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APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta os resultados da Avaliação Institucional realizada no ano de
2013, de acordo com o Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Jardins - FAJAR,
para os efeitos da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES.
Os trabalhos relativos à autoavaliação institucional foram coordenados pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA), que contou com a participação dos coordenadores de cursos e
professores da Faculdade Jardins.
Do ponto de vista da avaliação institucional, deu-se continuidade ao aprimoramento
dos questionários para coleta de dados, bem como os processos de análise e divulgação dos
resultados junto aos cursos de graduação. Os resultados apresentados tornam claros os
avanços obtidos no período, evidenciando melhoria da qualidade da educação ofertada pela
Faculdade Jardins.
A divulgação dos resultados da avaliação institucional à comunidade interna e externa
foi realizada de maneira efetiva. Para a comunidade interna, essa divulgação foi feita
diretamente aos gestores e aos alunos, com discussão de questões relevantes em reuniões além
do emprego de cartazes dispostos nos murais da sede da Instituição, bem como por meio do
portal da FAJAR. Este último permitindo acesso livre também à comunidade externa. A
divulgação e a discussão dos resultados como ferramenta de gestão foram incentivadas, na
busca de constante reflexão sobre a qualidade da educação ofertada pela FAJAR.
Em todas as ações promovidas, a Comissão Própria de Avaliação contou com a
participação de alunos, funcionários, professores e gestores da Instituição, os quais
contribuíram não só para o aperfeiçoamento do processo avaliativo, mas para sua plena
realização.
Este relatório é a síntese, portanto, do esforço institucional voltado à afirmação de uma
política de uso dos dados da autoavaliação, quer como subsídio para a consolidação de
projetos em desenvolvimento, quer para a implantação de novos projetos.
Contemplando as dez dimensões da autoavaliação institucional que constam no
SINAES, são apresentados, a seguir, os dados da instituição, a descrição do projeto de
avaliação executado e os resultados obtidos na aplicação dos questionários e consultas em
documentos da Instituição.
Aracaju (SE) 20 de Janeiro de 2014.
Antônio Augusto Sá Mendonça
Coordenador da CPA
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

1.1. Mantenedora
Nome: CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA - CESUL
Sede: Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, nº 1496, Bairro Jardins/Aracaju-Sergipe
CEP: 49.025-080
CNPJ: 11.814.649/0001-62
Fone/Fax: (79)81072415
E-mail: alaide@usp.br
1.2. Identificação da Mantida
FACULDADE JARDINS
Característica: Instituição privada com fins lucrativos – CÓDIGO: 15133
Integrada pela Portaria Ministerial n° 741 de 12 de agosto de 2013
Unidade sede: Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, nº 1496, Bairro Jardins/AracajuSergipe
CEP: 49.025-080
Fone/Fax: (79)81072415
Site: www.faculdadejardins.edu.br
Diretor: João Antônio do Nascimento Moreira
Vice-Diretora: Maria Venízia Gonzaga Moreira
Coordenador do Curso de Pedagogia: Zuleida Cardoso Leite
Coordenador do Curso de Letras: Maria Venízia Gonzaga Moreira
1.3. Membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA
Prof. Antônio Augusto Sá Mendonça: Coordenador - Corpo Docente
Fabiana Santos Andrade: Representante do Corpo Docente
Maria do Carmo da Silva Viana: Técnico Administrativo
Lidiane Oliveira dos Santos: Representante do Corpo Discente
Delegado José Gilberto Guimarães Neto: Sociedade Civil Organizada
Período de mandato da CPA: 20/08/2013 a 20/01/2016
Ato de designação da CPA: Portaria Nº 001/2013, de 17 de agosto de 2013

1.4. Breve Histórico
Em 2013, a Mantenedora obteve o credenciamento da Faculdade Jardins,
conforme Portaria nº 741, de 09/08/2013, publicado no DOU de 12/08/2013. E pela
Portaria nº 427, de 30/08/2013, D.O.U de 03/09/2013, a Faculdade de Jardins –
FAJAR foi autorizada a ministrar o curso de Licenciatura em Pedagogia e
Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa.
A Faculdade Jardins ainda não matriculou nenhum aluno nos cursos, portanto
encontra-se em processo de organização para realizar vestibular para o próximo ano
letivo.
1.5. Cursos Oferecidos Atualmente
a) Graduação:
 Pedagogia;
 Letras – Língua Portuguesa;

2 . DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAJAR
A CPA da FACULDADE JARDINS - FAJAR, desde sua constituição em 2013,
tem pautado sua atuação, além dos

pressupostos teóricos já citados,

num

processo avaliativo tendo por base as dez dimensões avaliativas estabelecidas pelo
SINAES e encaminhado o relatório circunstanciado ao INEP. Porém ainda em
processo de desenvolvimento, não tendo a oportunidade de executar a primeira
avaliação em função da IES ainda encontra-se sem alunos e irá realizar as primeiras
matricular para o ano letivo de 2014.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CPA foi constituída e irá desenvolver todo o processo de avaliação que
perpassará pela conscientização da comunidade acadêmica sobre o tema.

