atividades promocionais. 
•O site foi devidamente reconstruído por este profissional sendo devidamente modernizado para 
ficar mais atraente, mais completo e mais dinâmico de forma a atender ainda mais o 
compromisso com a informação e comunicação entre a comunidade acadêmica, a sociedade e 
demais público interessado. 
 
14.4.9 Da Ouvidoria  
•Deve-se destacar ainda o relevante trabalho da OUVIDORIA FADIVA, como instrumento 
importante neste processo de comunicação interna.  
•O trabalho da Ouvidoria vem apresentando grandes benefícios, estreitando assim, o contato do 
público interno e externo com a Diretoria, bem como, vem oferecendo informações, orientações 
e, principalmente, um atendimento mais personalizado, primando pela qualidade dos serviços e 
satisfação dos manifestantes. 
•A eficácia da Ouvidoria está diretamente relacionada com a receptividade e colaboração na 
Organização e pelo Clima Organizacional democrático, participativo e interatuante. 
• A existência do Apoio Institucional é de grande relevância, pois sem esse  respaldo, o poder de 
resposta e investigação ficariam totalmente prejudicados, não se diferenciando assim, a 
Ouvidoria, dos demais serviços de atendimento aos estudantes ou corpo docente e funcional. 
• A Ouvidoria, apesar de possuir total apoio institucional e autonomia de ação, apresenta 
relatórios periódicos à Diretoria e demais unidades, contendo dados e informações sobre as 
suas ações e ocorrências, bem como, suas conclusões e recomendações de ordem geral.  
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•Os casos mais complexos são levados, após investigações iniciais, diretamente ao Diretor para 
análise e parecer sobre os procedimentos e ações a serem efetuadas. 
•A Ouvidoria da FADIVA pode ser acessada por alunos, professores, funcionários ou integrantes 
da comunidade, que podem manifestar democraticamente suas opiniões sobre os serviços 
prestados pela Faculdade.  
•Através da Ouvidoria é possível reclamar, sugerir, elogiar ou consultar sobre qualquer aspecto 
da Faculdade. Os usuários podem acessar o serviço pessoalmente, por e-mail, pelo telefone ou 
através do "Contato direto", formulário on-line localizado no link Ouvidoria no site da FADIVA. 
•Quem procura a Ouvidoria tem a garantia de que terá seu assunto encaminhado e de que 
receberá uma resposta. Essa resposta, entretanto, não significa a resolução de todos os 
problemas ou a implantação de todas as sugestões. 
•A Ouvidoria da FADIVA disponibiliza, anualmente, nas páginas da Internet e da Intranet, um 
Relatório de Atividades com os dados gerais do setor, tais como: número de solicitações por tipo, 
número de solicitações por proveniência, número de solicitações por meio de acesso, setores 
mais procurados, entre outros.  
 
14.4.10 Da CPA enquanto orgão comunicacional 
•A CPA é uma estrutura de informação sobre a realidade institucional, as características do meio, 
os recursos e outros elementos semelhantes destinada para avaliar o cumprimento das metas e 
objetivos institucionais. 
•Ela é a estrutura que realiza este trabalho de levantamento de informação sobre a realidade 
institucional, identificando pontos positivos de negativos em todas as áreas da instituição, 
inclusive de comunicação interna e externa.  
•Ao realizar este trabalho técnico, a CPA, também se afirma como um órgão de comunicação 
extremamente estratégico e importante, viabilizando diálogo comunicativo, possibilitando 
espaços e meios de avaliação do cumprimento das metas e objetivos, dando voz a todos os 
envolvidos, ampliando a comunicação institucional. 
•A CPA da FADIVA vem se firmando como instância de comunicação, de avaliação e através de 
seu trabalho fornece dados e subsídios para a melhoria da gestão institucional. 
 
14.4.11 Da Comunicação Interna 
•Para a comunicação interna, utiliza-se o, Quadro de Avisos que existem em todas as salas de 
aula, laboratório, biblioteca, sala dos professores e secretaria e também quadros no pátio, além 
TV com informações constantes e  atualizadas que servem para a comunicação com os alunos, 
professores e funcionários. 
 
14.4.12 Avaliação da CPA: Dimensão 4   
•O setor comunicacional está devidamente instalado no IES. 
•Não há entretanto, uma organização no envio das informações para esse setor, nem 
mecanismos de controle de entrada e saída de informações. 
•A comunicação precisa ser melhor distribuída, devendo ser dividida de forma compatível e 
setorizada, devendo ser redefinido o que é atribuição da assessoria de comunicação e o que é 
da competência da secretaria e demais setores envolvidos em cada situação, pois assim haverá 
um melhor resultado para toda a comunidade acadêmica, ou seja, professores, alunos e 
funcionários. 
 
14.4.13 Plano e Ações de Melhorias - Dimensão 4 para ser implementado em 2013 
•Criar mecanismos de centralização das informações no Setor de Comunicação, que as 
distribuirá a contento; 
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•Necessidade de maior colaboração de professores e setores como Núcleo de Extensão; 
Secretaria no envio tempestivo e certeiro informações para o Setor de Comunicação; 
•O site da IES deve ser constantemente atualizado no que tange à postagem das informações 
mais claras e atualizadas do curso, dos professores, das atividades e de documentos 
institucionais necessários ao conhecimento da sociedade acadêmica, sendo que esta atribuição 
cabe efetivamente ao setor de TI; 
• Catalogação das informações de forma diária levantada nos diversos setores da IES, que 
deverão ser mantidas em acervo virtual próprio e impressas em relatório mensal específico.  
• Levantamento do feed-back acerca das inúmeras formas de comunicação externa que são 
feitas de forma sistemática pelo setor comunicacional através de outdoors, jornais impressos, 
facebook, panfletos, cartazes, rádio, tv, carro de som, site, painel digital, a fim de certificar do 
resultado dos mesmos. 
• Alimentação semanal dos quadros de avisos da IES, sobre assuntos de interesse da 
comunidade acadêmica, por parte da secretaria e/ou demais setores envolvidos. 
• Substituição da TV que serve como meios de comunicação direta aos alunos, pois a mesma 
encontra-se no momento com avarias e sem funcionamento. 
 
14.5 DIMENSÃO 5: AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E 
CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.   
 
14.5.1 OBJETIVO: Analisar, identificando as fortalezas e fragilidades, a política do 
Departamento De Pessoal existente na IES, buscando desenvolver ou aprimorar o 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho do seu capital humano. 
 
14.5.2 ASPECTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NESTA DIMENSÃO: 
•Plano de carreira regulamentado para docentes e técnico-administrativos, com critérios de 
admissão e progressão; 
•Programas de capacitação e qualificação profissional oferecidos; 
•Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e 
profissional; 
•Relação proporcional existente entre a quantidade de acadêmicos dos cursos e os recursos 
humanos (docente e técnico-administrativos); 
•Mecanismo de seleção e avaliação utilizados; 
•Experiência profissional, formação didática pedagógica dos docentes e a formação e a 
experiência profissional do pessoal técnico administrativo, relacionadas ao cumprimento da 
missão institucional; 
•Programas de melhoria de qualidade de vida do docente e do técnico administrativo; 
•Incentivos e outras formas de apoio ao desenvolvimento das funções na IES; 
•Integração entre os membros da instituição 
  
14.5.3 Panorama levantado 
Através da avaliação interna percebe-se a satisfação e dedicação dos professores, em fazer 
parte da FADIVA. As relações interpessoais são muito satisfatórias, bem como os graus de 
satisfação pessoal e profissional. 
 
O respeito, a estrutura adequada ao trabalho também são sempre apontados como pontos fortes 
da instituição. 
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14.5.4 Planos de cargos e salários 
Os Planos de Cargos e Salários regulamentados para os corpos docente e técnico-
administrativo, precisam de adequação e melhorias, apesar de estar funcionando muito bem em 
alguns aspectos. Os professores e demais colaboradores possuem acesso aos referidos Planos. 
 
14.5.5 Programas de capacitação 
•Houve um total comprometimento com potencialização da cultura da capacitação na FADIVA. 
•São ofertados semestralmente cursos de capacitação para dos diversos setores da IES 
(professores, funcionários) 
•As necessidades de treinamento de pessoal docentes ou técnico administrativo emanou  
principalmente das avaliações e sugestões oriundas da CPA e para atender os objetivos do PDI 
da FADIVA.  
•Foram ofertados no ano de 2012 um ótimo programa de capacitação, tendo a participação 
maciça do corpo técnico administrativo, onde foi conferido certificação. 
•Para o Corpo Docente forma ofertados dois cursos de capacitação em 2012: Elaboração de 
ementas e Orientação em trabalhos monográficos, todos com grande participação e certificação. 
 
14.5.6 Manuais de atribuições e condutas 
•A FADIVA reformulou em 2012 o Manual do professor que orienta as atividades, atribuições e 
as funções dos docentes da instituição.  
• Reformulou também o manual de conduta da comunidade acadêmica, o manual do aluno, o 
manual de estágios. 
• Existe também na FADIVA o manual do colaborador Técnico administrativo com normas e 
procedimentos específicos. 
 
14.5.7 Clima Institucional 
Por intermédio do questionário na avaliação institucional 2012 aplicado para docentes, discente 
e pessoal técnico administrativo, destacou-se o clima institucional, representado pelo bom 
relacionamento entre os professores, colaboradores e alunos da FADIVA.  
 
14.5.8 Formas de contratação 
• Não foi ainda introduzido o sistema de contratação à partir de uma Seleção de Docentes por 
intermédio de Edital de Vacância, que deverá privilegiar em um primeiro momento professores já 
pertencentes à casa. Caso não se tenha internamente um candidato que supra as exigências, 
deverá então ser aberto processo de seleção externo com a divulgação na mídia local de Edital 
de Vacância Externo.  
•Os Editais de Vacância deverão ser introduzidos em 2013 e privilegiarão a titulação acadêmica 
e a formação (experiência) docente, sempre seguindo os critérios exigidos nos regimentos e 
estatutos da FADIVA.  
•O processo de Recrutamento e Seleção para o quadro Técnico-Administrativo pode acontecer 
através de seleção externa ou interna. A seleção interna dá oportunidade de promoção aos 
colaboradores de seus respectivos setores.  
•No processo de seleção externo busca-se privilegiar a formação técnica, além dos aspectos 
humanos do candidato. A definição do perfil do candidato se dá por intermédio das funções do 
cargo a ser desenvolvido. A seleção é feita através de prova técnica e de entrevistas. 
 
14.5.9 Experiência profissional e titulação dos docentes para contratação 
•A FADIVA seleciona profissionais que atendam os pré-requisitos de desempenho referentes ao 
cargo ocupado e que tenham condições de desenvolver a missão institucional.  
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•No caso dos docentes sempre privilegiando a formação e titulação acadêmica e a experiência 
docente unida com a experiência profissional na área de atuação docente. 
 
14.5.10 Corpo docente atual 
É importante relatar a boa titulação do corpo docente e o claro movimento de mudança, no 
sentido de ampliação da titulação dos professores ao observar os quadros abaixo com os dados 
comparativos entre 2010 e 2011. 
 
NÚMERO PERCENTUAL DE DOCENTES DA FADIVA SEGUNDO A TITULAÇÃO-2011 
 
Faculdade Especialistas Mestres Doutores Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Faculdade de 
Direito de 
Varginha 

 
23 

 
47,91   
% 

 
21 

 
43,78  
% 

 
4 

 
8,3 

 
48 

 
100% 

 
NÚMERO PERCENTUAL DE DOCENTES DA FADIVA SEGUNDO A TITULAÇÃO – 2012 
 
Faculdade Especialistas Mestres Doutores Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Faculdade de 
Direito de 
Varginha 

 
21 

 
43,75 % 

 
22 

 
45,83 % 

 
5 

 
10,41% 

 
48 

 
100  % 

 
ESTABILIDADE DO CORPO DOCENTE EM 2011  
 
 

 
Titulação 

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  
 

Total 
Menos de 2 

anos 
De 2 a 5 
anos 

De 6 a 10 
anos 

Acima de 10 
anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
          
Doutorado 3 6,25 0 0 0 0 1 2,08        4 
Mestrado 3 6,25 4 8,33 4 8,33 10 20,83       21 
Especialista 4 8,33 8 16,66 1 2,08 10 20,83       23 
Total 10 20,83 12 24,99 5 10,41 21 43,74       48 
 
 
ESTABILIDADE DO CORPO DOCENTE EM 2012  
 
 

 
Titulação 

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  
 

Total 
Menos de 2 

anos 
De 2 a 5 
anos 

De 6 a 10 
anos 

Acima de 10 
anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
          
Doutorado 4 8,33 0 0 0 0 1 2,08 5 
Mestrado 3 6,25 4 8,33 5 10,41 10 20,83 22 
Especialista 3 6,25 8 16,66 0 0 10 20,83 21 
Total 10 20,83 12 24,99 5 10,41 21 43,83 48 
 



 49

Observa-se então, o equilíbrio existente no corpo docente da FADIVA, pois, não há oscilação 
nas contratações, sendo o seu quadro de professores altamente estável, visto a duração dos 
vínculos empregatícios acima referenciados. 
Percebe-se claramente que o número de professores contratados é de alta relevância e 
suficiente para prestar um serviço educacional de qualidade.  
 
14.5.11 Dos Funcionários 
O número de funcionários também se mostra suficiente para dar todo respaldo e suporte 
necessário para o bom andamento da IES e para cumprir suas propostas e objetivos 
educacionais. 
 
 
Nº DE FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 2011 
 

VÍNCULO QUANTIDADE 
Empregados  
Total 33 
 
Nº DE FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 2012 
 

VÍNCULO QUANTIDADE 
Empregados  
Total 34 
 
 
ESCOLARIDADE DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 2011 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO QUANTIDADE 
Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries incompletas 7 
Ensino Médio completo 11 
Educação Superior completa 8 
Pós-Graduação (Especialização) 7 
Mestrado 0 
Total 33 
 
ESCOLARIDADE DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 2012 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO QUANTIDADE 
Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries incompletas 7 
Ensino Médio completo 7 
Educação Superior completa 10 
Pós-Graduação (Especialização) 9 
Mestrado 1 
Total 34 
 
O corpo técnico-administrativo possui bom nível de formação e adequado para as funções 
exercidas por cada um. Porém a FADIVA procura potencializar o grau de instrução de seus 
funcionários, de forma a possibilitar bolsas de estudos para seus funcionários e total incentivo 
para melhoria cultural, profissional, educacional e social de seus funcionários. 
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14.5.12 Avaliação da CPA: 
•Potencialização da política já adotada na IES de readequação de docentes quanto ao número e 
grau de titulação; 
•Necessidade de implantação de atividades que possibilitem incentivo e melhoria na qualidade 
de vida dos funcionários; 
 
14.5.13 Plano e Ações de Melhorias - Dimensão 5 para implementação em 2013. 
•Manter devidamente às adequações do corpo docente para atender as exigências legais de 
titulação mínima e aderência do corpo docente. 
•Contratação de novos professores mestres e doutores quando necessário. 
•O Departamento Pessoal deve continuar solicitando aos docentes o comprovante de 
atualização das titulações. 
• Foi promovida a readequação, organização e atualização das pastas dos professores com 
respeito à documentação comprobatória de suas atividades profissionais bem como o seu grau 
de titulação até o ano de 2012. Essa sistemática deverá prosseguir. 
•As produções acadêmicas de cada professor deverão ser continuamente sendo requerida e 
devidamente catalogada. 
• Utilização de livros de protocolos em todos os setores que recebem e entregam documentos a 
fim de obter maior garantia no trâmite dos mesmos. 
• Diminuir o prazo de entrega de documentos, certidões, declarações, contratos de estágio, 
resposta a requerimentos, dentre outros. 
 
14.6 DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 
FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA INDEPENDÊNCIA 
E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A PARTICIPAÇÃO DOS 
SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS.   
 
14.6.1 OBJETIVO: Verificar o grau de independência e autonomia da gestão acadêmica, os 
mecanismos, as relações de poder entre as estruturas e a participação efetiva na construção de 
políticas da IES, buscando coerência entre os meios e o cumprimento dos objetivos e o 
planejamento institucional. 
 
14.6.2 ASPECTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NESTA DIMENSÃO: 
•Existência do plano de gestão ou plano de metas: adequação da gestão ao cumprimento dos 
objetivos e projetos institucionais; 
•Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados; 
•Uso da gestão e tomada de decisão em relação às finalidades educativas; 
•Gestão estratégica como forma de antecipar problemas e soluções; 
•Modos de participação efetiva da comunidade acadêmica na gestão institucional (consensual, 
normativa ou burocrática); 
•Investimentos em comunicação e circulação da informação em todos os setores e segmentos 
da Instituição. 
  
14.6.3 Panorama Levantado 
A FADIVA, possui o PDI Plano de Desenvolvimento Institucional no qual está incluso o PPI 
Projeto Pedagógico Institucional os quais norteiam as decisões e ações estratégicas da IES, 
dando forma ao PPC do curso de Direito. 
 
A administração da IES se estrutura de forma colegiada conforme determina o seu Regimento 
Interno, sendo sua organização desenhada de maneira a garantir a participação democrática de 



 51

toda a comunidade acadêmica. São órgãos normativos, deliberativos, consultivos e ou 
executivos da Faculdade: 
 
14.6.4 Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão 
•A Estrutura de Gestão da Faculdade de Direito de Varginha está devidamente organizada tanto 
na esfera documental, quanto na esfera prática. 
•Os órgãos colegiados estão devidamente implementados e possuem de forma clara suas 
competências e determinam sua composição.  
• Existem órgãos de apoio devidamente estruturados e previstos documentalmente e que dão 
total subsídio às atividades acadêmicas. 
 
14.6.5 Condições de Gestão 
•Os órgãos previstos no Regimento da FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha encontram-se 
todos implantados.  
•As competências estabelecidas são executadas de acordo com as disposições do Regimento.  
•O sistema de administração/gestão oferece suporte necessário ao curso, conforme previsto no 
PDI apresentado ao Ministério da Educação e devidamente avaliado pela comissão de 
avaliadores do MEC em 2012, por ocasião da visita para renovação de reconhecimento do 
curso. 
• A Faculdade de Direito de Varginha possui um bom padrão administrativo. 
•  Há uma concreta articulação do Colegiado do Curso com as Instâncias Superiores da 
Instituição. 
•A FADIVA se preocupa com sua organização e gestão, buscando com responsabilidade e 
comprometimento desenvolver ações com vistas à qualidade do processo educacional. 
•Através de seus projetos (PDI, PPI, PPC e Programa de Avaliação Interna) busca uma efetiva 
regulamentação institucional, no atendimento às demandas locais e regionais, concentrando 
esforços e aproveitando adequadamente as oportunidades.  
•A FADIVA procura exercer sua gestão de forma compartilhada, mantendo representantes de 
todos os segmentos em suas reuniões de tomada de decisões. 
•O corpo discente tem representação com direito a voz e voto, em cada um dos órgãos 
colegiados da Faculdade, bem como em comissões constituídas, de acordo com o descrito no 
Regimento. 
•A FADIVA tem estabelecido claramente os seus princípios e valores, que contam com a 
credibilidade da comunidade envolvida.  
•Os sistemas de arquivo e registro são eficientes. A FADIVA possui um sistema de arquivo e 
registro que permite aos discentes, docentes e funcionários a solicitação de serviços, verificação 
de dados e visualização de informações importantes.  
•O setor de Registro de diplomas e documentos foi reformulado e ampliado, contando com 
funcionários próprios e altamente capacitados para o exercício da função. 
•Houve ainda uma substancial melhoria no setor de TI – Tecnologia de Informação, que conta 
com sala própria climatizada, com equipamentos novos e de alta capacidade de armazenamento 
de informações, além de funcionários capacitados e especializados na função. 
 
14.6.6 ANÁLISE DA CPA: 
Deve haver uma constante revisão das políticas, programas e normas a IES, que foram 
recentemente contempladas na reconstrução do novo PDI. 
 
14.6.7 PLANO E AÇÕES DE MELHORIAS DA DIMENSÃO 6 PARA IMPLEMENTAÇÃO EM 
2013: 
Algumas estratégias estão sendo planejadas pela instituição para melhorar sua gestão, como: 
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• Utilização de tecnologias de informação para gerenciamento do conhecimento; 
• Elaboração de um planejamento estratégico para melhorar a qualidade dos serviços que 
oferece. 
• Melhoria do sistema de atendimento ao aluno quanto à forma de repassar informações 
acadêmicas e elucidar dúvidas e demais necessidades do alunado seja pessoalmente ou por 
telefone ou e-mail. 
• Diminuição de prazo entrega de documentos, certidões, declarações, respostas de 
requerimentos, assinatura de contratos de estágios. 
• Obrigatoriedade de utilização de livro de protocolos em todos os setores onde houver 
circulação de documentos institucionais, constando sempre a identificação da pessoa 
responsável pelo recebimento do documento, de quem o entregou e da data da entrega, a fim de 
garantia e atribuições de responsabilidades. 
 

14.7 DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 
PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.    
 
14.7.1 OBJETIVO: Verificar a infraestrutura física existente na IES e sua adequabilidade para 
atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão; a consonância destas informações 
com as constantes no PDI e o grau de satisfação dos usuários pelos serviços prestados. 
  
14.7.2 ASPECTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NESTA DIMENSÃO: 
•Adequação da infraestrutura física (salas de aula, biblioteca, laboratórios, auditórios, recursos 
de informática...) em função das atividades de ensino e extensão; 
•Políticas de expansão, conservação, atualização e segurança da infraestrutura física; 
•Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 
 
14.7.3 Realidade Levantada 
•A FADIVA – Faculdade de Direto de Varginha funciona em prédio próprio, localizado em bairro 
residencial. Sua construção foi planejada especificamente para funcionamento do 
estabelecimento de ensino. 
•O prédio é de fácil circulação interna, possuindo amplos corredores, escadas e rampas de 
acessibilidade e elevador para pessoas com necessidades especiais. 
•A infra-estrutura física da FADIVA atende às necessidades do ensino, pesquisa e extensão, 
biblioteca, laboratório de informática e prática jurídica, salas para as atividades da Monitoria, 
Ouvidoria e Gabinetes de Trabalho, Coordenação, Assitência Pedagógica, dentre outras. 
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha utiliza para as suas atividades as instalações 
localizadas em região nobre da cidade, perto do Fórum, próximo à rodoviária e de fácil acesso 
aos alunos e toda a comunidade acadêmica. 
  
14.7.4 Instalações físicas gerais 
•As instalações físicas são próprias e estão inteiramente adequadas às funções a que se 
destinam. Assim, a FADIVA Faculdade de Direito de Varginha, possui instalações compatíveis 
com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa. 
•As instalações administrativas são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, 
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 
salubridade.  
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha - possui instalações compatíveis com sua 
estrutura organizacional e necessidade administrativa. 
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•A IES possui, em relação a quantidade, qualidade e serviços, de forma excelente, dois 
laboratórios especializados e um salão para eventos, equipado para prática simulada e real do 
tribunal do júri.   
•Um dos laboratórios se destina à prática jurídica simulada e no segundo funciona o escritório 
escola e dispõe de computadores em rede, impressoras, biblioteca básica, salas de atendimento 
e conciliação, secretaria e espaço para treinamentos, aulas teóricas ou estudo. 
•O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) está plenamente implantado e regulamentado, oferecendo 
de forma excelente oportunidade de práticas jurídicas simuladas e reais na área cível, criminal, 
trabalhista, conciliação, mediação, negociação e arbitragem. Merece destaque a infraestrutura 
destinada ao Núcleo. 
• A estrutura do NPJ atende, de forma excelente, às exigências legais e demandas do curso. 
  
14.7.5 Demais Instalações disponíveis: 
• O coordenador e a coordenadora adjunta possuem salas próprias. Todos os gabinetes e salas 
possuem computadores individuais e impressoras compartilhadas. 
•A sala dos professores é excelente e possui 3 computadores, sofás, mesa de reunião com 
aproximadamente 20 cadeiras de espaldar alto e almofadadas. Há no local bebedouro com água 
gelada e natural, café, armários para seus pertences e material didático. O ambiente é arejado, 
confortável, acessível, limpo e muito bem conservado. 
•Todas as salas de aula são amplas e excelentes. Possuem datashows fixados no teto, são 
amplas, iluminadas, arejadas, limpas com esmero todos os dias, com número suficiente de 
carteiras. Vale ressaltar que as carteiras na grande maioria das classes são de madeira e não 
compensado, compostas de mesa e cadeira separadas. 
•A IES conta com laboratório de informática contendo 52 computadores e funcionário à 
disposição dos alunos. Todos os computadores são novos e o acesso à rede é rápido. O acesso 
dos alunos aos equipamentos é excelente.  
•Nas salas onde há cursos de prática jurídica existem também computadores disponíveis e o 
escritório escola possui 12 computadores a disposição dos alunos estagiários, com duas 
impressoras ligadas em rede. 
•Sala da Diretoria mobiliada de forma totalmente adequada, atendendo completamente à sua 
destinação. 
Sala da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica e Estágio Supervisionado está mobiliada 
adequadamente de forma a atender as necessidades pertinentes aos trabalhos do NPJ. 
•Sala da Coordenação do Núcleo de Pós-Graduação, Departamento de Convênios e Assessoria 
de Comunicação devidamente mobiliada adequadamente e instrumentalizada para atender à 
demanda necessária ao desempenho das atividades ali praticadas. 
 
14.7.6 Da Biblioteca 
•A Biblioteca “Dr. Wladimir de Rezende Pinto” da Faculdade de Direito de Varginha tem uma área 
física disponível de 255,67 m².  
•O atendimento é feito por uma bibliotecária com formação específica que conta com a 
colaboração de mais quatro auxiliares. Os leitores são cadastrados, bastando apenas apresentar 
carteira de identidade, CPF e estar matriculado, no caso dos alunos.  
 
14.7.7 Das Instalações físicas da Biblioteca. 
•Instalações específicas para Estudos Individuais: 
As instalações para estudos individuais estão localizadas próximas ao acervo, proporcionando 
comodidade e facilidade de acesso. Os espaços para estudo são bem iluminados, com 
ventilação adequada, sem interferências sonoras.  
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•Instalações específicas para Estudos em Grupos: Há salas para estudo em grupo. Os espaços 
proporcionam a reserva necessária para o tipo de atividade que neles é desenvolvida. Estão 
disponíveis várias mesas com capacidade para 06 pessoas por mesa. 
•Informatização: O acervo é todo informatizado. Há representação de todo o acervo no sistema 
informatizado utilizado pela FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha, inclusive com 
possibilidade de acesso remoto. Para consulta informatizada geral, conta com 13 terminais de 
microcomputadores, sendo três para uso interno de processamento técnico das obras; dois para 
uso dos alunos (empréstimos,consulta e devolução); dois para consulta ao acervo e seis para 
acesso à internet. 
 
14.7.8 Do Acervo 
•O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro, com livre acesso do usuário. 
•Está instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições para 
armazenagem, preservação e a disponibilização, que atende amplamente aos padrões exigidos.  
•O acervo bibliográfico é aberto, atendendo consultas, pesquisas e empréstimos domiciliares.  
•A Biblioteca da FADIVA, contém ainda um acervo diversificado com um total geral de mais de 
trinta e sete mil volumes.  
•Os livros que compõem as bibliografias básica e complementar estão atualizados, em número 
total de 4.131 volumes, divididos em 3.026 para a bibliografia básica e 1.105 para a bibliografia 
complementar, atendendo exclusivamente ao curso de direito, e disponível para cada aluno 2,3 
obras. 
•A biblioteca conta, em seu acervo, com 34 periódicos atualizados, alguns com exemplares 
desde a primeira edição com o a Revista dos Tribunais - RT. Possui ainda exemplares dos 
Trabalhos de Curso dos ex-alunos e Código Civil em Braile. 
 
14.7.9 Política de Aquisição, Expansão e Atualização:  
•A aquisição, expansão e atualização do acervo é realizada considerando a bibliografia básica e 
complementar indicada para as disciplinas do curso.  
•A aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base nas solicitações de 
aquisição do curso e/ou identificação de necessidades por parte da biblioteca, e de acordo com o 
provimento de recursos financeiros da Instituição. 
•Horário de funcionamento extenso e devidamente adequado, com serviço de consulta, 
empréstimo, reserva e orientação especializada. 
•A biblioteca dispõe de recursos humanos habilitados para as funções técnicas para as quais 
foram selecionados.  
 
14.7.10 As Instalações para Docentes e atividades acadêmicas 
•Para os professores em tempo integral, num total de 14, são disponibilizados gabinetes 
individuais de trabalhos, distribuídos de maneira excelente, em duas salas amplas, com 
ventilação, dimensão, iluminação, acústica, acessibilidade, conservação e limpeza muito boas.  
•Sala dos Professores: Possui uma excelente dimensão, mobiliada adequadamente, destinada a 
descanso dos professores nos intervalos de aulas e reuniões específicas dos órgãos colegiados. 
A sala dispõe de equipamentos necessários para dar o suporte necessário aos professores, 
possuindo ótima iluminação, ventilação, acessibilidade e limpeza, de forma atender todas as 
necessidades do corpo docente e todas as condições de salubridade. 
•Sala da Monitoria, mobiliada adequadamente e atendendo de forma plena à sua destinação. 
•Sala do NDE Nucleo Estruturante e CPA Comissão Própria de Avaliação destinada a receber 
adequadamente os professores que formam os GT – Grupos de Trabalho da CPA e os membros 
do NDE, por ocasião de suas reuniões específicas. A sala é utilizada ainda para atendimento da 
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coordenadora adjunta, de forma a propiciar um atendimento pedagógico contínuo ao corpo 
discente, servindo assim de importante ponto de apoio aos alunos. 
•Sala da Ouvidoria em localização estratégica, esta sala destina-se ao recebimento dos alunos 
para atendimento específico da Ouvidoria e dispõe de mobiliário adequado e demais 
características necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos ali realizados. 
•Sala do NAAF que é um espaço dedicado ao atendimento do Núcleo de Apoio ao Aluno da 
Fadiva, no que tange ao auxílio prestado aos alunos com dificuldade de aprendizado, de 
relacionamento dentro da IES e ainda ao planejamento profissional, conta com uma sala toda  
mobiliária e equipamentos necessários para o fiel desempenho das atividades ali realizadas. 
 
14.7.11 Salas para corpo técnico-administrativo 
•Sala de Registros Acadêmicos e Registro de Diplomas: visando um atendimento específico no 
que tange à parte acadêmica-documental do aluno e dos egressos, a FADIVA disponibiliza 
espaço próprio e adequado para a realização das atividades registrais. 
•Secretaria: Três salas são destinadas para secretaria, sendo uma destinada para uso do SAE - 
Serviço de Assistência Acadêmica ao Estudante que cuida exclusivamente de assuntos 
acadêmicos no âmbito da secretaria; Sala destinada para atendimento de alunos e serviços 
técnicos administrativos; Sala destinada ao arquivo de fichas individuais e demais documentos 
de alunos. 
•Duas salas, uma de 47,58 m2 e outra de 18,9 m2, destinadas para arquivos em geral e serviços 
de xerox e impressão. 
•Além destas instalações, possui, ainda, salas destinadas a funcionários da Fundação 
Educacional de Varginha, entidade que mantém a Faculdade, cantina, duas salas de espera, 
bem como sanitários adequados para funcionários e professores. 
 
14.7.12 Demais instalações 
•Auditório com grande área mobiliada adequadamente, destinada a palestras, simpósios, 
conferências, etc, que oferece condições adequadas em termos de dimensão, acústica, 
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica. 
•Áreas livres que é um espaço externo com aproximadamente 1000m². 
•Estacionamento visando a segurança e o conforto dos professores, funcionários, visitantes e 
portadores de deficiência, há um amplo estacionamento, de fácil acesso, que conta com 
vigilância, mostra-se adequadamente iluminado e que atende de forma plena às necessidades a 
que se destina. 

 
14.7.13 Salas de aulas: São amplas, bem localizadas, em número adequado e mobiliadas 
adequadamente e com ótima conservação e limpeza. 
Iluminação: A iluminação é perfeita, havendo amplas janelas em todas as salas de aulas, com 
uma perfeita adequação à noite entre as luminárias e a área iluminada. 
Ventilação: A ventilação também é perfeita, proporcionada pelas amplas janelas e diversos 
ventiladores existentes em todas as salas de aulas. 
Mobiliário: O mobiliário, por sala de aula, encontra-se em perfeito estado de conservação e se 
constitui de carteiras individuais, tablado com mesa e carteira para o professor, quadro negro e 
mural. 
Acústica: Todas as salas de aulas possuem boa acústica, podendo o professor, caso seja 
necessário, fazer uso de aparelho de som existente em todas elas. 
Além das salas de aulas, possui, ainda, em prédio próximo: cantina; depósito de carteiras; 
instalações sanitárias adequadas e biblioteca. 
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14.7.14 Instalações Sanitárias 
•As instalações sanitárias são limpas, de fácil acesso e compatíveis com o número dos usuários. 
Estão adaptadas às pessoas com necessidades especiais.  
 
14.7.15 Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais  
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha, apresenta condições de acessibilidade tais 
como: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo visando eliminar barreiras 
arquitetônicas; vagas reservadas dentro do estacionamento da IES;�rampas facilitando a 
circulação de cadeira de rodas;�portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 
permitir o acesso de cadeira de rodas;�barras de apoio nas paredes dos banheiros e lavabos. 
•As salas de reunião são acessíveis para portadores de deficiências, na área destinada tanto ao 
público quanto aos participantes e funcionários. No auditório há espaços reservados para 
cadeira de rodas e assentos demarcadas para pessoas com deficiência física. 
•Os sanitários estão localizados em todos os prédios em lugares acessíveis, próximos à 
circulação principal e devidamente sinalizados. Há ainda sanitários adaptados com barras de 
apoio nas paredes e demais dependências adequadas ao uso de pessoas com deficiência. 
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha, coloca à disposição de professores, alunos, 
funcionários pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida um elevador com constante 
revisão técnica para o acesso ao andar superior e ainda dispões de rampas de acessibilidade e 
demais ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e administrativas em 
igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

14.7.16 Instalações e Laboratórios de Informática 

 Laboratório de Informática: O laboratório de informática da FADIVA - Faculdade de Direito de 
Varginha está instalado em uma área de 47,60 m², sendo facultado ao corpo discente e docente, 
funcionários, egressos da FADIVA. 
•O laboratório de informática dispõe de 52 computadores iguais, novos e em plena capacidade 
de funcionamento que estão ligados em rede, tendo acesso à internet, rede COMUT, Tribunais e 
Juizados. 
•O laboratório de informática é adequado e corresponde as necessidades das aulas, oferecendo, 
em média um computador para cada dois alunos, sendo que foi muito bem avaliado em sede da 
autoavalição de 2011 e na avaliação externa, tanto no âmbito da estrutura física, como 
mobiliário, instalações, climatização, etc , como na seara instrumental, no tocante à qualidade e 
números dos computadores disponíveis e ainda do pessoal de apoio, aparecendo como 
potencialidade. 
 
14.7.17 Análise da CPA: 
•Necessidade de melhorias nas instalações sanitárias. 
•Houve um substancial aumento de livros novos no acervo significando aumento da quantidade e 
qualidade dos exemplares da biblioteca. 
•Foram disponibilizados recursos áudio-visuais fixos em todas as salas de aula, o que veio a 
facilitar o acesso e a utilização desses recursos aos professores. 
 
14.7.18 Ações e Planos de Melhorias – Dimensão 7 
•Rebaixamento de um balcão de atendimento na Secretaria e na Biblioteca a fim de atender 
critérios de acessibilidade; 
•Aquisição e instalação de telefones adaptados; 
•Rampa de acesso na entrada principal do Salão Nobre. 
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•Criação de uma política de verificação semanal e manutenção periódica do sistema de 
sonorização, dos note-books disponibilizados para os professores a fim de fornecer 
equipamentos em plena capacidade de funcionamento. 
•Ampliação do número de salas a fim de comportar novas turmas. 
•Instalação de sistema de catracas a fim de garantir uma maior segurança e a entrada apenas 
dos alunos matriculados. 
•Aquisição de um sistema automático de sinalização de horário de início e término de aulas. 
•Reforma das instalações sanitárias. 
 
14.8 DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 
PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.   
16.8.1 OBJETIVO 
 Verificar a efetividade dos procedimentos de avaliação, buscando a integração do processo 
avaliativo com o planejamento e a vocação institucional e, ainda, o despertar da cultura da 
avaliação. 
 
14.8.2 ASPECTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NESTA DIMENSÃO: 
•Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, voltados para os 
processos didáticos-pedagógicos. 
•Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, voltados para os 
processos acadêmicos. 
•Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, voltados para as 
demandas infraestruturais da IES. 
 
14.8.3 PDI 
•O PDI é o documento que orienta as decisões e ações tanto da gestão acadêmica quanto da 
administração da instituição, onde incorpora a concepção educacional centrada na formação 
integral consistente, formação teórica acompanhada do desenvolvimento de habilidades e 
competências em estreita unidade entre teoria e prática, sólida formação ética, compromisso 
social e político dos estudantes, tendo em vista a participação no desenvolvimento e 
transformação da sociedade brasileira. 
•Com a reformulação do PDI em 2012, o mesmo veio a contemplar planejamento dos processos 
acadêmicos, pedagógicos e infraestruturais que passaram a ser estrategicamente elaborados e 
serão concretizados em consonância com as previsões deste documento. 
 
14.8.4 Articulação entre PPC e PDI 
O PPC da FADIVA é o documento que se ocupa exclusivamente na construção dos contornos 
do curso e das políticas a serem desenvolvidas a fim de atingir as metas, objetivos do mesmo e 
da IES e ainda como forma de garantir a efetivação das habilidades e competências dos alunos 
e garantir uma formação adequada. Assim, as ações institucionais desenvolvidas na IES são 
orientadas por marcos que surgem da política estratégica funcional amplamente discutida no 
conteúdo do PDI.  
 
Tais aspectos da política institucional são expressos também no projeto pedagógico do curso na 
medida em que os componentes curriculares devem promover o desenvolvimento integral do 
aluno, centrado em competências e habilidades próprias dos profissionais do curso de Direito. 
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14.8.5 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 
especialmente das atividades educativas. 
•É importante salientar que as referências pormenorizadas acerca do processo de autoavaliação 
da FADIVA, se encontram descritas nas páginas 10 até a 19 do presente relatório. 
•Para a FADIVA o processo de planejamento e avaliação nas dimensões institucional, 
educacional e de ensino e aprendizagem são indissociáveis da prática educativa. 
•Através da auto-avaliação é possível desenvolver um planejamento participativo que possibilita 
a intervenção na realidade institucional, na qual os sujeitos, através da participação, possam 
decidir o que é melhor para todos e buscar subsídios para acançar os objetivos traçados. 
•O processo de auto-avaliação da FADIVA é coordenado pela CPA- Comissão Própria de 
Avaliação.  
•O planejamento estratégico para o desenvolvimento dos trabalhos, com a formação de Grupo 
de Trabalho - GT, a elaboração de uma proposta de avaliação, contendo a definição de 
objetivos, estratégias de desenvolvimento e implantação, compreendendo a operacionalização, a 
metodologia, a disseminação de resultados, o cronograma, dentre outros elementos, se 
incorporam às atividades avaliativas, nas dimensões propostas pelo SINAES.  
•A CPA realiza também a execução do sistema de auto-avaliação, com ações que envolvem a 
aplicação dos coletores de dados, análise, tratamento, tabulação e discussão dos resultados. 
•Os trabalhos da CPA também incluem a preparação dos relatórios parciais, divulgação e 
encaminhamento dos mesmos para CONAES/INEP, e ainda, um momento dedicado à 
sensibilização, a fim de divulgar os relatórios anuais e promover debates e discussões sobre os 
mesmos. 
•O planejamento estratégico com vistas a sanar as fragilidades é elaborado com a participação 
dos gestores e da comunidade acadêmica.  
  
14.8.6 Avaliação da CPA: 
•Há a necessidade de maior conscientização da importância e relevância da autoavaliação, 
sendo que uma maior participação e envolvimento de todos os setores da IES será de grande 
valia para a FADIVA. 
•Há a necessidade de maior emprenho por parte da FUNEVA em considerar os resultados dos 
processos de autoavaliação de forma a planejar no curto e médio prazo fluxo de caixa a fim de  
disponibilizar os recursos necessários para a implementação das melhorias necessárias 
apontadas neste presente relatório.; 
 
14.8.7 AÇÕES E PLANOS DE MELHORIAS: 
a)Potencialização da capacitação dos professores articuladores do processo de Avaliação 
Institucional e acompanhamento das ações realizadas em cursos específicos, com o patrocínio 
da instituição. 
b) Reformulação e ampliação da avaliação dos professores de forma particularizada, para servir 
como ferramenta de gestão ao Diretor. 
c)Realização de ciclo de reuniões com o colegiado, o coordenador de curso, o NDE com vistas a 
discutir os resultados da avaliação interna, externa e ENADE. 
e) Conferência das Melhorias feitas na IES, em face do Plano de Melhorias, como também a 
apresentação dos relatórios a serem elaborados pelos setores responsáveis.  
f) No âmbito da Avaliação Interna buscar fortalecer a CPA. 
g) Sensibilizar toda a comunidade acadêmica no sentido de percepção da importância dos 
processos avaliativos internos e externos e o total entendimento da significância de seus 
resultados. 
h) Aprimorar cada vez mais os instrumentos e os relatórios gerenciais de avaliação. 
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14.9 DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS. 
 
16.9.1 OBJETIVO:  
Analisar as formas de atendimento ao Corpo Discente e integração deste à vida acadêmica, 
identificando os programas de ingresso, acompanhamento pedagógico, permanência do 
estudante, participação em programas de ensino, pesquisa e extensão, a representação nos 
órgãos estudantis, buscando propostas de adequação e melhoria desta prática na IES para a 
qualidade de vida estudantil. 
 
14.9.2 ASPECTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NESTA DIMENSÃO: 
•Políticas de acesso, seleção e permanência dos alunos na instituição; 
•Políticas de participação dos acadêmicos em atividades de ensino extensão, avaliação 
institucional; 
•Mecanismos, sistemáticas de alunos e análise dos dados dos ingressantes, evasão/abandono, 
tempos médios de conclusão, formatura, relação professor/aluno; 
•Política de acompanhamento aos egressos e formação continuada; 
•Mecanismos de atendimento psicopedagógico aos acadêmicos; 
•Mecanismos de nivelamento; 
•Revisão do processo ensino-aprendizagem. 
 
14.9.3 Situação Levantada 
A FADIVA procura desenvolver uma política sistemática de atendimento a estudantes e 
egressos, desenvolvendo para tanto, várias formas para atender as demandas e expectativas 
dos nossos alunos. 
 
14.9.4 Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 
acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação 
com as políticas públicas e com o contexto social. 
•A FADIVA promove o ingresso de candidatos no curso de graduação em Direito através de 
Processo Seletivo organizado e executado segundo o disposto na legislação pertinente, com o 
objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas ao curso respectivo.  
•A Instituição também aceita transferência de alunos de outras Instituições de Educação 
Superior, conforme legislação vigente e normas regimentais, como também para portadores de 
diploma de curso superior. 
•O portador de diploma de Curso Superior, devidamente registrado, pode matricular-se - 
havendo vagas - em séries subseqüentes do curso, após análise e aprovação dos respectivos 
currículos e programas pelo órgão competente, através da obtenção de novo título.  
•A matrícula deve ser renovada anualmente ou semestralmente conforme o caso. Ressalvado o 
caso de trancamento de matrícula, a não renovação da mesma implica renúncia do curso e 
desvinculação do aluno à Faculdade. 
 
14.9.5 Permanência dos estudantes – Panorama levantado 
 
14.9.6 Programa de bolsas 
•Como meio de propiciar o ingresso e a permanência do aluno na FADIVA são oferecidas bolsas 
pelo Programa Universidade para Todos - PROUNI e ainda existe uma política de concessão de 
bolsas que possui regulamento próprio e de grande resultado prático. 
• Esse efetivo Programa de Bolsas visa atender as mais diversificadas necessidades do alunado, 
de forma a oferecer várias modalidades de descontos, variando os valores entre 10, 20, 30, 40 e 
até de 60% do valor da mensalidade.  
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•Os critérios de obtenção das bolsas, estão ligados aos fatores como necessidade comprovada, 
transporte intermunicipal, idade, parentesco e demais possibilidades de ensejo. 
• Para 2013 já está definido a nova modalidade de bolsa para deficientes físicos, sendo que as 
mesmas poderão chegar até 100% de desconto. 
 
14.9.7 Apoio Psicopedagógico ao Discente 
•A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha, oferece serviço de apoio psicopedagógico aos 
alunos por meio do NAAF - Núcleo de Assistência ao Aluno da FADIVA. 
.•O NAAF - Núcleo de Assistência ao Aluno FADIVA tem por objetivo trabalhar possíveis 
problemas de cunho psicológico, de ordem emocional ou comportamental do corpo discente da 
Instituição, ou os ligados à dificuldades pedagógicas no âmbito do aprendizado. 
•O NAAF tem acesso ao corpo discente por meio de encaminhamentos ou solicitações dos 
professores, Coordenador do Curso, do Diretor da Faculdade, ou por procura direta dos próprios 
alunos, em face de necessidades ou disposições internas pessoais. 
 
14.9.8 Mecanismos de Nivelamento 
•Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FADIVA - 
Faculdade de Direito de Varginha oferece curso de nivelamento para seus alunos.  
•Os cursos são realizados aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos.  
•Assim, a FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha, dá suporte ao desenvolvimento de cursos 
de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso.  
• Foram ofertados em 2012 importantes cursos de nivelamento em Português, sob a 
responsabilidade de uma professora doutora em Linguiística, visando corrigir deficiências e 
dificuldades advindas da formação fundamental e do ensino médio apresentada pelos 
ingressantes.  
• A aceitação e importância deste curso foi tão relevante que, a pedido dos demais alunos foi 
disponibilizado outro curso para demais anos e períodos, sendo que para estes o curso deu 
ênfase ao Português Jurídico que se estendeu por todo o ano letivo de 2012. 
 
14.9.9 Atendimento Extra-classe/Assessoria Pedagógica 
•O atendimento extra-classe aos alunos é realizado pela coordenadora adjunta do curso. Essa 
orientação é personalizada e individual, mediante a prática de “portas abertas” onde cada aluno 
pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas ou fazer suas solicitações em sala própria 
e horários adequados. 
 
14.9.10 Ouvidoria 
•Também já tratada anteriormente, este setor institucional funciona com total liberdade e isenção 
sendo totalmente independente e desvinculado da Direção ou demais serviços administrativos 
da IES, visando dar um atendimento especial ao aluno, no sentido de receber suas reclamações, 
sugestões e colocações necessárias a serem levadas e deliberadas em outras instâncias.  
•A Ouvidoria é então um canal de comunicação direto e aberto para a ampla exposição dos 
alunos em face da dinâmica institucional e da atuação das esferas docentes e técnico-
administrativas. Funciona em sala própria e em horários compatíveis com as necessidades do 
corpo discente. 
 
14.9.11 Serviço de recuperação de Crédito 
•Dispõe a FADIVA – Faculdade de Direito Varginha, de um serviço de recuperação de crédito e 
orientação no pagamento das mensalidades para alunos em dificuldades financeiras, que analisa 
cada caso concreto de forma a apontar possibilidades mais acertadas para pagamentos no caso 
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de inadimplência ou atraso de pagamentos. O atendimento é personalizado e em sala própria 
que permite um bom diálogo, de forma discreta e efetiva. 
 
14.9.12 Seguro Estudantil 
•A FADIVA – dispões de Seguro Estudantil para toda a comunidade acadêmica. Há desta forma, 
uma assistência de 24h, com cobertura para pagamento de despesas médico-hospitalares.  
 
14.9.13 Portal da Empregabilidade 
•Outro relevante serviço prestado pela IES é o Portal da Empregabilidade da FADIVA, que tem 
como objetivo específico de proporcionar a integração do estudante ao mercado de trabalho. 
Este vínculo aluno-empresa fornece vantagens bilaterais. O aluno tem acesso direto às vagas 
cadastradas por inúmeras empresas e as empresas dispõem de um canal direto com um grande 
banco de dados de alunos promissores na área do Direito. 
 
14.9.14 Do Restaurante Universitário 
A FADIVA mantém o convênio criado em 2011 com o RU – Restaurante Universitário que 
proporcionou durante todo o ano de 2012, refeições saudáveis e de baixíssimo custo aos seus 
alunos de Varginha região, tanto para o almoço, quanto para o jantar. Salienta-se ainda que 
grande parte dos funcionários que trabalham no RU – Restaurante Universitário, são detentos do 
sistema prisional e que em convênio realizado com o Juiz de execuções penais, vem em 
conjunto, cumprir seu papel de responsabilidade social também na seara da ressocialização dos 
detentos. 
 
Avaliação da CPA: 
•O apoio ao discente está implantado e se dá, de maneira excelente, por meio do NAAF e da 
Ouvidoria, em programas de apoio extraclasse, psicopedagógico, nivelamento, bolsa transporte, 
seguro estudantil e convênio para prática de esportes e lazer. 
•Fica patente o compromisso da IES com uma concreta política de atendimento ao discente, que 
abrange várias áreas e segmentos que possibilitam a criação de um forte vínculo institucional. 
 
14.9.15 Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, 
tutoria), extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio estudantil. 
 
14.9.16 Atividades de Estágio e NPJ– Núcleo De Prática Jurídica 
•O Estágio Curricular está dividido em estágio supervisionado e prática jurídica e está 
plenamente implantado e engloba práticas processuais e profissionais, simuladas e reais, por 
meio de atividades de redação, de rotinas processuais, análises de autos-findos, estudos de 
casos e visitas orientadas. 
•A disciplina de prática jurídica pode ser cumprida, em consonância com o NPJ, através das 
seguintes modalidades: Serviço de Assistência Judiciária - SERAJ, Escritório Modelo de 
•Advocacia - EMA e Estágio Supervisionado Extracurricular - ESE. 
Para facilitar a prática jurídica a FADIVA mantém laboratórios especializados de pratica jurídica 
real e simulada e, também, departamento de convênios, onde há a busca constante pelo 
aumento de convênios com estabelecimentos jurídicos ou voltados para a área jurídica, com a 
finalidade de proporcionar um melhor desenvolvimento pedagógico e social. 
 
14.9.17 Atividades Complementares 
•A FADIVA destina parte de sua da carga horária total para atividades complementares. As 
atividades complementares compreendem pesquisa, extensão, seminários, simpósios, 
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congressos, conferências, monitoria, iniciação científica e disciplinas não previstas no currículo 
pleno. 
•As atividades complementares implantadas estão muito bem regulamentadas no PPC. A 
secretaria geral mantém os registros, atendendo aos aspectos de CH, diversidade de atividades 
e formas de aproveitamento.  
 
14.9.18 Quanto a Avaliação Institucional 
•Na FADIVA a autoavaliação é entendida como um processo permanente e como uma 
ferramenta de gestão e que tem como princípio a identificação dos problemas, para corrigir 
possíveis deficiências e para introduzir as mudanças que signifiquem uma melhoria imediata da 
qualidade do ensino e da instituição como um todo, de acordo com as dimensões previstas na 
Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. 
•A Avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que alunos, 
professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade civil 
organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mercado de 
trabalho, sobre as ações direcionadas para a extensão, sobre a responsabilidade social e a infra-
estrutura da FADIVA.. 
•Nessa linha de trabalho todos os segmentos, se envolvem no processo respondendo a 
questionários, participando de entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos dos 
cursos, discutindo em grupo as potencialidades e as fragilidades da Faculdade, também dando 
sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade.  
•Assim, a Avaliação Institucional na FADIVA consiste em um processo permanente de 
elaboração, análise e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas 
atividades, durante todo o seu desenvolvimento.  
 
14.9.19 Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 
continuada. 
•Há um programa específico de apoio e acompanhamento do Egresso que se inicia com o seus 
levantamentos e cadastramentos de forma a os manterem informados sobre palestra, cursos, 
projetos de extensão e demais eventos a acontecerem no âmbito da IES e de seus conveniados, 
de forma a promover reciclagem e proporcionar reencontros entre os ex-alunos entre si e entre 
estes e os professores. 
•Há ainda, o espaço próprio onde são informados através de e-mails e demais mídias sociais, 
sobre as inserções no mercado de trabalho, vivências e dificuldades profissionais. No site da 
FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha há portal específico para cadastramento, de forma a 
poder a IES dar seqüência ao atendimento aos seus egressos.  
•A intenção é que todos os egressos participem dessa interação, construindo um espaço de 
desenvolvimento profissional e de atualização científica. Assim, considerando a importância da 
opinião de formandos e ex-alunos para identificação das práticas de ensino e de extensão, bem 
como para perceber omissões e equívocos que estejam sendo cometidos, é realizada uma 
pesquisa que contempla as seguintes categorias:  
•Existem atividades de atualização e formação continuada para os egressos, quando são 
oferecidos descontos significativos para participação em cursos de Extensão, palestras e 
seminários, Curso Damásio S10 e curso de Pós Graduação. 
•Também é aberta a oportunidade dos egressos trabalharem nos projetos sociais e de extensão 
da FADIVA, sendo que muitos retornam para essas atividades após a formatura. 
•Toda a política de egressos da Faculdade está calcada na possibilidade de potencializar as 
competências e as habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta 
educacional. A Instituição lida com as dificuldades de seus egressos e colhe informações de 
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mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas 
atribuições. 
 
14.9.20 Avaliação da CPA: 
•Com a criação do Núcleo de Acompanhamento do Egresso já implantado, o número de 
egressos participantes dos eventos e cursos da FADIVA tem melhorado. 
•A opinião dos egressos em relação ao curso realizado, sua situação no mercado de trabalho, 
opinião de seus empregadores sobre os egressos, bem como suas contribuições sociais é de 
grande relevância para a IES. 
 
14.9.21 AÇÕES E PLANOS DE MELHORIAS 
•Contratação de uma estagiária para encaminhamentos na Assistência Pedagógica, afim de 
dinamizar os atendimentos. 
•Potencializar os Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados gerais sobre o 
panorama dos ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, 
relação professor/aluno e outros estudos tendo em vista tais dados possibilitam a constante 
melhoria das atividades educativas.  
• Manter um acervo digital atualizado de toda a documentação administrativa da secretaria geral, 
a fim de disponibilização necessária e para segurança da manutenção dos dados. 
• Dar maior agilidade na entrega de documentos, declarações, certidões, assinatura de contratos 
de estágio, etc. 
• Obrigatoriedade de utilização de livro de protocolo para todos os setores que recebem 
documentos, de forma a informar o requerente, o destinatário, a data e demais informações 
pertinentes para garantia e atribuições de responsabilidades. 
 
14.10 DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O 
SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR.  
 
14.10.1 OBJETIVO: Analisar a administração financeira da IES buscando o cumprimento dos 
compromissos institucionais, a manutenção da sua  sustentabilidade e o seu equilíbrio financeiro. 
 
14.10.2 ASPECTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NESTA DIMENSÃO: 
• Sustentabilidade financeira e políticas de captação e alocação de recursos; 
• Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino e extensão; 
• Regularidade no pagamento de salários aos professores e funcionários da IES; 
• Regularidade Fiscal. 
 
14.10.3 Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de 
recursos.  
•A FUNEVA – Fundação Educacional de Varginha no papel de Mantenedora é a responsável, 
perante as autoridades públicas em geral, pela FADIVA incumbindo-lhe de tomar todas as 
medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando-se os limites da lei e de suas 
normas internas, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de 
seus órgãos deliberativos e executivos. 
•O planejamento econômico-financeiro da Faculdade é levado anualmente à aprovação da 
Mantenedora, compreendendo o orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano 
de aplicação dos recursos solicitados. A política estratégica de gestão econômico-financeira da 
Instituição priorizará à utilização de recursos próprios, obtidos através de receita originária de 
mensalidades escolares. 
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•A administração financeira é que garante a possibilidade de dar continuidade aos 
compromissos de oferta do curso tendo como indicadores a captação de recursos para a 
instituição e sua aplicação em programas de ensino, pesquisa e extensão. 
•O equilíbrio financeiro da IES é patente, tanto que várias foram as melhorias, reformas, 
aquisições e contratações no ano passado e agora no início de 2012, e que se sucederam em 
face do grande número de alunos matriculados. 
•Todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias estão em dia.  
•Todos os salários e demais obrigações salariais estão em dia. 
 
15. RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA COMUNIDADE ACADÊMICA 
 

RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA COMUNIDADE ACADÊMICA 

QUESTÕES OBJETIVAS RESPONDIDAS ON-LINE 

Responderam a estas questões: o corpo docente, o corpo discente, corpo técnico- 
administrativo, Sociedade Civil Organizada e Alunos Egressos.  
 
1.1  Número de avaliadores: 
Total de alunos que responderam ao questionário: 483 
Total de professores que responderam ao questionário: 48 
Total de funcionários que responderam ao questionário: 34  
Total de Representantes da Sociedade Civil Organizada que responderam às questões = 112 
Total de Alunos Egressos que responderam às questões = 234 
 
1.2 Conceitos considerados:  
Ótimo = 5 
Muito Bom = 4 
Bom = 3 
Regular  = 2 
Ruim = 1 
 

QUADRO 1 

 
 
Dimensões 

 
Índice do 
conceito 
dado pelo 
corpo 

discente 
 

 
Índice do 
conceito 
dado pelo 
corpo 
docente 

 

 
Índice do 

conceito dado 
pelo corpo 
técnico-

administrativo 

 
 
 

Conceito 
geral por 
Dimensão  

 
1ª Dimensão:  
Finalidades, objetivos e 
compromissos da 
instituição explicitados nos 
documentos oficiais (PDI, 
PPC, Regimento): 
 
Articulação entre o PDI e o 
PPI no que diz respeito às 
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atividades de ensino, 
extensão, gestão 
acadêmica, gestão 
institucional e avaliação 
institucional. 

 
 
 
 

3,89 

 
 
 
 

          4,55 

 
 
 
 

4,63 

 
 
 
 

4,36 
 

2ª Dimensão: 
Concepção de currículo e 
organização didático-
pedagógica (recursos ou 
meios de ensino, 
metodologias, planos de 
ensino e avaliação da 
aprendizagem) de acordo 
com os fins da instituição, 
as diretrizes curriculares e 
a inovação da área 
 
Práticas pedagógicas, 
considerando a relação 
entre a transmissão de 
informações e utilização 
de processos 
participativos de 
construção do 
conhecimento. 
 
Pertinência dos currículos 
(concepção e prática), 
tendo em vista os 
objetivos institucionais, as 
demandas sociais 
(científicas, econômicas, 
culturais etc.) e as 
necessidades individuais: 
 
Concepção de extensão e 
de intervenção social 
afirmada no PDI.  
 
Fortalecer os programas 
institucionais nas áreas 
social, ambiental, cultural 
e esportiva; 
 
Articulação das atividades 
de extensão com o ensino 
e com as necessidades e 
demandas do entorno 
social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,23 
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3ª Dimensão:  
Transferência de 
conhecimento e 
importância social das 
ações universitárias e 
impactos das atividades, 
técnicas e culturais, para o 
desenvolvimento regional 
e nacional. 
 
Natureza das relações 
com o setor público, com o 
setor produtivo, com o 
mercado de trabalho e 
com instituições sociais, 
culturais e educativas de 
todos os níveis.  
 
Ações voltadas ao 
desenvolvimento da 
democracia, promoção da 
cidadania, de atenção a 
setores sociais excluídos, 
políticas de ação 
afirmativa, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,45 
 

4ª Dimensão: Estratégias, 
recursos e qualidade da 
comunicação interna e 
externa: 
 
Imagem pública da 
instituição nos meios de 
comunicação social: 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,64 

 
 
 
 
 
 
 

           3,95 

 
 
 
 
 
 
 

           4,55 

 
 
 
 
 
 
 

4,04 

5ª Dimensão: 
Planos de carreira 
regulamentados para 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos 
com critérios claros de 
admissão e de progressão 
 
Programas de qualificação 
profissional e de melhoria 
da qualidade de vida de 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos 
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Clima institucional, 
relações interpessoais, 
estrutura de poder, graus 
de satisfação pessoal e 
profissional. 
A experiência profissional, 
a formação didático-
pedagógica dos docentes, 
e a formação e 
experiência profissional 
dos técnico-
administrativos permitem 
desenvolver com 
qualidade a missão 
institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,18 
 

6ª Dimensão: 
Existência de plano de 
gestão e/ou plano de 
metas: adequação da 
gestão ao cumprimento 
dos objetivos e projetos 
institucionais e coerência 
com a estrutura 
organizacional oficial e 
real. 
 
Funcionamento, 
composição e atribuição 
dos órgãos colegiados. 
 
Uso da gestão e tomadas 
de decisão institucionais 
em relação às finalidades 
educativas 
 
Uso da gestão estratégica 
para antecipar problemas 
e soluções. 
 
Investimento na 
comunicação e circulação 
da informação (privativa 
da gestão central ou fluida 
em todos níveis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 

7ª Dimensão:  
Adequação da 
infraestrutura da 
Instituição (salas de aula, 
biblioteca, laboratórios, 
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áreas de lazer, 
equipamentos de 
informática, rede de 
informações e outros) em 
função das atividades de 
ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
Políticas institucionais de 
conservação, atualização, 
segurança e de estímulo à 
utilização dos meios em 
função dos fins 
 
Utilização da infraestrutura 
no desenvolvimento de 
práticas pedagógicas 
inovadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,13 

8ª Dimensão:  
Adequação e efetividade 
do (plano estratégico) PDI 
e sua relação com os 
projetos pedagógicos dos 
cursos. 
 
Procedimentos de 
avaliação e 
acompanhamento do 
planejamento institucional, 
especialmente das 
atividades educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,29 

9ª Dimensão:  
Políticas de acesso, 
seleção e permanência de 
estudantes (critérios 
utilizados, 
acompanhamento 
pedagógico, espaço de 
participação e de 
convivência) e sua relação 
com as políticas públicas e 
com o contexto social. 
 
Políticas de participação 
dos estudantes em 
atividades de ensino 
(estágios, tutoria), 
extensão, avaliação 
institucional, atividades de 
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intercâmbio estudantil. 
 
Mecanismos/sistemáticas 
de estudos e análises dos 
dados sobre ingressantes, 
evasão/abandono, tempos 
médios de conclusão, 
formaturas, relação 
professor/aluno e outros 
estudos tendo em vista a 
melhoria das atividades 
educativas. 
Acompanhamento de 
egressos e de criação de 
oportunidades de 
formação continuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,0 

10ª Dimensão:  
Sustentabilidade financeira 
da instituição e políticas de 
captação e alocação de 
recursos. 
 

 
 
 
 

3,52 

 
 
 
 

4,34 

 
 
 
 

4,43 

 
 
 
 

4,0 

Conceito Geral por 
classe de avaliador  
Conceito final da IES 

 
 

           3,69 

 
 

4,32 

 
 

4,55 

 
 

4,19 
 

 

• REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA  

                                                       QUADRO 2 

 

Questões: 

 

Conceito 

Questão 1: Em uma visão Global para você  FADIVA é? 4,0 
Questão 2: Qual a sua impressão dos programas e projetos sociais 
executados pela FADIVA? 4,1 
Questão 3: Em relação às atividades de extensão e as atividades culturais 
desenvolvidas pela FADIVA, qual a sua opinião?  4,2 
Questão 4: Qual a sua impressão sobre a qualidade do curso oferecido pela 
FADIVA? 4,0 
Questão 5: Na Sua opinião qual a imagem da FADIVA junto à comunidade 
local e regional? 4,0 
Questão 6: De uma forma geral (conteúdo, visual, facilidade de navegação) 
como você avalia o site da FADIVA? 4,2 
Questão 7: Em sua opinião como você considera a presença da FADIVA nos 
meios de comunicação Local/Regional 4,0 
 
Média Geral da Sociedade Civil Organizada 4,1 
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• EGRESSOS  

                                                             QUADRO 3 

RESUMO DA AVALIAÇÃO EM GRÁFICOS 
 
 
                                           PRIMEIRA DIMENSÃO  
Alunos: Muito Bom 3,9 
Professores: Muito Bom 4,5 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,6 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,5 
 

 

 

 

 

 

 

Questões: 

 

Conceito 

Questão 1: Em uma visão Global para você  FADIVA é? 4,03 
Questão 2: Qual a sua impressão dos programas e projetos sociais 
executados pela FADIVA? 4,08 
Questão 3: Em relação ao Mercado de trabalho como você classificaria as 
oportunidades surgidas após a conclusão do curso de Direito?  4,18 
Questão 4: Qual a sua impressão sobre a qualidade do curso realizado na 
FADIVA? 4,05 
Questão 5: Na Sua opinião qual a imagem da FADIVA junto à comunidade 
local e regional? 4,02 
Questão 6: De uma forma geral (conteúdo, visual, facilidade de navegação) 
como você avalia o site da FADIVA? 4,05 
Questão 7:  Como você classificaria a contribuição do Curso de Direito para a 
sua ascensão profissional e social 4,00 
 
Média Geral dos Alunos Egressos 4,06 

Primeira Dimensão

Alunos: Muito Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom
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                                            SEGUNDA DIMENSÃO  

Alunos: Muito Bom 3,7 
Professores: Muito Bom 4,4 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,6 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,2 
 

 

 

 
 
                                          TERCEIRA DIMENSÃO  
Alunos: Muito Bom 4,1 
Professores: Muito Bom 4,6 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,8 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,5 
 
 

 
 
 

Segunda Dimensão

Alunos: Muito Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom

Terceira Dimensão

Alunos: Muito Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom
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                                              QUARTA DIMENSÃO  
Alunos: Bom 3,6 
Professores: Muito Bom 4,0 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,6 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,0 
 
 

 
 
 
                                               QUINTA DIMENSÃO  

Alunos: Bom 3,6 
Professores: Muito Bom 4,4 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,6 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,2 
 
 

 
 
 

Quarta Dimensão

Alunos: Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom

Quinta Dimensão

Alunos: Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom
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                                                     SEXTA DIMENSÃO  
Alunos: Bom 3,4 
Professores: Muito Bom 4,2 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,4 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,0 
 

 
 
 
                                                SÉTIMA DIMENSÃO  
Alunos:  Bom 3,6 
Professores: Muito Bom 4,3 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,5 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,1 
 
 
 

 
 
 

Sexta Dimensão 

Alunos: Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom

Sétima Dimensão

Alunos: Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom
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                                                  OITAVA DIMENSÃO  
Alunos: Muito Bom 3,9 
Professores: Muito Bom 4,3 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,7 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,3 
 
 

 
 
 
                                             NONA DIMENSÃO  
Alunos: Bom 3,6 
Professores: Muito Bom 4,3 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,4 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,0 
 
 

 
 
 

Nona Dimensão

Alunos: Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom

Oitava Dimensão 

Alunos: Muito Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom
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                                                DÉCIMA DIMENSÃO  
Alunos: Bom 3,6 
Professores: Muito Bom 4,3 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,4 
Média da Dimensão: Muito Bom 4,0 
 

 
 
 
                                                    AVALIAÇÃO GERAL   
Alunos: Muito Bom 3,7 
Professores: Muito Bom 4,3 
Técnicos Adm: Muito Bom 4,6 
Média Geral: Muito Bom 4,2 
 
 
 
 

  
 

Décima Dimensão

Alunos: Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média da Dimensão: Muito

Bom

Resultado Geral das Dimensões

Alunos: Muito Bom

Professores: Muito Bom

Técnicos Adm: Muito Bom

Média Geral: Muito Bom
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AVALIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
 
                              REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL   

1:  Visão Global da Fadiva: Muito Bom 4,0 
2: Impressão sobre os programas e projetos sociais: Muito Bom 4,1 
3: Atividades de extensão e as atividades culturais: Muito Bom 4,2 
4: Impressão sobre a qualidade do curso: Muito Bom 4,0 
5: Imagem da Fadiva junto à comunidade local e regional: Muito Bom 4,0 
6: Avaliação geral do site: Muito Bom 4,2 
7: Presença da Fadiva nos meios de comunicação Local/Regional: Muito Bom 4,0 
 
 

 
 
 
                                                        EGRESSOS  
1:  Visão Global da Fadiva: Muito Bom 4,0 
2: Impressão sobre os programas e projetos sociais: Muito Bom 4,1 
3: Mercado de Trabalho e oportunidades após a formatura: Muito Bom 4,2 
4: Impressão sobre a qualidade do curso: Muito Bom 4,1 
5: Imagem da Fadiva junto à comunidade local e regional: Muito Bom 4,0 
6: Avaliação geral do site: Muito Bom 4,1 
7:  Cotribuição do Curso para a ascensão profissional e social: Muito Bom 4,0 
 
 

   Representantes da Sociedade Civil 
1:  Visão Global da Fadiva: Muito

Bom

2: Impressão sobre os programas e

projetos sociais: Muito Bom

3: Atividades de extensão e as

atividades culturais: Muito Bom

4: Impressão sobre a qualidade do

curso: Muito Bom

5: Imagem da Fadiva junto à

comunidade local e regional: Muito

Bom
6: Avaliação geral do site: Muito

Bom

7: Presença da Fadiva nos meios de

comunicação Local/Regional:

Muito Bom
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16. INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
•Após o estudo e elaboração do Plano de Melhorias com a descrição das ações corretivas a 
serem efetivadas em 2013, a CPA agendará reunião com cada setor envolvido para desenvolver 
as ações que os mesmos deverão implantar para correção das inconformidades discriminadas 
no respectivo instrumento, ou das melhorias a serem implementadas.  
•A CPA ainda ressalta que no decorrer do ciclo avaliativo, realizaram-se ainda várias outras 
atividades, que buscaram aproximar a comunidade acadêmica da FADIVA – Faculdade de 
Direito de Varginha – ao processo avaliativo. Para tanto, a CPA 2012 contou com o apoio 
incondicional dos profissionais que atuaram e atuam em diversos departamentos da IES como: 
Diretoria, NDE, TI, PI, Núcleo de Estágio, Assessoria de Comunicação, Secretaria, entre outros. 
•O processo de concepção e consolidação da cultura avaliativa na FADIVA – Faculdade de 
Direito de Varginha – encontra-se em plena fase de consolidação. Toda comunidade acadêmica 
vem percebendo a importância desse momento para a IES graças ao empenho de todos aqueles 
que, em momentos diferentes, buscaram e, ainda buscam, incessantemente, dar sua importante 
contribuição de forma contínua nesse processo. 
•Informa-se ainda que estão à disposição e em anexo as planilhas com o resultados auferidos e 
tratados advindos das respostas dos instrumentos aplicados aos alunos, professores, 
funcionários, egressos e comunidade civil, como também, o Projeto da Auto avaliação de 2012, 
base para todo o trabalho efetuado pela CPA que subsidiou todo o processo avaliativo e o 
presente relatório. 
 
17. SÍNTESE DOS RESULTADOS 
 
Cabe aqui citar alguns mecanismos de acompanhamento acadêmico-administrativas e os 
respectivos planos e/ou ações de melhorias realizados na FADIVA em 2012 presentes do 
decorrer do presente relatório, mas de forma mais sucinta e objetiva para maior facilidade de 
conferência e publicização dos resultados.  
 

Egressos 
1:  Visão Global da Fadiva: Muito

Bom 

2: Impressão sobre os programas e 

projetos sociais: Muito Bom 

3: Mercado de Trabalho e 

oportunidades após a formatura: 

Muito Bom
4: Impressão sobre a qualidade do

curso: Muito Bom

5: Imagem da Fadiva junto à

comunidade local e regional: 

Muito Bom
6: Avaliação geral do site: Muito 

Bom 

7:  Cotribuição do Curso para a

ascensão profissional e social: 

Muito Bom
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São Consideradas relevantes as seguintes ações concretizadas pela FADIVA no decorrer de 
2012 e em observância aos resultados da CPA de 2012. São elas: 
 
• Novo PDI institucional já foi reestruturado em 2012.  
• O novo PPC de 2012 trouxe as mudanças significativas, semestralizando o curso e 
possibilitando uma reorganização da dinâmica curricular; 
• Houve a revisão e adequação do Regimento Interno; 
• Padronização dos documentos em sua formatação, cor, fonte, capa, etc, todos eles trazendo a 
Missão institucional presentes; 
•Foi dada continuidade no projeto de educação continuada, com nova turma de Pós-Graduação, 
contando inclusive com professores egressos da FADIVA; 
• Houve a revisão dos quadros de docentes e técnico administrativos, com o intuito de atender a 
legislação no tocante a titulação, aderência, regime de trabalho, bem como o número de pessoal 
adequado, iniciado em 2011 com contratação de vários novos professores, inclusive doutores e 
potencializado em 2012 com melhoria da titulação e de regime de trabalho; 
• Compromisso com a melhora do conceito do curso no ENADE através de um projeto 
específico; 
• Criação do projeto de sensibilização do corpo discente, para a importância do exame, enquanto 
forma de avaliação institucional, o que vem a demandar comprometimento e preparo por parte 
dos alunos e da instituição; 
•Aplicação aos alunos concluintes, de diversas baterias de testes simulados nos moldes da 
prova dos ENADES anteriores; 
• Disponibilização pela FADIVA do curso direcionado à preparação do ENADE, que além de 
aplicar provas já realizadas em exames anteriores, disponibilizou conteúdos e técnicas 
importantes para alcançar um bom desempenho no ENADE; 
•Criou-se uma política mais eficaz de acompanhamento ao egresso; 
• A FADIVA está proporcionando de forma reiterada condições aos egressos de alcançarem 
melhores resultados nos exames da OAB e concursos públicos, através da disponibilidade de 
treinamentos periódicos, disponibilidade de acervo bibliográfico atualizado, além de recursos 
didáticos e pedagógicos diversificados; 
•Houve o fortalecimento dos programas institucionais nas áreas social, ambiental, cultural e 
esportiva: 
•Atendendo ao disposto no novo PDI e PPC no que se refere às áreas social, cultural e esportiva 
a FADIVA já promoveu e vêm promovendo inúmeras ações e projetos visando sempre o 
desenvolvimento social da nossa cidade e micro região. Destacam-se nesse sentido a promoção 
dos projetos já citados no presente relatório da CPA de 2012; 
•Estímulo constante na participação de alunos e professores em atividades extensionistas que 
contribuem para a diminuição das desigualdades sociais; 
•Foram aperfeiçoados os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das atividades 
de extensão para a comunidade interna e externa;  
•Houve a Reconstrução e reformulação do Site da Faculdade que ocorre de forma constante e 
permanente. Há atualização diária de notícias no site; 
•Criação do Calendário Semestral de Eventos; 
•Garantia de acesso dos alunos ao sistema de registro acadêmico on-line para melhor 
acompanhamento de sua vida escolar através da criação do Portal do aluno; 
•A utilização do site como ferramenta para o professor disponibilizar material de apoio de suas 
aulas e como forma de comunicação com os alunos através de link individual; 
•Houve a atualização e renovação do acervo bibliográfico de acordo com as referências 
bibliográficas do curso e das indicações complementares proposta pelo corpo docente; 
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•Foram implementadas inúmeras melhorias no laboratório de informática, com nova estruturas e 
totalidades de máquinas novas; 
•A IES ampliou sensivelmente o número de convênios e parcerias, estendeu-se para novas 
empresas e também para outros órgãos públicos. 
• Foi Potencializada o desenvolvimento da cultura de Avaliação Institucional em todos os 
segmentos da comunidade acadêmica e sensivelmente houve melhoria nos trabalhos da CPA 
envolvendo a comunidade acadêmica; 
• Estão sendo devidamente utilizados os resultados da Avaliação Institucional como ferramenta 
de gestão; 
•A CPA, tem produzido informações técnicas como referência para as reuniões da Direção da 
Instituição, Coordenação, NDE e Colegiado, permitindo decisões e direcionamentos de forma 
responsável, colegiada, coerente e eficaz frente aos desafios de dificuldades encontradas pela 
instituição; 
• Foi reformulado o Plano de Cargos e Salários que estimule o docente a ampliar sua titulação; 
• Houve uma maior aderência entre o PPC e o PPI em suas reformulações; 
• Inclusão do NDE no PPI; 
•Acompanhamento das atualizações dos currículos lattes e documentação dos docentes 
(atualização e comprovação das titulações); 
•Atualização/Construção de Manual de Prática Jurídica; 
•Atualização/Construção Manual de ACC; 
Atualização/Revisão do Manual de Trabalho de Curso; 
•Constante atualização de todas as informações pertinentes ao curso contidas no site da 
Instituição; 
•Implantação com sucesso do programa de Nivelamento com contratação de professores 
específicos; 
•Continuidade na Capacitação/Aperfeiçoamento para a coordenação adjunta do curso de forma 
a potencializar conteúdo e informações sobre procedimento de avaliação institucional externa, 
avaliação de curso, ENADE, CPC, IGC, Diretriz Curricular Nacional, PDI, PPI, Concepção 
Político Pedagógica Filosófica, PPC, Auto-Avaliação; 
•São vários e importantes os projetos sociais realizados na FADIVA, a participação dos docentes 
nos projetos de responsabilidade social tem aumentado; 
•Existe coerência das ações de responsabilidade social com as políticas constantes nos 
documentos oficiais, sendo que cada núcleo possui registros arquivados dos comprovantes das 
atividades realizadas por eles;  
•Instalação de data show fixos na sala; 
•Potencialização da capacitação dos professores articuladores do processo de Avaliação 
Institucional e acompanhamento das ações realizadas em cursos específicos, com o patrocínio 
da instituição; 
•Realização de ciclo de reuniões com o colegiado, o coordenador de curso, o NDE com vistas a 
discutir os resultados da avaliação interna, externa e ENADE; 
•Conferência das Melhorias feitas na IES, em face do Plano de Melhorias; 
•Aprimoramento dos instrumentos e os relatórios gerenciais de avaliação; 
 
Atualmente, o sistema cíclico de avaliação se estende aos domínios de todas as produções 
sociais, das políticas públicas, especialmente das educacionais, o que demonstra que a 
avaliação vem ganhando mais densidade política e crescentemente é utilizada como instrumento 
de poder e estratégia de governo.  
 
Assentada sobre este posicionamento é que a FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha, 
passa a considerar todo e qualquer processo avaliativo como um fator preponderante na 
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construção de uma comunidade acadêmica crítica e altamente comprometida e os resultados e 
as ações aqui relatadas, advindas dos processos avaliativos internos e externos, é que, com 
todo certeza, ensejaram nessas realizações. Dessa forma, a FADIVA acredita seriamente ser 
todo e qualquer processo de avaliação um “lócus” de crescimento e fortalecimento. 
 
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A CPA de 2012, através de seus membros está certa de que nesse ciclo avaliativo a FADIVA já 
alcançou e ainda alcançará resultados inimagináveis sobre sua realidade, de forma que vem a 
firmar de plano, o seu compromisso de melhorar a cada ano os procedimentos e 
operacionalização de sua Avaliação Institucional. 
 
A CPA agradece a participação e os esforços da comunidade acadêmica, que viabilizou a 
construção, o andamento e finalização do processo de auto-avaliação da FADIVA em 2012, que 
se traduz em apertada síntese, no presente relatório que servirá de base fundante para as ações 
a serem implementadas na FADIVA durante todo o ano de 2013. 

O desafio de pensar mecanismos para promover uma avaliação dessa envergadura exige e 
continuará a exigir esforços, ética, maturidade e concessões de todos os envolvidos, sejam na 
condição de avaliadores ou avaliados.  

Até o próximo ano! 

19. MEMBROS DA CPA 2012 FADIVA  

 

_____________________________________________________ 
• Prof. Msc.Carlos Manoel Frade – Coordenador da CPA - Câmara de Técnica de Estatística 

__________________________________________________ 
• Prof.ª Msc. Brígida Gonçalves Paiva e Silva Lycarião – Vice Coordenadora da CPA e Secretária 
Geral da CPA 

__________________________________________________ 

•  Profª Ms. Eliete Maria Abraão Benfica - Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos 
 
 
_____________________________________________________ 
•  Prof. Mário Célio Ferreira Pinto – Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos  
 
 
_____________________________________________________ 
• Carlos André Esteves Pardini  – Câmara Técnica de Estatística. 
 
 
_____________________________________________________ 
• Tarcisio Naves Dias  - Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos 
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• Carlos Eduardo Siderig Araújo de Melo – Técnico em TI  - Responsável pelos trabalhos 
desenvolvidos nesse setor. 
 
_____________________________________________________ 
• Rosângela Maria Otávio – Secretária Assistente 
 
 
_____________________________________________________ 
• Leonardo Vinhas Ciacci - Câmara de Técnica de Estatística 
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• Luciana Gonçalves Paiva Silva - Câmara Técnica de elaboração de novos instrumentos 
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