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1. INTRODUÇÃO 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

  

Nome / Código da IES: Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela / 12338 

 

Caracterização de IES:  

(    ) Instituição pública : (    ) municipal (    ) estadual (    ) federal  

( x ) Instituição privada : (    ) com fins lucrativos ( x ) sem fins lucrativos (    ) comunitária ( x ) confessional  

(    ) Universidade (    ) Centro Universitário (  x  ) Faculdade (    ) ISE (    ) CEFET  

Estado: RS     Município: Estrela  

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

Nome (assinalar, com um *, o nome do 

coordenador da CPA) 

Segmento que represente (Coordenadores de Curso, docente, 

discente, técnico administrativo, sociedade civil) 

Adriana Schardong Representante Sociedade Civil 

Cândida Zanetti Representante Docente 

Hélen Ferreira Bartholdy Representante Discente 

Luiza Halmenschlager Representante Técnico Administrativo 

Marciano Bruch* Representante Coordenadores de Curso 
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1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO  

Este Planejamento Estratégico de autoavaliação se refere ao ano de dois mil e dezoito (2018).  

2. METODOLOGIA 

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela, com sede no município de Estrela/RS, mantida pela Sociedade Porvir Científico, torna 

público o seu RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018. Uma Instituição Recredenciada pela Portaria Ministerial Nº 160, 

de 03/02/2017 e publicada no Diário Oficial de 06/02/2017, em seu décimo ano de funcionamento pode objetivar e desenvolver uma fecunda 

interação com a comunidade local e regional, mapeando as demandas e as lacunas existentes na região em âmbito de Ensino Superior. Alicerçada 

nos princípios lassalistas, a IES tem como escopo tornar-se referência em Ensino Superior na promoção, democratização e descentralização do 

Ensino Superior. 

Este relatório, de responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA), agrega os indicadores estatísticos e de processo acerca das 

múltiplas interfaces que perfazem a gestão institucional da Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela, constituídos sobre os três pilares do 

Ensino Superior: Ensino, Pesquisa e Extensão.    Este relatório pretende traçar um panorama geral da Instituição tendo presente as dimensões do 

SINAES e, portanto, estrutura-se em tópicos específicos que reúnem: a) ações planejadas; b) ações realizadas; c) resultados alcançados 

(potencialidades/fragilidades). 

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela assume desde o seu nascimento a AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL como parte 

integrante de sua dinâmica gestora. A IES compreende a avaliação como espaço de interlocução e construção democrática das instâncias que 

qualificam o Ensino Superior e promovem a participação e o comprometimento de todos os envolvidos no processo educacional, possibilitando 

assim, à sociedade que receba nos egressos cidadãos capacitados profissionalmente e experimentados no que diz respeito à participação social 

para a melhoria de todos os âmbitos em que se fizerem presentes.   
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A CPA, na Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela goza de plena autonomia no que diz respeito aos processos avaliativos, é 

reconhecida pela instituição e recebe a colaboração dos profissionais técnicos e administrativos de acordo com suas demandas. Isso possibilita a 

transparência e a seriedade dos processos avaliativos que são tornados públicos aos acadêmicos e à sociedade em geral, e permite criar uma 

cultura de avaliação participativa e dialógica.  

É certo que este relatório, embora completo, tem a natureza de amostra diante de tudo o que é realizado em âmbito de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em nossa IES.  Certamente muito do que foi realizado, quer no aspecto formal, quer informal, não pode ser contemplado neste curto 

espaço que nos é aqui oferecido. Mas, sem sombra de dúvidas, reflete a natureza, o espírito e a seriedade com a qual esta Instituição de Ensino 

Superior compreende a sua presença em Estrela e na Região.   

Neste relatório de AUTOAVALIAÇÃO Institucional, percebe-se o processo de amadurecimento e de comprometimento de toda a 

Comunidade Acadêmica em relação ao processo de ensino-aprendizagem. O PROAVI (Programa de Avaliação Institucional, coordenado pela 

Mantenedora e realizado pela CPA com apoio da Faculdade), manifesta-se altamente eficaz tanto no que diz respeito à melhoria das propostas 

acadêmicas, quanto institucionais e administrativas. Na larga experiência em Educação, a Rede La Salle, revela-se altamente qualificada em 

oferecer bases para o exercício de profissão, tendo em vista a inserção dos egressos no mercado de trabalho, de forma a contribuir com o 

desenvolvimento e aprimoramento da sociedade e do meio em que vivem. 

Desejamos que as pessoas que tiverem contato com este relatório possam encontrar nele a imagem mais transparente de uma Instituição 

de Ensino Superior, que, embora jovem, está comprometida com a realidade em que se insere. Assim, o Ensino Superior que sonhamos não 

encerrado em si mesmo, mas abre-se para cumprir a sua função social que, de acordo com a própria LDB 9.394/96, dentre as finalidades do 

Ensino Superior, no artigo 43, inciso III postula-se: Incentivar a pesquisa e investigação científica, visando o 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.       



   

 

 

www.unilasalle.edu.br/estrela                  Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela – CNPJ 92.741.990/0025-04 

                                                                                                           (51) 3720.2732 – Rua Tiradentes, 401 – Estrela/RS – CEP 95880-000 

Concebido como forma de potencializar o diagnóstico, a análise e interpretação de indicadores processuais visando manter e/ou alterar 

rotinas e práticas institucionais, a curto, médio e longo prazos, o PROAVI-ES mostra-se exigente quanto ao exercício do que aqui se denomina 

de “escuta sensível” da Comunidade Acadêmica, através de procedimentos básicos, como por exemplo, análise de documental e pesquisa de 

opinião.  Atuando numa dialética de interfaces entre a aproximação e o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e o 

imaginário, a “escuta sensível” é uma postura pesquisante assumida ao longo do processo avaliativo da Faculdade de Tecnologia  La Salle – 

Estrela/RS que propicia uma abordagem transversal dos dados e informações coletados, articulando o binômio quantidade e qualidade.  

Utilizamos como marco teórico três conjuntos de conceitos organizados numa matriz de referência que norteou a elaboração dos 

instrumentos específicos para coleta de dados e informações, principalmente na pesquisa de opinião à Comunidade Acadêmica, a saber: 

 

A. Domínios avaliativos: dizem respeito às dimensões que integram a vida acadêmica da Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela/RS: 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

B. Focos de análise: constituem um conjunto de descritores com informações relevantes a serem utilizadas em avaliações de larga escala que  

C. Abrangem, neste caso específico, o universo de uma instituição de ensino superior. Em consonância com os processos avaliativos propostos 

pelo Governo Federal para o Ensino Superior no Brasil foram focalizadas assim as 10 Dimensões do SINAES. São elas:  

1. Missão e PDI; 

2. Política para Ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

3. Responsabilidade social da IES; 

4. Comunicação com a sociedade; 

5. Políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e de técnico administrativo; 
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6. Organização e Gestão da IES; 

7. Infraestrutura física; 

8. Planejamento e avaliação;  

9. Políticas de atendimento aos estudantes; 

10. Sustentabilidade financeira. 

 

D. Procedimentos de coleta e análise de dados: a fim de proporcionar uma coleta de dados quantitativa e qualitativa, visando uma análise 

profunda e complexa do cruzamento entre os domínios avaliativos (Ensino, Pesquisa e Extensão) e os focos de Análise (10 Dimensões do 

SINAES), foram utilizados dois procedimentos: 

 

 Análise documental: com a seleção de documentos estratégicos de política institucionais para consulta. São eles: 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 

 Projeto Pedagógico de Curso e de Currículo (PPC); 

 Relatórios parciais e finais do processo de autoavaliação produzidos pela IES; 

 Dados gerais e específicos da IES constantes do Censo da Educação Superior e do Cadastro de Instituições de Educação Superior; 

 Relatório de Autoavaliação Institucional produzido na última avaliação realizada por Comissão Externa de Avaliação; 

 

 Pesquisa de opinião: realizada através de questionários on line, contendo perguntas específicas e escalas de satisfação, que são considerados 
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aspectos pontuais e níveis de freqüência para análise e interpretação de dados e apresentação de resultados. Em cada versão, o questionário 

do PROAVI-ES envolve a consulta aos docentes, acadêmicos de graduação e pós-graduação e funcionários. 

 O segmento acadêmicos (as) irá avaliar: estrutura, cursos e disciplinas. 

 O segmento professores (as) irá avaliar: estrutura, clima organizacional e curso. 

 O segmento funcionários (as) irá avaliar: estrutura e clima organizacional. 

 

Descrição de atividades  

O PROAVI-ES acontece de modo contínuo e progressivo, lembrando que a pesquisa de opinião ocorre anualmente, sempre em semestres 

alternados e a consulta acontece de modo voluntário. 
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3. DESENVOLVIMENTO  

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação 

a) Ações planejadas: 

1) Integrar sistematicamente a Comunidade Acadêmica em todas as etapas do processo de autoavaliação, com destaque para a implementação 

do Programa de Avaliação Institucional (PROAVI); 

2) Divulgação dos resultados do PROAVI em conjunto com a CPA; 

3) Reunir ordinária e extraordinariamente a CPA; 

4) Divulgar os resultados da autoavaliação por meio de gráficos, relatórios, cartazes, vídeos, jornais, boletins internos, intranet, internet, 

seminários e congêneres; 

 

b) Ações realizadas:  

1) Aplicação do Programa de Avaliação para toda a Comunidade Acadêmica, tendo em vista sua relevância para a obtenção de informações 

acerca da IES; 

2) Avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo pela Direção Geral através de instrumento específico, informando os 

interessados dos resultados. 

3) Aplicação do PROAVI a todos os integrantes de todas as Instâncias da IES; 

4) Divulgação dos Resultados da Auto Avaliação, em pontos estratégicos da IES (onde foram realizadas melhorias). 
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Concepção e Metodologia do PROAVI-ES 

O que é o PROAVI–ES? 

O Programa de Avaliação Institucional (PROAVI) é uma prática que envolve a análise dos dados coletados das Instituições de Educação 

Superior (IES) Lassalistas, por meio de um instrumento de avaliação contínua, cujo objetivo é promover um constante aperfeiçoamento 

institucional da qualidade do ensino.  

Esse processo de avaliar a satisfação dos acadêmicos com relação à IES e aos cursos de graduação da Educação Superior é uma meta 

constante da Rede La Salle, na busca pela excelência e qualidade da educação. Ainda, a avaliação institucional é um meio pelo qual a IES se 

autoavalia sendo também uma oportunidade de se dar a conhecer aos demais setores da sociedade. Nesse aspecto, o PROAVI fornece subsídios 

para a prestação de contas à sociedade, bem como a promoção de sua maior integração com as diversas instituições, movimentos e esferas 

sociais, permitindo melhor identificação de estratégias, e ações institucionais e sociais, necessárias para a formulação de políticas acadêmicas de 

amplo alcance. 

Nesse processo, é importante que exista, ainda, efetiva articulação entre a avaliação, o planejamento e o processo de tomada de decisões, 

para que a primeira possa cumprir seu papel como instrumento de mudança. Para melhor compreensão do processo de avaliação, este projeto 

apresenta justificativa, objetivos, metodologia, cronograma das ações; fluxo do processo e descrição das etapas e, por fim, a avaliação. 

A aplicação dos instrumentos de avaliação, junto à comunidade acadêmica, justifica-se pela necessidade de avaliar a percepção de 

qualidade dos serviços prestados pela instituição, bem como identificar o nível de satisfação da comunidade acadêmica Lassalista e propor 

melhorias. 

Além desse aspecto, pretende-se sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância de desenvolver um processo contínuo e 

sistemático de avaliação crítica e autocrítica em todos os segmentos institucionais, com o objetivo de fornecer elementos para a qualidade da 
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ação direcionada ao Ensino Superior. 

Na Rede La Salle, esse processo avaliativo, PROAVI foi realizado a partir de 2006, sendo concebido de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e seus órgãos correlatos, mediatizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). Inserido nesse contexto, e pensando no fortalecimento da identidade institucional, no âmbito de Rede, o Processo de 

Avaliação Institucional (PROAVI) foi estruturado em consonância com o XI Capítulo Provincial-2005 (PLPOA, 2005) e o Plano de Governo 

– 2006-2009 (PLPOA, 2006), em especial no que diz respeito ao investimento para aperfeiçoar a qualidade na educação e a consolidação – com 

base numa postura democrática de interlocução dinâmica, crítica e criativa, como sujeitos construtores de utopias – da Proposta Educativa e do 

Projeto Pedagógico, nascidos sob a égide cristã, de base católica. (PLPOA, 2004).  

Atualmente, o Programa continua baseado nos princípios que animam e movem a educação Lassalista: antropológicos, teológicos, 

epistemológicos, pedagógicos, ético-morais, pastorais, políticos e socioculturais, ecológicos, estético-expressivos, administrativos, que visam,  

em última análise, a promoção e “[...] educação humana e cristã de qualidade. (Proposta Educativa Lassalista/2014).  

Conforme expressa em sua proposta educativa, a Província La Salle Brasil-Chile entende a avaliação institucional como parte do 

processo global da vida da instituição Lassalista e visa verificar a efetividade das práticas pedagógicas, pastorais e de gestão, as forças e 

fraquezas, as ameaças e oportunidades da comunidade educativa, possibilitando a intervenção pedagógica, acadêmica, administrativa e 

pastoral, para a garantia da eficiência e eficácia da missão educativa (p.28). 

O PROAVI, portanto, visa o acompanhamento das IES Lassalistas no processo de avaliação contínua pela busca do aperfeiçoamento 

constante da qualidade do ensino. Avaliar a ação administrativa e pedagógica desenvolvida pelas diferentes IES é uma meta do PROAVI. Os 

dados e as informações produzidos desde a implantação do PROAVI têm gerado condições de as IES identificarem aspectos a aperfeiçoar, na 

percepção dos acadêmicos, com relação aos indicativos de satisfação, possibilitando condições para análises comparativas e para o 
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compartilhamento dos resultados. 

Os resultados das análises comparativas contribuem para criar, implementar e consolidar um banco de informações relacionais das IES e 

entre as IES que compõem a Rede de Educação Superior. Além disso, ao subsidiar o debate sobre os indicadores e resultados educacionais 

alcançados, as análises podem também contribuir para a identificação de boas práticas, bem como seu reconhecimento e compartilhamento em 

âmbito de Província. 

O Programa tem por objetivos: 

 Gerais: 

1. Construir, manter e divulgar uma base de dados institucionais como subsídio permanente para o planejamento e a avaliação a 

curto, médio e longo prazos, tendo por base os indicadores de eficiência, eficácia, relevância social e acadêmica dos programas, projetos e ações  

de ensino, pesquisa e extensão;  

2. Gerar dados com qualidade, examinando-os com competência e interpretando os resultados.  

 Específicos: 

1.  Dar continuidade ao trabalho de avaliação realizado em cada uma das IES, de modo a consolidar as iniciativas de avaliação 

implementadas em cada uma; 

2. Produzir dados evolutivos que reflitam possibilidades de aprendizado comparativo e compartilhamento de boas práticas entre as IES 

integrantes da Rede;  

3. Estabelecer, manter e compartilhar uma base de dados institucionais como subsídio permanente para o planejamento e as ações 

desencadeadas, a partir dos resultados avaliativos;  

4. Consolidar o caráter formativo dos processos avaliativos, decorrente da reflexão crítica promovida a partir dos seus resultados, 
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fragilidades identificadas e ações estabelecidas;  

5. Fornecer subsídios aos órgãos colegiados, aos dirigentes institucionais, bem com à Mantenedora nos processos de tomada de 

decisão;  

6.  Estimular a participação, o diálogo e a interação das IES participantes, como forma de repensar estratégias operacionais para 

qualificar a dinâmica avaliativa e consolidar a utilização dos resultados. 

7. Imprimir caráter formativo ao ato avaliativo que leve à reflexão crítica e à ação criativa, principalmente dos órgãos colegiados, 

identificando potencialidades e avanços, fragilidades, equívocos e carências, com vistas ao aprimoramento do desempenho institucional;  

8. Estimular o diálogo, a participação coletiva e a interação grupal nos processos avaliativos, como forma de repensar a  

operacionalização das dinâmicas processuais internas e externas;  

9. Impulsionar movimentos críticos e criativos de autocrítica em torno de pressupostos, diretrizes, objetivos e metas comuns, 

auxiliando na reorganização dos currículos, rituais e rotinas administrativas e acadêmicas. 

Contribuições 

 Os resultados produzidos pelo PROAVI–ES são, ao mesmo tempo, de caráter global e específico, subsidiando os processos de tomada de 

decisão, principalmente dos Órgãos Colegiados (CONSUPE e CONSEPE) e CPA, e permitindo assim aos vários Segmentos e Setores da Faculdade 

de Tecnologia La Salle – Estrela /RS: 

a) conhecer melhor seus processos; 

b) identificar suas potencialidades;  

c) apontar suas fragilidades; 

d) enfrentar os desafios inerentes à gestão do Ensino Superior; 
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e) planejar e gerenciar a melhoria e os avanços nas políticas, processos e práticas institucionais. 

Princípios norteadores 

O PROAVI-ES, realizado na Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela/RS assume, como postulados, além da democratização 

institucional, da articulação acadêmica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade de gestão impulsionada para decisões e ações de natureza 

empreendedora, os seguintes princípios norteadores: 

a) Globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a instituição de ensino; 

b) Comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e indicadores;  

c) Respeito à identidade à missão e a história da Faculdade de Tecnologia La Salle –Estrela /RS, isto é, consideração de suas características; 

d) Responsabilidade social com a qualidade do Ensino Superior, a preocupação com a transformação da sociedade, voltada para o entorno 

social; 

e) Legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e a construção de indicadores capazes de conferir significado às informações, que devem ser 

fidedignas; 

ff))  Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios.  
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ATIVIDADES DO PROAVI-ES 

ATIVIDADES (N
O

) DESCRIÇÃO 

01 Participar da discussão e apresentação do instrumento de auto-avaliação juntamente com a 

coordenação do PROAVI;  

02 Reunião com os membros da CPA e a gestão, com as coordenações de curso, e com os encarregados de 

setores e serviços para apresentar o Plano de Ação da CPA e reforçar a importância da auto-avaliação e 

do envolvimento sinergético de toda a comunidade acadêmica;  

03 Cooperar com a coordenação do PROAVI no esclarecimento sobre o que é a avaliação de desempenho 

institucional, os resultados que podemos alcançar e a importância da participação de toda a comunidade 

para os acadêmicos, professores e colaboradores; 

04 Análise dos resultados do PROAVI; 

05 Coleta de dados quantitativos junto aos setores administrativos e pedagógicos da instituição com vistas à 

elaboração do relatório final de Auto- Avaliação Institucional; 

06 Elaboração de relatório final de acordo com as dimensões do SINAES e apresentação dos resultados à 

comunidade acadêmica; 

07 Apresentação da CPA e das suas ações às comissões de avaliação do INEP. 

08 Propostas de ações para o desenvolvimento do ENADE; 

09 Elaboração de sugestões de melhorias do processo educativo. 
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c) Resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades;  

A pesquisa contou com 196 respondentes, correspondendo a 93,33% dos alunos matriculados, que avaliaram 23 itens referentes à 

Instituição e 22 itens relacionados com os aspectos do curso, totalizando 45 itens. Dos itens avaliados, 44 obtiveram nível de concordância acima 

de 80%, sendo que 42 encontram-se acima de 90%. 

 

d)  Como são incorporados estes resultados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa.  

  Todos os dados são analisados pela CPA, divulgados a toda a comunidade acadêmica (site, murais, redes sociais), são realizadas reuniões 

com grupos específicos (docentes, coordenadores de curso, direção, corpo técnico-administrativo). 

O Planejamento Estratégico da IES também ocorre considerando todos os aspectos da Avaliação. 

 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

DIMENSÃO 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

a) Ações planejadas: 

1) Revisar e melhorar o Planejamento Estratégico (Plano de Direção) da Instituição, com definição da: 

 Missão: Promover o desenvolvimento da pessoa, através do ensino, da pesquisa e da extensão, comprometida com a transformação da 

sociedade nas dimensões humana e cristã. 

 Visão: Tornar-se Universidade e ser reconhecida pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, voltada para o desenvolvimento local 

e regional. 
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 Princípios: Inspiração e vivência cristã lassalistas; Prática da Excelência do Ensino; Exercício da Cidadania fraterna e solidária; Respeito à 

diversidade e à vida; Valorização da inovação, da criatividade e do empreendedorismo; Qualificação dos agentes educativos; Agilidade e 

compartilhamento da informação; Integração entre ensino, pesquisa e extensão; Eficiência e eficácia na gestão; Valorização do ambiente 

para as relações interpessoais; 

2) Desenvolver o Plano de Direção a partir da Missão Institucional e das oito metas previstas no PDI, das quais decorreram os objetivos 

estratégicos e seus respectivos projetos e ações, com períodos previstos para a realização e indicadores de resultados.  

3) Submeter este Plano aos Órgãos Colegiados (CONSUPE, CONSEPE, CONSELHO ACADÊMICO) para aprovação e encaminhamento de 

acordo com as competências previstas no Regimento. 

b) Ações realizadas:  

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela configura sua práxis de forma harmônica com o que está estabelecido no PDI, no seu 

Regimento e no Planejamento Estratégico. O Ensino nos Cursos Superiores de Graduação Tecnológica compatibiliza os objetivos dos mesmos 

com as metas e objetivos institucionais. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu procuram especializar os profissionais que já atuam no mercado 

bem como qualificar os egressos do Ensino Superior. A pesquisa se dá em todos os âmbitos do ensino sob a forma de Iniciação Científica, e 

através de editais com oferta de Bolsas de Iniciação Científica. A Extensão está articulada de forma a estabelecer a conexão com a comunidade 

local e regional, qualificando tanto o público interno (alunos, professores e corpo técnico-administrativo) quanto à comunidade externa. 

1. Elaboração do Plano de Expansão Institucional.  

2. Elaboração do projeto de pós-graduação lato sensu em: Bioeconomia, Gestão do Cooperativismo, Gestão Estratégica de Projetos, Gestão 

Empresarial, Gestão Financeira, Gestão Comercial Marketing e Vendas e Gestão de Pessoas e Liderança Coach. 
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3. Desenvolvimento do Programa de Treinamento integrando Direção, Docentes e Colaboradores.  

4. Formação da Comissão do Grupo de Pesquisa e definição de sete projetos de pesquisa. 

5. Edital de inscrição de sete projetos de pesquisa, com Bolsas de Iniciação Científica num total de 30 bolsas conforme Edital Nº 002/2018. 

6. Edição de portarias e resoluções de natureza acadêmico-administrativas. 

c) Os resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades: 

Aprovações dos cursos de pós-graduação em Bioeconomia, Gestão do Cooperativismo, Gestão Estratégica de Projetos, Gestão Empresarial, 

Gestão Financeira, Gestão Comercial Marketing e Vendas e Gestão de Pessoas e Liderança Coach para início em 2018. 

Desenvolvimento de Programas de Treinamento integrando Direção, Docentes e Colaboradores, perfazendo um total de 1650,50 horas de 

treinamento.  

Desenvolvimento de seis projetos de pesquisa, envolvendo docentes e discentes. 

Edição de portarias e resoluções de natureza acadêmico-administrativas 
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LISTA DE PORTARIAS E RESOLUÇÕES: 

PORTARIAS: 
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RESOLUÇÕES: 
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d) como são incorporados estes resultados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa.  

Os resultados são executados de acordo com a demanda. Os mesmo servem para o planejamento e ações buscando sempre a melhoria do 

processo. 

DIMENSÃO 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

a) Ações planejadas: 

1) Garantir coerência entre a gestão e as políticas constantes nos documentos da IES e seu compromisso de integração e responsabilidade 

social; 

2) Comprometer-se com questões sociais e com atividades comunitárias envolvendo docentes e acadêmicos; 

3) Formar gestores e atores sociais para o desenvolvimento e promoção de políticas, programas e/ou projetos; 

4) Dinamizar parcerias institucionais entre a Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela e Setores Públicos e Privados, tendo em vista a 

promoção do conhecimento e a democratização das novas tecnologias; 

5) Oferecer formação de qualidade para diferentes atores sociais, contribuindo para sua compreensão e intervenção nas problemáticas 



   

 

 

www.unilasalle.edu.br/estrela                  Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela – CNPJ 92.741.990/0025-04 

                                                                                                           (51) 3720.2732 – Rua Tiradentes, 401 – Estrela/RS – CEP 95880-000 

concernentes com seus campos de atuação. 

b) Ações realizadas: 

1) Oferta de formação para professores e gestores de escolas públicas; 

2) Participação em eventos locais e regionais de cunho social e educacional; 

3) Oferta de palestras sobre temas diversos, definidos pelos gestores das escolas de Ensino Médio da região; 

4) Participação em comissões organizadoras de eventos locais, como Multimulher, Ciclo de Palestras, Viva o Taquari Vivo, dentre outras; 

5) Realização do IX Fórum de Ensino Superior, com a participação da Fundação La Salle, e gestores da região; 

6) Realização do Natal Solidário, com atividades lúdicas desenvolvidas por acadêmicos e docentes em escola municipal de Estrela. 

c) Os resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades: 

O quadro abaixo demonstra as atividades realizadas, bem como o número de pessoas envolvidas nas atividades: 

Benefícios à comunidade local 

 

ATENDIMENTOS 
Total de 

Beneficiados 

Total dos 

Benefícios 

(quantidade) 

Público-Alvo Parcerias 

Lanche     

Campanha do Natal Solidário 80 80 
Crianças carentes Escola Municipal de Educação 

Infantil Criança Feliz (Estrela) 

Orientação profissional     

Cedência de Espaço (Salas, Ginásio). 1000 1000 

Servidores públicos 

municipais e estaduais 

Comunidade local 

Secretarias Municipais de Estrela;  

Câmara de Comercio, Indústria e 

Serviços de Estrela (Cacis); 

Ministério Público Estadual (MPE).  
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EVENTOS DE EXTENSÃO ACADÊMICA – 2018 

 

Eventos Realizados 
Data da  

Realização 
Assunto 

Nº de  

Participantes  
Local 

 

 

 

 

 

Divulgação Vestibular 

Ago a Nov 

2018 

Visita STR, EMATER 

(palestras nas comunidades 

rurais) 

750 Estrela e 

Lajeado 

13/11/2018 

Vidal de Negreiros (manhã) 32 Estrela 

Vidal de Negreiros (noite) 18 Estrela 

Ensino Médio Estrela 50 Estrela 

14/11/2018 
Ensino Médio Marques de 

Souza 

20 Marques de 

Souza 

16/11/2018 

Nicolau Müssnich (manhã) 30 Estrela 

Nicolau Müssnich (noite) 30 Estrela 

Ensino Médio Estrela 56 Estrela 

17/11/2018 Gomes Freire 20 Teutônia 

20/11/2018 Barão do Ibicuí 45 Taquari 

21/11/2018 

Gomes Freire (manhã) 50 Teutônia 

Gomes Freire (tarde) 50 Teutônia 

Escola Profissional 20 Estrela 

 

24/11/2018 

Ensino Médio Santa Clara 30 Santa Clara do 

Sul 

Reynaldo Augustin (manhã) 45 Teutônia 

Reynaldo Augustin (noite) 45 Teutônia 

27/11/2018 
Jacob Arnt (manhã) 27 Bom Retiro do 

Sul 
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Jacob Arnt (noite) 27 Bom Retiro do 

Sul 

Ensino Médio Fazenda 

Vilanova 

17 Fazenda 

Vilanova 

28/11/2018 

Ensino Médio Westfália 20 Westfália 

Jacob Arnt 11 Bom Retiro do 

Sul 

Divulgação Rádios 

06/11/2018 
Rádio Certel (Gravação) Abrangência 

em 6 rádios 

Teutônia 

15/11/2018 
Rádio Stúdio Abrangência 

em 1 rádio 

Estrela/Internet 

Divulgação Empresas 

 

11/10/2018 

Visita a empresa Iccila 

 

 Estrela 

16/10/2018 Visita ao sindicato dos 

Contadores de Lajeado 

 

 Lajeado 

17/10/2018 Vsita a Secretária da 

educação de Colinas 

 

 Colinas 

19/10/2018 Visita a empresa Picadylli 

de Teutonia 
 

 Teutônia 

23/10/2018 Visita a empresa Beinot de 

Teutonia 

 

 Teutônia 

25/10/2018 Visita a empresa Diermans 

de Estrela 

 

 Estrela 
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01/11/2018 Visita a empresa 

Compensados Lajeado 

 

 Lajeado 

06/11/2018 Visita a empresa Trip de 

comunicação 

 

 Estrela 

08/11/2018 Secretária da educação de 

Fazenda Vilanova 

 

 Fazenda 

Vilanova 

10/11/2018 Planfetagem no Parque dos 

Dick  

 Lajeado 

11/11/2018 Participação na Feira da 

Expovale  

 Lajeado 

13/11/2018 Visita ao Sindicato STR 

 

 Estrela 

16/11/2018 Visita a empresa Salva 

 

 Estrela 

17/11/2018 Panfletagem no Parque Por 

do Sol  

 

 Bom Retiro do 

Sul 

22/11/2018 Visita ao Escritório Schimdt 

 

  

24/11/2018 Participação do Sábado 

doidão (com planfetagem) 

 

 Estrela 

27/11/2018 Visita a Loja Certel  

 

 Lajeado 

29/11/2018 Visita a loja certel   Arroio do Meio 
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06/12/2018 Visita a Escola de Paverama 

 

 Paverama 

10/12/2018 Visita a empresa Benoit 

 

 Estrela 

12/12/2018 Visita a empresa Vidros 

Dresch 

 

 Estrela 

14/12/2018 Visita a empresa Atacadão- 

 

 Estrela 

 

Cursos de Extensão 

19/02/2018 
Legislação e Planejamento 

Tributário 
3 La Salle 

12/03/2018 
Facebook para Pequenos 

Negócios 
13 La Salle 

19/03/2018 
Instagram para Pequenos 

Negócios 
6 La Salle 

20/03 a 

24/04/2018 

In Company Boas Práticas 

para Serviços de 

Alimentação 

23 
Bom Retiro do 

Sul 

27/04/2018 Risotos Italianos 10 La Salle 

04/05/2018 
Felicidade no Trabalho e 

Neurociência 
16 La Salle 

08/05/2018 

In Company Boas Práticas 

para Serviços de 

Alimentação 

21 
Bom Retiro do 

Sul 

22/05/2018 Planos de Venda 22 La Salle 

05 e 

06/06/2018 
Não Positivo para Mulheres 4 La Salle 
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26 e 

27/07/2018 
Dê Propósito 17 La Salle 

29/10/2018 Manipulação de Kefir 7 La Salle 

05/09/2018 Paisagismo e Jardinagem 11 La Salle 

10/09 a 

03/10/2018 

Cuidadores de Idosos – 

Nível Básico 
15 La Salle 

16 e 

17/10/2018 
Dê Propósito 5 La Salle 

29/10 a 

19/11/2018 

In Company de Imigrante: 

O acolhimento como 

princípio terapêutico na 

atenção básica 

26 La Salle 

23/11/2018 Economia Criativa 14 La Salle 

24/11/2018 
Negociação de 

Compradores 
11 La Salle 

 

 

07/04/2018 Viva Taquari Vivo 100 Estrela 

Abril 2018 Multimulher – 4 eventos  550 Estrela 

04/04/2018 Palestra Ética e Segurança 

da Informação – Crimes da 

Internet 

20 La Salle 

07/04/2018 Evento SINCOVAT  60 Calçadão 

Estrela 

09/04/2018 Palestra com José Adão 

Braun que apresentou as 

atividades da Secretaria da 

Agricultura e com Maurício 

Eidelwein que apresentou a 

15 La Salle 
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Propriedade Leiteira 

11/04/2018 Curso Felicidade no 

Trabalho 

250 Estrela Palace 

14/04/2018 Imposto de Renda 10 Calçadão 

Estrela 

31/05/2018 Auxílio nos tapetes de 

Corpus Christi 

20 Praça da Matriz 

Estrela 

09/06/2018 Sábado solidário 27 Calçadão 

Estrela 

24/07/2018 Palestra A Eficiência 

Energética nas Cadeias 

Produtivas do Agronegócio 

no Vale do Taquari 

30 La Salle 

14/08/2018 Agropipocada 50 La Salle 

05/09/2018 Semana acadêmica 70 La Salle 

06/09/2018 Semana Acadêmica 50 La Salle 

3/09/2018 Mostra de Iniciação 

Científica 

90 Porto de 

Estrela 

4/09/2018 Mostra de Iniciação 

Científica 

80 Porto de 

Estrela 

14/09/2018 Palestra Uma vida de 
escolhas e superação 

13 La Salle 

Nov/2018 Projeto de Pesquisa - 

“Percepção do Consumidor 

de Estrela sobre estratégias 

de Comunicação e 

Marketing 

50 La Salle 

10/11/2018 Curso Quinta da Boa Vista 8 Nova Santa 
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Rita 

 Pesquisa de Segurança 

Pública  

500 Estrela 

Novembro 

2018 

Horas voluntárias ENEM 25 Escolas de 

Ensino Médio 

 

 

EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

DIMENSÃO 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

a) Ações planejadas: 

1) Programar anualmente as atividades de Extensão Acadêmica, a partir de demandas provenientes das coordenações dos cursos de Graduação 

e da comunidade local e regional; 

2) Estimular e promover a Mostra da Iniciação Científica; 

3) Incentivar a atuação do Diretório Acadêmico; 

4) Estimular a pesquisa sistemática e a redação entre os alunos da Pós-Graduação; 

5) Incentivar a representação discente nos órgão colegiados da IES; 

6) Criar, regulamentar e constituir grupos de pesquisa; 

b) Ações realizadas: 

1) Elaboração do Plano anual de Extensão; 

2) Realização da IX Mostra de Iniciação Científica, com apresentação de trabalhos desenvolvidos por alunos de graduação e pós-graduação; 
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3) Incentivo à consolidação das ações do Diretório Acadêmico; 

4) Incentivo à produção científica de discentes, através da elaboração de papers como critério parcial de avaliação das disciplinas de pós-

graduação; 

5) Representação discente nos órgãos colegiados: CONSUPE, CONSEPE, CONSELHO ACADÊMICO, CPA, PROUNI e FIES.  

6) Criação, regulamentação e designação de docentes para os grupos de pesquisa; 

7) Realização de sete Projetos de Pesquisa, selecionados por edital, com 30 bolsas de Iniciação Científica. 

8) Realização de cinco Projetos de Pesquisa: 1) Cesta Básica X Salário Mínimo, 2) Conhecimento da Rede La Salle em alguns Municípios do 

Vale do Taquari, 3) Nível de Satisfação dos Responsáveis dos Alunos com Relação aos Serviços da APAE, 4) Percepção dos Docentes Sobre 

as Condições de Trabalho da Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino das Séries Finais do Ensino Fundamental no Vale do Taquari e 5) 

Percepção sobre a Segurança Pública no Vale do Taquari.   

c) Resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades;  

Mostra de Iniciação Científica: Os trabalhos de iniciação científica realizados por alunos e professores dos cursos da Faculdade e 

apresentados na Mostra de Iniciação Científica (MIC), evento promovido pela instituição, realizou-se nos dias 3 e 4 de setembro de 2018. 

A MIC coroa as atividades de investigação realizadas no decorrer do ano letivo, tanto nas ações didático-pedagógicas das disciplinas 

acadêmicas, quanto nos projetos de pesquisa realizados no Programa de Iniciação Científica (PIC). Este é realizado com recursos da Faculdade, 

sendo os trabalhos coordenados por professores, cada um com alunos bolsistas selecionados mediante edital, seguindo as linhas de pesquisa 

Institucional e alinhados com os cursos oferecidos pela La Salle. 

Semana Acadêmica: As duas noites destinadas à Semana Acadêmica, foram organizadas e realizadas pelo Diretório Acadêmico e 

objetivaram a confraternização e interação entre discentes e docentes da Faculdade La Salle Estrela. As teorias de sala de aula foram substituídas 
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por jogos no ginásio da Instituição, onde os discentes e docentes organizaram diversas equipes envolvendo todos os cursos da IES. 

 

d) Como são incorporados estes resultados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa.  

A partir do envolvimento da comunidade acadêmica nos projetos extensionistas, nas pesquisas e dos resultados da MIC, são realizadas 

avaliações com discentes, docentes e direção, visando qualificar as próximas edições das atividades. 

 

Pesquisa de Opinião na Comunidade Acadêmica sobre a Dimensão 2 

O nível geral de satisfação dos alunos da Faculdade La Salle de Estrela, para todos os 45 itens avaliados no Programa de Avaliação 

Institucional, realizado em setembro, encontra-se acima de 90%, sendo que, o curso de maior representatividade foi de Administração, com 

40,31% dos alunos respondentes. A maior concentração de respondentes está na faixa entre 21 a 25 anos, com 31,12%. Mais da metade dos 

respondentes, 53,06% são do gênero feminino. 

 

A seguir são descritos os resultados, com os índices de satisfação para cada item e para cada aspecto avaliado. 

1. Respondentes por curso = O curso com maio adesão foi o de Administração, com 40,31% de alunos respondentes. 

2. Respondentes por faixa etária = Observa-se que a maior concentração de respondentes está na faixa entre 21 e 25 anos, com 31,12%. 

3. Respondentes por gênero = Mais da metade dos respondentes são do gênero feminino, correspondendo a 53,06%. 

4. Nível de concordância – Eixo IES = Para a obtenção deste indicador foram analisadas as questões que contemplam os aspectos 

relacionados com a Instituição de Ensino. Conforme resultado, observa-se que 93,8% dos respondentes concordam com as afirmações 

relacionadas com a Instituição de Ensino. 

5. Nível de concordância – Eixo Curso – Em relação aos aspectos dos cursos, o nível de concordância encontra-se em 96,3%. 
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Os gráficos a seguir mostram detalhadamente o nível de concordância dos respondentes com a as 

afirmações do questionário numa escala de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). Para 

melhor visualização, os resultados foram divididos em dois gráficos, um para os itens 

relacionados com os aspectos da instituição de ensino e outro para os itens relacionados com os 

aspectos do curso. 
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Nível de concordância por item – Aspectos da instituição
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Nível de concordância por item – Aspectos do curso 
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DIMENSÃO 4: Comunicação com a Sociedade 

 

a) Ações planejadas;  

I- Quanto à Comunicação Interna: 

1. Utilizar serviços de tecnologia da informação, tais como: internet, intranet, newsletter semanal, portal, e-mail, murais, cartazes, folders 

impressos e eletrônicos, faixas, reuniões setorizadas, além da promoção de eventos de natureza administrativo-acadêmico e/ou festivos; 

2. Garantir a circulação de informações e favorecimento da articulação entre os distintos segmentos e setores como forma de colaborar com os 

processos de tomada de decisões; 

3. Dinamizar os mecanismos de comunicação com a Comunidade Acadêmica, favorecendo a socialização das atividades realizadas de modo a 

qualificar a participação coletiva nas mesmas; 

4. Aprimorar os portais do professor e do aluno, para garantir-lhes eficiência e interatividade. 

 

II- Quando à Comunicação Externa: 

1. Consolidar o relacionamento institucional com a imprensa local e regional, suprindo-a com informações e notícias da IES; 

2. Visitar sistematicamente empresas e representações públicas locais e regionais; 

3. Evidenciar, através das atividades acadêmicas e dos serviços prestados, a filosofia, os princípios, os valores e a metodologia da IES; 

4. Tornar públicos os critérios de seleção e admissão tanto de acadêmicos quanto de professores.  

5. Publicação no site da faculdade do Cadernos de Iniciação Científica – Volume VII, 2018,  
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b) Ações realizadas:  

I. Quanto à Comunicação Interna: 

1. Divulgação interna por meio eletrônico e escrito dos eventos a serem realizados na IES e fora dela; 

2. Reuniões ampliadas da direção com a participação da equipe técnico-administrativa; 

3. Ampliação e atualização permanente das notícias no site da Faculdade com fácil acesso para a comunidade acadêmica; 

4. Acompanhamento constante de professores e alunos no uso dos portais virtuais; 

5. Informativo através do Site da Faculdade. 

 

II. Quanto à Comunidade Externa: 

1. Visitas sistemáticas a entidades públicas e privadas;  

2. Contratação de mídia local e regional escrita e falada para divulgação Institucional e de produtos da IES; 

3. Produção e distribuição de material gráfico; 

4. Colocação de out-doors; 

5. Confecção e distribuição de camisetas e brindes promocionais; 

6. Colocação de banners em eventos locais e regionais; 

7. Patrocínios de eventos, oferta de palestra às entidades, dentre outras; 

8. Atualização permanente do site e envio de mala direta ao mailing institucional; 

9. Interlocução permanente com a comunidade através do “Fale conosco” e “Ouvidoria”; 

10. Assento no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. 



   

 

 

www.unilasalle.edu.br/estrela                  Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela – CNPJ 92.741.990/0025-04 

                                                                                                           (51) 3720.2732 – Rua Tiradentes, 401 – Estrela/RS – CEP 95880-000 

 

c) os resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades;  

Criação de “Spots” com notícias variadas sobre a Instituição e os cursos oferecidos. 

 

d) Como são incorporados estes resultados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa.  

  O feedback recebido da comunidade, comunidade acadêmica e imprensa é amplamente discutido em reuniões técnico-administrativas e de 

direção, visando melhorar constantemente o processo de comunicação para a comunidade interna e externa da Faculdade.  

 

DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

a) Ações planejadas:  

1. Acompanhar os calouros no processo de inserção e adaptação ao Ensino Superior; 

2. Consolidar o NAA; 

3. Prestar assessoria, através do NAA, aos acadêmicos dos diferentes cursos e semestres no que tange à resolução de conflitivas emocionais 

que possam prejudicar a aprendizagem; 

4. Consolidar o Programa de Nivelamento Discente; 

5. Promover discussões temáticas para possíveis ajustes curriculares ou criação de novos cursos; 

6. Criar o Programa de Iniciação Científica- PIC 
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b) Ações realizadas:  

1) Atendimento personalizado dos alunos pelos coordenadores de curso e Direção Acadêmica; 

2) Acompanhamento dos acadêmicos e suas representações pelo NAA; 

3) Assessoria prestada pelo NAA ao DA; 

4) Desenvolvimento de reflexões, celebrações e atividades extracurriculares: celebração de Páscoa, celebração da semana de La Salle, 

celebração do mês vocacional e outras relacionadas à temática lassalista; 

5) Participação dos acadêmicos em atividades extracurriculares. 

6) Participação de alunos em Projetos de Pesquisa como Bolsistas de Iniciação Científica - PIC. 

 

EIXO 4: Políticas de Gestão 

DIMENSÃO 5: Políticas de Pessoal 

 

a) Ações planejadas: 

1) Incentivar os colaboradores ao estudo e aprimoramento profissional; 

2) Realizar reuniões de atualização entre o corpo técnico-administrativo de todos os setores da IES; 

3) Realizar treinamentos internos e externos para qualificação; 

4) Realizar Jornadas Pedagógicas com docentes. 

 

 

 



   

 

 

www.unilasalle.edu.br/estrela                  Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela – CNPJ 92.741.990/0025-04 

                                                                                                           (51) 3720.2732 – Rua Tiradentes, 401 – Estrela/RS – CEP 95880-000 

b) Ações realizadas: 

1) Realização de atualização entre o corpo técnico-administrativo de todos os setores da IES, coordenadas pela Direção Administrativa; 

2) Realização de grupos de encontro de funcionários com o objetivo de discussão de suas vivências e sentimentos na execução cotidiana de 

suas funções; 

3) Jornada pedagógica; 

4) Assessoramento permanente para o sistema acadêmico (GVDasa); 

  

c) Os resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades:  

As Jornadas Pedagógicas foram realizadas com a presença de colaboradores; 

 

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição 

a) Ações planejadas: 

I. Quanto à Administração Institucional 

1. Revisar e regulamentar processos internos de compras, custos, orçamentos, contratos e convênios, dentre outros;  

2. Garantir o funcionamento de sistemas e recursos de informação, comunicação; 

3. Revisar e aprovar junto a mantenedora o Plano de Expansão da IES; 

4. Reuniões mensais para o acompanhamento do Planejamento Estratégico da IES, em consonância com a Mantenedora. 
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II. Quando à Estrutura dos Órgãos Colegiados: 

1. Zelar pelo cumprimento das políticas de funcionamento, representação e autonomia dos Órgãos Colegiados. 

 

b) Ações realizadas: 

1. Construção colegiada do Plano de Expansão da IES e apresentação à mantenedora e ao poder público municipal; 

2. Reuniões mensais para o acompanhamento do Planejamento Estratégico da IES, em consonância com a Mantenedora. 

 

I. Quanto à Estrutura dos Órgãos Colegiados: 

1. Realização das reuniões previstas no calendário acadêmico e emissão de resoluções das deliberações tomadas pelos Órgãos Colegiados, com 

representações de todos os atores da IES e da Sociedade Civil Organizada. 

 

DIMENSÃO 10: Sustentabilidade Financeira 

a) Ações planejadas: 

1. Elaborar Proposta Orçamentária em consonância com as receitas e despesas incrementais, dado o planejamento da oferta de novos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

2. Elaborar proposta orçamentária visando à alocação de recursos para a capacitação de docentes e técnicos administrativos, observando-se a 

variação incremental projetada do quadro funcional e as percepções setoriais de necessidade de capacitação; 

3. Elaborar proposta orçamentária contemplando recursos destinados à pesquisa; 

4. Adotar políticas preventivas de combate à inadimplência, conscientizando os discentes quanto aos benefícios obtidos ao realizarem os 
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pagamentos no vencimento; 

5. Garantir a auto-sustentabilidade econômico-financeira da Instituição, para investir em desenvolvimento de pessoas, infra-estrutura.  

6. Garantir que os diferentes produtos/serviços da Instituição gerem resultados econômico-financeiros positivos. Para essa meta, a IES adota 

 como práxis permanente: - levantamento e análise de informações sobre a região para detectar interesses e necessidades, revisão do PDI e 

proposição de perfil adequado à realidade, definição de cursos a serem ofertados mediante definição do PDI após o reconhecimento dos cursos 

em andamento, aprovação de novos cursos na Mantenedora e no CONSUPE, encaminhamentos via e-MEC, estabelecimento de parcerias com 

entidades públicas e privadas da região e com a Rede La Salle, estudo e análise de mercado para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. 

7. Buscar fontes de recursos externos para a Instituição: Visando a sustentabilidade financeira da IES, a Faculdade tem como atividades a 

proposta de convênio para oferta de serviços na área da gestão pública, a definição de empresas/entidades para proposição de convênios, agenda 

de contatos com empresas e entidades selecionadas, visitas às empresas. 

 

b) as ações realizadas;  

1. Otimização de recursos humanos e materiais dentro do contexto operacional total; 

2. Controle de despesas operacionais através da otimização dos processos operacionais; 

3. Previsão orçamentária mensal. 

 

c) os resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades;  

Com relação à sustentabilidade financeira, a IES operacionalizou a proposta orçamentária de forma a adequar os gastos conforme as entradas e o 

repasse da mantenedora. Nesse sentido, os Cursos de Pós-Graduação e os cursos de Extensão deram grande retorno à Faculdade, sendo que 
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foram investidos de forma integral em melhorias aos alunos e colaboradores. Percebeu-se uma significativa melhoria nos ambientes. Prevê-se 

para os próximos anos mais ações integradas em âmbito institucional que visem alocar recursos e disponibilizá-los para as atividades dos cursos 

de graduação, pós-graduação, bem como para melhorar os setores e espaços de trabalho na Instituição.  

 

EIXO 5: Infraestrutura Física 

DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física 

 

a) Ações planejadas: 

1) Atualização constante do acervo bibliográfico. 

2) Aquisição de computadores e projetores. 

3) Melhorias nas áreas de Convivência. 

4) Melhoria na iluminação de salas de aula e espaços comuns com troca de lâmpadas comuns para LED. 

5) Readequação da rede de internet  

6) Campanha de sensibilização para economia de energia, papel toalha, disponibilização de garrafas squeeze substituindo copos plásticos. 

7) Contratação de serviço de máquina de café. 

 

8) as ações realizadas;  

Todas as ações planejadas foram realizadas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para uma Faculdade que se encontra em período de inserção no Município de Estrela e Região dos Vales é essencial a prática avaliativa 

como atividade permanente, tanto no que tange à gestão como no que diz respeito aos processos de interação com a comunidade e 

desenvolvimento de sua missão institucional. 

O PROAVI 2018, desenvolvido sob a coordenação da CPA teve como caráter fundamental a tentativa de mapear os pontos fortes e as 

fragilidades em todos os âmbitos, com vistas a incrementar a ação da IES com estratégias e ações que venham a torná-la referência em Ensino 

Superior, conforme nossa visão do que pretendemos ser. 

A concepção de avaliação desenvolvida pelo programa entende todos os envolvidos no processo Educativo como sujeitos integrantes e 

definitivos que interferem diretamente na construção coletiva da Instituição. Sendo assim, o programa priorizou a ausculta em todas as fases do 

processo de avaliação.  

Nossa trajetória possibilitou implementar, de forma satisfatória, o SINAES através do PROAVI-ES e permitiu avaliar amplamente as 

ações em todos os âmbitos da IES: ensino, pesquisa e extensão. Reforçamos o quanto isso ficou evidenciado na participação da comunidade 

acadêmica: professores, funcionários, acadêmicos de graduação e de pós-graduação.  

A Comunidade externa também teve relevância fundamental, especialmente no que diz respeito aos cursos de Extensão e atividades de 

envolvimento com as instituições públicas e privadas, o que pensamos poder aprimorar-se e tornar-se praxe institucional. O ponto de encontro 

entre IES e Comunidade dá-se ainda no Fórum Permanente de Ensino Superior, que mantém uma comissão que pensa, prioriza e organiza 

eventos e projetos com fins de intercâmbio e troca de experiências e conhecimentos.  

Registramos a harmoniosa relação entre a CPA e as diferentes instâncias da Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela, com autonomia 



   

 

 

www.unilasalle.edu.br/estrela                  Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela – CNPJ 92.741.990/0025-04 

                                                                                                           (51) 3720.2732 – Rua Tiradentes, 401 – Estrela/RS – CEP 95880-000 

e espaço garantido para investigação, avaliação e proposição de resoluções das situações diletantes que porventura venham a surgir no decorrer 

das atividades por ela desenvolvidas. 

A CPA comprometida com a sua função de representar fidedignamente a trajetória realizada pela IES trabalhou incansavelmente em 

meio à complexa e abrangente tarefa de processar e sistematizar as informações aqui contidas.   

 O PROAVI-ES desenvolvido em 2018 desafia-nos a sistematizar ações que visem de forma específica ao melhoramento do fluxo de 

informações na IES, o que será implementado sob a coordenação da Direção Geral, bem como com a colaboração de todos.  

 

Estrela, 28 de março de 2019.  

Coordenador(a) da CPA:  

 

_____________________  
Prof. Ms. Marciano Bruch 

 

 


