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APRESENTAÇÃO 

 

Este relato faz parte do processo de autoavaliação realizado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Gestão e Inovação - FGI e foi 

desenvolvido em consonância com as determinações do Ministério da Educação 

(MEC), constantes da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 062 de outubro de 

2014. Seu objetivo é apresentar os processos de gestão desenvolvidos a partir da 

análise dos resultados das avaliações desenvolvidas nessa Instituição de Ensino 

Superior (IES).  

Em seu detalhamento serão apresentados: breve histórico da IES, os 

conceitos obtidos nos processos regulatórios, os projetos e processos da 

autoavaliação, a divulgação e análise dos resultados da autoavaliação, o plano de 

melhorias a partir dos processos avaliativos, os processos de gestão e a 

demonstração de evolução institucional.   Os trabalhos desenvolvidos pela CPA da 

FGI 2017, quando da nomeação dos membros pela Diretora Geral da FGI. As 

reuniões da Comissão ocorrem dias vezes ao semestre, quando são pensadas e 

reformuladas as avaliações sobre a IES, a serem aplicadas ao corpo docente, ao 

corpo discente e ao corpo técnico-administrativo, de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), a missão e os objetivos da IES, bem como 

analisados os resultados obtidos nas mesmas avaliações e os encaminhamentos 

destes para a Direção e a divulgação na IES. Os membros da comissão também 

são informados das solicitações do MEC que cabem à CPA providenciar e de 

outros assuntos concernentes à IES. Os documentos referentes à instalação da 

CPA bem como ao seu funcionamento estão também disponibilizados na 

plataforma virtual da instituição.  

Enfim, com a divulgação deste relato institucional, a CPA espera oferecer os 

subsídios necessários para que a instituição reflita sobre o cumprimento da sua 

missão e das políticas institucionais, bem como possa investir de maneira 

consciente e adequada nos aprimoramentos contínuos da qualidade acadêmica. 
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1 BREVE HISTÓRICO DA IES 

A instituição mantenedora intitulada Centro Educacional Inova Mais Ltda. é 

uma Sociedade Civil com fins econômicos, tendo por objetivo a formação e o 

desenvolvimento de recursos humanos em geral, em todos os níveis e ramos do 

saber, através da criação e manutenção de instituições de ensino, pesquisa e 

extensão e de unidades de formação e aperfeiçoamento técnico-profissional e de 

difusão científica, técnica e cultural, bem como promover iniciativas, programas e 

projetos compreendidos em suas áreas de atividades públicas e privadas nacionais 

e internacionais. 

No dia 04 de agosto de 2008, no diário oficial da união, foi tornado público 

a criação da Faculdade Jataiense – FAJA. A primeira instituição de ensino 

particular de Jataí-GO, mantida pela Sociedade Mantenedora das Faculdades de 

Jataí, sendo aprovado em 11 de agosto do mesmo ano o seu primeiro curso 

superior em Ciências Contábeis. Adequando às demandas do mercado, em 09 de 

fevereiro de 2011, habilitou também para a oferta de cursos tecnológicos, com a 

graduação em Gestão Comercial.  

Nos anos seguintes, a faculdade ofertou, com grande sucesso, os cursos 

mencionados e conseguiu obter em 21/11/2013 e 22/01/2015, respectivamente, o 

reconhecimento dos cursos, junto ao Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

No ano de 2018, houve uma alteração societária, passando então, a ser 

representada por um novo grupo educacional, no ano de 2019, a instituição 

protocolou no e-MEC uma solicitação de transferência de mantença, bem como, 

alteração de denominação. No mesmo ano, foi autorizado pelo Ministério da 

Educação a Transferência, passando então a Faculdade Jataiense, ser 

representada pelo CENTRO EDUCACIONAL INOVA MAIS LTDA. 

Até o fim do ano de 2018, a FAJA se limitou a oferecer ao mercado 

jataiense, apenas os cursos presenciais reconhecidos.  

Uma das primeiras iniciativas da nova instituição mantenedora foi a criação 

e oferta de Pós-graduações presenciais. Por meio de observação das demandas 
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locais, buscou um bom time comercial e corpo docente para lançar rapidamente os 

primeiros programas, que tinham foco em Gestão de Empresas e Gestão do 

Agronegócio. 

Com um novo olhar, a FAJA se torna Faculdade de Gestão e Inovação – 

FGI oficialmente, em 13 de agosto de 2019, com o deferimento do MEC para a 

troca de nome da IES.  

Junto com à nova denominação, implementou o sonho de construir uma 

instituição de ensino capaz de unir: ótima experiência do aluno; novos 

conhecimentos e ampliação do potencial realizador de cada acadêmico. A resposta 

do mercado veio em linha aos anseios da nova instituição. Desta forma, percebeu 

que havia espaço para a criação e crescimento da FGI. 

O sucesso dos cursos, é devido ao fato de terem sido planejados para 

aplicar conhecimento em profundidade, tanto na teoria quanto na prática. O 

resultado foi a aceitação unânime entre profissionais que desejavam alavancar a 

carreira através da capacitação e qualificação. 

O Centro Educacional Inova Mais, jovem empresa de apenas dois anos de 

existência, tem a satisfação do aluno como algo que se transformou em uma marca 

registrada da Mantenedora. Com a fusão das culturas, toda esta expertise foi 

transferida rapidamente para a FGI, que se tornou uma entidade sólida e 

reconhecida, não só em Goiás, mas em todo Centro-Oeste e Centro-Norte 

brasileiro.  

Com a implementação de gamification, metodologias ativas, palestras e 

inversão de sala de aula, os alunos tornaram protagonistas do processo 

educacional. Junto à isso, investimento em treinamento e capacitação do corpo 

docente para que o aprendizado se torne algo mais interessante. 

Grandes inovações como o Aplicativo de Gestão Acadêmica, disponível 

aos estudantes, ajudaram a facilitar a vida acadêmica, favorecendo a autogestão e 

permitindo aos estudantes manter o foco no que realmente importa, o aprendizado. 
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Podendo afirmar que a Faculdade de Gestão e Inovação – FGI já nasceu 

grande em sonhos e com grande potencial para crescer e ajudar a transformar o 

mundo, com um aluno de cada vez. 

 

2 CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

INSTITUCIONAIS E DE CURSO   

Cumpre registrar que os últimos indicadores de avaliação externas in loco 

dos cursos de Gestão Comercial e Ciências Contábeis, foram em 2013 e 2012 

respectivamente, com o conceito de curso 3. Ainda no ano de 2012 o Curso de 

Gestão Comercial obteve conceito 03 no Enade e o Curso de Ciências Contábeis 

02 no ano de 2018. 

Acontece que, com o compromisso da nova gestão, a CPA vem trabalhando, 

juntamente a Direção da FGI com um plano de melhorias para elevação dos 

indicadores de qualidade externo, bem com internamente, elevando grau de 

qualidade da oferta dos cursos. 

Após a aquisição da nova mantenedora, foi realizado um levantamento das 

pendencias, e solicitado a colaboração de toda a comunidade acadêmica, tendo 

em vista que a IES deveria sanear todas as pendencias junto ao Ministério da 

Educação. Desta forma, foi solicitado junto ao MEC a abertura de oficio da 

Renovação de Reconhecimento dos cursos de Gestão Comercial e Ciências 

Contábeis, os quais, obtiveram um parecer satisfatório, e foram reabertos pela 

SERES, atualmente aguardam visita in loco (Processo e-MEC n. 201722898, de 

renovação de reconhecimento do curso de Gestão Comercial e Processo e-MEC n. 

201710148 de renovação de reconhecimento do curso de Ciências Contábeis.  

Há época a Faculdade Jataiense encaminhou o Oficio 03/2019-2, solicitando 

a continuidade do processo de recredenciamento que estava paralisado, e a FGI 

tinha intenção de sanear quaisquer pendências. Logo em seguida a SERES 

respondeu por meio do Ofício 593/2019/CGCIES/DIREG/SERES/SERES-MEC, 

que a instituição deveria arquivar o processo de recredenciamento e protocolar um 

novo. 
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“1. Em atenção ao Ofício nº 03/2019-2, esta 

Coordenação-Geral informa o seguinte: 

2. Em pesquisa ao cadastro e-MEC, identificou-se que a 

mantenedora Centro Educacional Inova Mais Ltda (cód. 

17280), CNPJ 30.308.816/0001-48, não possuía outras 

mantidas no sistema federal de ensino anteriormente à 

conclusão do processo de transferência de mantença nº 

201911163. 

3. Nos termos do art. 97, § 2º, da Portaria Normativa nº 

23, de 21 de dezembro de 2017, republicada em 03 de 

setembro de 2018, a instituição deverá protocolar pedido de 

recredenciamento no prazo de 1 (um) ano após a efetivação da 

transferência de mantença. 

4. Recomenda-se que no próximo período de abertura 

de calendário regulatório para o ato de recredenciamento, 

previsto para o mês de outubro do ano corrente, a Instituição 

protocole novo pedido no sistema e-MEC, solicitando o 

arquivamento do processo nº 201361010”. 

 

Desta feita, a IES seguindo orientações da SERES, arquivou o processo e 

logo em seguida na próxima janela do calendário iniciou um novo protocolo de 

recredenciamento (Protocolo e-MEC n. 201925966). O processo está em análise e 

aguarda visita in loco. 

O importante neste momento, e que somos uma instituição de pequeno 

porte, com apenas dois cursos autorizados e passamos por uma grande mudança 

em 2018/2019, e com o compromisso de uma nova gestão, a qual preza pela 

qualidade e bem estar dos serviços educacionais oferecidos pela FGI, iniciamos os 

trabalhos de melhorias dos indicares, os quais a faculdade colhera frutos em breve. 
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Assim sendo, passaremos por novas visitas no anos de 2020, as quais 

poderão mensurar, quanto a IES se desenvolveu no ano de 2019, e realizou os 

investimentos necessários para que isso fosse possível. 

 

3 PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO   

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FGI, em atendimento às 

diretrizes propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), vem realizando, rotineiramente, processos que objetivam a 

autoavaliação institucional, com o objetivo de auxiliar a comunidade acadêmica 

para atuar em prol do aperfeiçoamento contínuo e da inovação dos serviços 

educacionais e de gestão. Conforme determinação do SINAES, as instituições 

devem promover um processo contínuo de avaliação, composto pelas etapas de 

autoavaliação e de avaliação externa. Em atendimento à Lei 10.861, de 2004, à 

Portaria 2.051, de 2004, e com base a nota técnica n°14/2014 – 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC, por meio da Portaria n° 92, de 2014, e demais 

documentos de referência, a FGI constituiu sua CPA com as atribuições de 

conduzir os processos internos de autoavaliação.  

Assim sendo, o Projeto de Autoavaliação Institucional é um instrumento que 

pauta a atividade avaliativa da FGI e que tem constituído estratégias que visam a 

analisar, avaliar e repensar as ações que a IES desenvolve. Nesse sentido, a FGI 

assume como concepção de avaliação institucional, a noção da importância de 

“avaliar para planejar a melhoria da qualidade”.  

A autoavaliação da FGI é desenvolvida conforme o estabelecido no 

regimento institucional, PDI, Regulamento da CPA e no Projeto de Auto Avaliação, 

realizada em três etapas, conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações 

Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições”. A primeira etapa consiste 

na Preparação do Projeto de Autoavaliação, a segunda no seu Desenvolvimento e 

a terceira na Consolidação.   



   

9 

 

As etapas da autoavaliação desenvolvidas pela CPA seguem os seguintes 

passos: 

• Planejamento (formulação do questionário e sua revisão, quando 

necessário);  

• Sensibilização (motivação e sensibilização da comunidade 

acadêmica);  

• Aplicação dos questionários;  

• Análise e interpretação de dados (tabulação e análise das 

respostas);  

• Elaboração do informativo, do Relatório da Autoavaliação e dos 

Indicativos para a Direção;  

• Divulgação dos Resultados alcançados para a IES e para o MEC.   

A etapa do planejamento consiste em estabelecer o período para 

autoavaliação, a revisão dos questionários, a avaliação da sua aplicabilidade e a 

reformulação das perguntas quando necessário. Assim, com o período de 

autoavaliação estabelecido, as datas são inseridas no calendário anual da IES e 

divulgadas à comunidade acadêmica.   

A sensibilização da comunidade acadêmica é feita pessoalmente nas salas 

de aula pelos integrantes da CPA e pela divulgação do período da autoavaliação 

por meio de murais, panfletos, convites no site institucional e nos e-mails pessoais.   

Os resultados da pesquisa guardam sigilo quanto à identidade dos 

participantes. Todo material coletado é impresso, analisado, avaliado e arquivado 

pela CPA, o que permite ser consultado por docentes, discentes e corpo técnico-

administrativo, mediante solicitação e acompanhamento de um dos membros da 

CPA.   

Como metodologia adotada para análise e tratamento dos dados, parte-se 

do princípio sinequanon de averiguar todos os pontos mediante a missão da IES, 

para que a máxima: “Avaliar para planejar a melhoria da qualidade” seja efetiva. Os 

dados coletados são estudados nos aspectos quantitativos e qualitativos.     
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Ressalta-se que a autoavaliação da FGI está de acordo com o marco legal 

do SINAES (Artigo 3° da Lei n° 10.861) e adota como metodologia de apresentação 

para cada dimensão proposta a divisão por eixos que estão assim dispostos:  

1. EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 

(Planejamento e Avaliação) do SINAES;  

2. EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 

(Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 

(Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES;  

3. EIXO 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 

(Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES;  

4. EIXO 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade 

Financeira) do SINAES;  

5. EIXO 5 – Infraestrutura física: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura 

Física) do SINAES.  

 

A partir da autoavaliação, são gerados os seguintes relatórios: Informativo 

com os dados gerais, no qual são destacados três a quatro quesitos com os 

maiores índices obtidos nas categorias: Muito bom, Bom, Regular e Fraco; 

Relatório de Autoavaliação; Tabelas quantitativas e sumário qualitativo das 

informações obtidas e os Indicativos para a Direção em vista de ajustes na gestão 

da IES.   

4 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO   

 

O processo de divulgação da autoavaliação conta com a participação direta 

dos membros da CPA que, em visita às salas de aula e sala de professores, 

esclarece aspectos relativos ao processo avaliativo, realçando a relevância no 

âmbito institucional. A CPA disponibiliza folders, cartazes para divulgação e 
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apresentação dos resultados para docentes, discentes e técnicos administrativos. 

Os resultados seguem indicadores comparativos no qual busca-se identificar o 

envolvimento de alunos e professores com monitoria, nivelamento, pesquisa, 

extensão, satisfação em relação ao curso, incentivo a participação em eventos, 

adequação da infraestrutura, prontidão da coordenação pedagógica. Para o corpo 

técnico administrativo busca-se identificar o clima organizacional, as condições de 

trabalho e as percepções dos serviços oferecidos. Alinhado com os indicadores de 

avaliação externa, a CPA promove a reflexão conjunta e procura, com os 

coordenadores de curso e NDE, estimular o planejamento de melhorias contínuas. 

 

5 PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS   

Após os resultados do processo de autoavaliação, a CPA está em processo 

de elaboração do relatório final, que será postado até o dia 31/03/2020, com a 

indicação das potencialidades, fragilidades e recomendações para o 

desenvolvimento de ações de melhoria nos aspectos impositivos apontados pelos 

avaliadores. Após a síntese dos resultados, esses foram apresentados aos 

segmentos responsáveis para busca de ações que visem à melhoria dos aspectos 

impositivos para a IES. Para alcançar os objetivos propostos e considerando as 

observações e sugestões dos relatórios da CPA, o PDI da FGI (quinquênio 2019-

2023) traz ações que visam um plano de melhorias a partir dos processos 

avaliativos.  

• Afirmar a autoimagem da FGI, em sua comunicação com o MEC, com a 

sociedade, e em suas relações internas;  

• Colher e implementar os indicativos apontados nos relatórios da CPA;  

• Apoiar o programa de Avaliação Institucional pela CPA;  

• Efetivar o Plano de Cargos e Salários, para o Corpo Docente e o Corpo 

Técnico-administrativo;  

• Elaborar e implementar um Plano de Comunicação e Marketing;  

• Efetivar a Coordenadoria de Estágios, Monitorias e Bolsas de iniciação 

científica;  

• Investir na formação docente;  
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• Qualificar permanentemente o Corpo Técnico-Administrativo;  

• Atualizar a infraestrutura para cumprir os requisitos legais quanto às 

condições para pessoas com necessidades especiais;  

• Ampliar a infraestrutura de laboratórios e investir em novas tecnologias;  

• Adequar espaços na biblioteca para estudo individual e em grupos. 

 

6 PROCESSOS DE GESTÃO    

A IES desenvolve as seguintes atividades para a sua gestão:  

• Reuniões bimestrais ao longo do ano acadêmico para tratar de assuntos 

pertinentes aos cursos;  

• Melhorias no canal de comunicação entre a IES e os discentes: foi criada a 

Ouvidoria, que passou atender presencialmente e por e-mail 

(ouvidoria@fgi.edu.br);   

• Realização dos Cursos de Extensão próprios da FGI;  

• Planejamento dos Cursos de Extensão para 2019-2023;  

• Convênios para a realização de Cursos de Extensão com: com outras IES, 

escritórios de contabilidade, indústrias, casas da agricultura, etc.;  

• Elaboração e execução do Programa de Apoio ao Docente e Discente;   

• Otimização do sistema de gestão educacional Life e capacitação dos 

colaboradores para gestão educacional;   

• Contrato com Agência Especializada em Comunicação Integrada para 

melhoria da comunicação externa da IES;  

• Implementação de um Plano de Carreira aos docentes e estudo do Plano de 

Carreira para o corpo técnico-administrativo;   

• Formalização de convênios e parcerias com organizações públicas e 

privadas, Instituições do terceiro setor e comunidade: assinatura de termos 

de parceria com instituições para aprofundar e disseminar os cursos de 

graduação pós-graduação Lato sensu;   

• Investimento na expansão do acervo bibliográfico para atender a demanda 

crescente dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos na IES, 
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com o objetivo de aperfeiçoar o aprendizado e crescimento profissional dos 

alunos;  

• Desenvolvimento das atividades e a criação de núcleos de pesquisa e 

extensão para atendimento das demandas educacionais;  

• Implementação do Programa de mapeamento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), que busca identificar quais são as 

competências necessárias para a execução de cada cargo com excelência 

na IES. 

7 DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL   

A FGI vem aprimorando suas ações em busca de melhoria da qualidade do 

ensino. A máxima adotada pela Comissão Própria de Avaliação, “Avaliar para 

planejar a melhoria da qualidade”, tem norteado os processos de gestão da IES. A 

partir das potencialidades e fragilidades indicadas nas autoavaliações, a IES tem 

procurado superar as fragilidades usando das potencialidades que dispõe.  Na 

organização institucional, a IES empreendeu a revisão e atualização do PDI, da 

missão e do plano de carreira para corpo docente. O plano de carreira para o corpo 

técnico-administrativo se encontra em elaboração.  O processo de elaboração do 

novo PDI visou ajustar metas e ações numa perspectiva de apontar rumos e 

desafios para a FGI, para o período de 2019 a 2023. A elaboração deu-se 

inicialmente com a participação de todos os envolvidos no processo, por meio de 

encontros periódicos, cujo compromisso fundamental foi a busca em readequar e 

compatibilizar recursos e ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino.   

No que diz respeito ao processo de autoavaliação, a CPA vem buscando o 

seu aprimoramento a cada semestre letivo, por meio de cursos de capacitação, 

revisão e atualização do questionário aplicado e o seu modo de execução e 

análise. As recomendações das avaliações externas pelas quais a IES já passou 

estão sendo implementadas. A IES tem oferecido cursos de capacitação e 

atualização ao corpo técnico-administrativo e docente, bem como está aprimorando 

o programa de apoio ao discente. A organização do controle acadêmico foi 

melhorada com a adequação do sistema de Gestão Acadêmica “Sponte 

Educacional”.  Nas instalações físicas, a cada ano, a IES vem realizando diversas 
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reformas para melhor atender à comunidade acadêmica. Foram ampliadas as 

instalações administrativas e adquirido mobiliário mais adequado. Houve melhor 

adequação da infraestrutura de serviços e da área de convivência e cozinha. Os 

equipamentos de multimídia foram, também, atualizados. 

“Avaliar para planejar a melhoria da qualidade” 


