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APRESENTAÇÃO

Após a aplicação das autoavaliações institucionais referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, bem como a necessária tabulação e
análise dos resultados obtidos no período supracitado, cumpre-nos a apresentação desta Plano de Melhorias Institucionais, o qual consiste na
identificação das fragilidades existentes em cada eixo/dimensão e na proposição de ações que venham a erradica-las.
Trata-se, portanto, de um conjunto de medidas propostas pela Comissão Própria de avaliação – CPA, elaboradas a partir da visão da
comunidade acadêmica e da sociedade civil sobre a Instituição.
Acredita-se que a aplicação do presente Plano resultará na melhoria das condições de funcionamento da Instituição influenciando de
forma direta a qualidade profissional dos egressos por ela formados.
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO

1.1 Mantenedora
Nome:
COLÉGIO SÃO FRANCISCO
CNPJ:
06.043.988/0001-52
End.:
Rua Abílio Monteiro nº 1751
Bairro:
Bairro Engenho
Cidade: Pedreiras
Telefax
(99) 3642 1678
www.faesf.com.br
Site
faesf@faesf.com.br
E-mail
Dirigente: Aldenôra Veloso Medeiros - Diretora Presidente

CEP: 65.725 – 000
UF:
MA

1.2 Ato Constitutivo
A Faculdade de Educação São Francisco, credenciada pela Portaria nº 1.353/2000 de 29/08/2000-MEC, publicada no DOU de
30/08/2000, é uma instituição de ensino privado, com fins filantrópicos, mantida pelo Colégio São Francisco, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, com Estatuto inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do Cartório de Pedreiras, sob o número de ordem 4.043, do livro 3f, fls.182.

1.3 Forma de Organização
Organização civil de direito privado, de natureza educacional, cultural, científica e beneficente, sem fins lucrativos ou econômicos,
instituída por tempo indeterminado.
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1.4 Identificação da Mantida
Nome:
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO
CNPJ:
06.043.988/0001-52
End.:
Rua Abílio Monteiro nº 1736
CEP: 65.725 – 000
Bairro:
Bairro Engenho
Cidade: Pedreiras
UF:
MA
Telefax
(99) 3626-5400
www.faesf.com.br
Site
faesf@faesf.com.br
E-mail
Dirigente: Aldenôra Veloso Medeiros - Diretora Geral
1.5 Corpo Dirigente da Mantida
Diretora Geral
Aldenôra Veloso Medeiros
Vice-Diretora
Vângela Maria Veloso de Sousa
Diretora Administrativa
Sângela Medeiros de Lima Carvalho
Diretor Acadêmico
Habniesley Pereira de Carvalho
Secretário Acadêmico
Diego da Costa Silva

1.6 Missão

Desenvolver uma proposta educacional que integre o ensino, a pesquisa e a extensão, buscando universalizar o acesso ao ensino
superior de qualidade, tendo sempre como referência a promoção, valorização e desenvolvimento das letras, artes e ciências e a formação do
cidadão ético e crítico através de um preparo técnico, científico e humanístico capaz de vencer os desafios da sociedade contemporânea e atender
às demandas nacionais e regionais.
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EIXO

DIMENSÃO

18 – Planejamento e
Planejamento e Avaliação
Avaliação
21- Missão e Plano
Planejamento
de
Institucional
Desenvolvimento
Institucional

3Responsabilidade
Social
da
Instituição

FRAGILIDADES

ESTRATÉGIAS

Não Detectadas

-

Necessidade de melhoria
do nível de coerência das
ações
praticadas
pela
FAESF e o proposto em
sua missão.

- Acrescentar a missão da
Instituição nos instrumentos de
autoavaliação (questionários), a
fim de que os discentes possam
avaliar com mais precisão.
- Manter um diálogo permanente
com a comunidade acadêmica
assegurando o caráter contínuo
da autaovaliação.
- Prestar contar à comunidade
acadêmica acerca das ações
desenvolvidas pela Faculdade em
atendimento às reinvindicações
expressas através do processo de
autoavaliação.
- Firmar parcerias com órgãos de
defesa do meio ambiente a fim
de executar ações que venham a
impactar não só a cidade, mas a
região e o Estado.
- Executar projetos de defesa do
meio ambiente, no âmbito dos
cursos, a exemplo da reciclagem
de papel e outros materiais, a fim
de fortalecer uma cultura de

Insuficiência de ações que
favoreçam a defesa do
meio ambiente; à memória
cultural,
`produção
artística e ao patrimônio
cultural; e impacto da
produção
acadêmica,
científica, tecnológica e
cultural da FAESF no
desenvolvimento regional.

RESPONSÁVEL(IS)

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Comissão Própria de Até maio/2018
Avaliação – CPA

Comissão Própria de Durante todo o
Avaliação – CPA
ano

Comissão Própria de Semestralmente
Avaliação – CPA
e Direção da FAESF

Direção da FAESF e Até o final de
Coordenações
de 2018
Cursos

Direção da FAESF, Semestralmente
Coordenações
e
Docentes
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preservação ambiental entre os
acadêmicos.
- Promover a realização de
pesquisas e a publicação de
material acerca dos elementos da
cultura local.
- Ampliar a participação da
comunidade
nos
eventos
científicos
(encontros,
congressos, seminários, palestras
etc.) realizados pela Faculdade, a
fim de ampliar o alcance do
conhecimento
científico
produzido no interior da
Instituição.
3Políticas 2- Políticas para o Necessidade
de
Acadêmicas
Ensino, Pesquisa e ampliação
do
acervo
Extensão
bibliográfico.
Insuficiência
do
envolvimento
dos
discentes e docentes nas
atividades de pesquisa e
extensão.
Necessidade de integração
entre as atividades de
ensino,
pesquisa
e
extensão.
Melhoria das condições de
funcionamento
dos

-Ampliar, em 5% (cinco por
cento) ao ano o acervo
bibliográfico da Faculdade, a fim
de garantir a atualização sua
contínua, bem como a melhoria
das condições de atendimento à
comunidade acadêmica.
- Elaborar um plano de ações
articuladas com a participação
direta de todos os cursos, a fim
de promover, de forma contínua
e integrada ao ensino as ações de
pesquisa e extensão necessárias
ao
crescimento
e

Direção
Faculdade,
Coordenação
Pesquisa e
Graduação
Coordenações
Cursos

da Anualmente
de
Pós- Em
caráter
e permanente e
de de
forma
progressiva

Direção da FAESF

Direção
Faculdade,
Coordenações
Cursos
representantes
sociedade civil

Até 2022

da Até o final de
2018
de
e
da
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laboratórios de pesquisa.
- Necessidade de maior
agilidade na aquisição de
materiais e equipamentos.

-Não detectadas.

desenvolvimento científico e
tecnológico da Faculdade, tendo
em vista o atendimento das
necessidades da comunidade.
- Realizar levantamento das
necessidades dos laboratórios
determinando o prazo para a
aquisição dos materiais e
equipamentos
necessários,
conforme a urgência.
Utilizar
as
tecnologias
existentes (site institucional,
redes sociais e aplicativos de
celular) com a finalidade de
estreitar o diálogo entre a
Instituição e a sociedade.
- Realizar um estudo do impacto
financeiro da ampliação das
políticas de inclusão de docentes
em
situação
econômica
desfavorável, a fim de atender a
um número cada vez mais
crescente desses estudantes.
-

- Desconhecimento do
organograma
administrativo da FAESF.
- Necessidade de maior
conhecimento do número e

- Fixação, em lugar visível (área Direção da FAESF e Até o final do
de convivência/ salas de aula) do Coordenação
de 1º semestre de
organograma administrativo da Marketing
2018
FAESF, a fim de que toda a
comunidade acadêmica tome

4- Comunicação -Necessidade de maior
com a sociedade
eficiência na forma como
fluem as informações
internas.

9- Políticas
atendimento
Discente

de - Insuficiência de ações
ao que favoreçam a inclusão e
a permanência de discentes
em situação econômica
desfavorecida.

4- Políticas de 5Políticas de
Gestão
Pessoal
6- Organização e
Gestão
da
Instituição

Coordenações
de Mensalmente
cursos e Direção da
Faculdade

Direção da FAESF e
Coordenação de
Marketing

A partir do 2º
semestre
de
2018

Direção Geral e Durante o ano
Setor Financeiro da de 2018
FAESF

-

-
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da representatividade dos
diversos segmentos nos
órgão
colegiados
superiores.

5Infraestrutura

10
– -Não detectadas.
Sustentabilidade
Financeira
7- Infraestrutura
Necessidade de aumento
da
disponibilidade
e
adequação
dos
equipamentos
dos
laboratórios
de
informática.
- Maior disponibilização
de material para as
atividades de laboratório.
Necessidade
de
ampliação dos recursos
instrucionais (TV, vídeo,
DVD,
projetor
multimídia).

conhecimento.
- Fixação, em lugar visível (área Direção da FAESF e Até o final do
de convivência/ salas de aula) da Coordenação
de 1º semestre de
relação nominal dos integrantes Marketing
2018
dos órgãos colegiados da
Instituição.
-

-

-

- Ampliar progressivamente a
aquisição
de
materiais
e
equipamentos de laboratório e de
recursos instrucionais, de forma
a atender à necessidade de
docentes e discentes.
- Realizar agendamento prévio
dos recursos instrucionais.
- Manter, de reserva, uma
sala/laboratório com todos os
recursos
instrucionais
disponíveis
para
fins
de
utilização, em caso de ocorrência
imprevisto com o equipamento
destinado a algum docente.

Direção da FAESF

Semestralmente

Setor de Informática

Semanalmente

Direção da FAESF e Até o final do
Setor de Informática 1º semestre de
2018

7

Credenciada pela Portaria nº 1.453/2017 - MEC, de 14/11/2017,
publicada no D.O.U. em 16/11/2017 - CNPJ: 06.043.988/0001-52
e-mail: faesf@faesf.com.br site: www.faesf.com.br

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade atual, onde as transformações fluem em uma velocidade sem precedentes, estar em permanente conexão com os
segmentos que compõem a comunidade acadêmica e com os setores da sociedade civil constitui exigência básica para o sucesso de qualquer
instituição de ensino superior.
E nesse importante processo, a CPA exerce papel fundamental, visto que atua como promotora dessa necessária articulação, uma vez
que ouve e faz ecoar a voz de cada um dos indivíduos que integram esse conjunto.
Nesse sentido, as melhorias aqui propostas representam o eco das vozes ouvidas durante três anos de autoavaliação - 2015, 2016 e
2017. Portanto, as medidas aqui propostas são a representação dos anseios de todos aqueles que participaram desse importante processo.
Esperamos, portanto, a adoção de políticas institucionais que viabilizem o cumprimento das mesmas. Isso contribuirá de forma
contundente e definitiva para o crescimento da Faculdade.
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