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PLANO DE MELHORIA INSTITUCIONAL

O Plano de Melhoria Institucional objetiva elencar não apenas os pontos fortes da instituição, mas também suas fragilidades
corroborando como instrumento que busca contemplar ações que tenham o poder de transformar as fragilidades em potencialidades.
Para tanto, tomou-se por base para proposição de ações que visem à melhoria da instituição os seguintes instrumentos:


Art. 21, § 2°, da Portaria Normativa 23, de 21 de dezembro de 2017;



Relatório de Avaliação Externa de credenciamento;



Relatório da Comissão Própria de Avaliação da IES (ano base 2018);



Plano de Densenvolvimento Institucional (PDI) 2019 – 2023;



Instrumento de Recredenciamento 2017.

_____________________________________________________________________________________Plano de Melhoria Institucional 2019

2

(19374) FACULDADE SANTA LUZIA – FSL
CREDENCIAMENTO - MEC / PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.166 DE 15.09. 2017

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Indicador

1.1
Evolução
institucional a partir dos
processos
de
Planejamento
e
Avaliação
Institucional

1.2
Processo
autoavaliação
institucional

de

Diagnóstico de
Avaliação Externa

Diagnóstico Atual

Melhorias / Ações programadas

Período
de
realização
da Meta
2019

Externa:
O
ato
regulatório
é
de
Credenciamento
de
Instituição de Ensino
Superior, portanto não
há
instituição
constituída e tempo
para demonstração de
evolução em relação a
processos
de
planejamento
e
Avaliação Institucional.

 A Instituição possui ato regulatório de
Credenciamento, conforme Portaria n°
1166, de 15 de setembro de 2017.
 A IES alterou suas estratégias e
processos de gestão baseando-se nas
avaliações externas e internas.
 O Relato Institucional demonstra a
análise do histórico da IES, do conceito
de
avaliações
externas,
do
desenvolvimento e divulgação dos
processos de autoavaliação, do plano
de melhorias e dos processos de gestão
a partir das avaliações externas e
internas e evidencia a evolução
institucional.

 Ampliar a divulgação dos resultados e
plano de ação em diferentes meios, tais
como: plataforma eletrônica, banners,
quadros de avisos e murais (CPA);
 Elaboração do plano de melhorias;
 Adequação dos processos de gestão a
partir das avaliações externas e interna.

Abril

 Implantar e consolidar os mecanismos
necessários para a integração da
autoavaliação e seu planejamento;
 Implantar ações efetivas na gestão
relacionadas
aos
resultados
das
avaliações externas e internas de forma
a evidenciar a evolução institucional.

Janeiro a
dezembro

O
projeto
de
autoavaliação atende
Muito
Bem
às
necessidades
institucionais
e
apresenta CC 3;
A CPA está implantada
porém
não
está
totalmente
representada;

 A CPA está implantada e esta
totalmente representada por seus
membros:
docente,
técnico
administrativo, discente e sociedade
civil;
 Alguns membros da CPA (2018) não se
faziam presentes nas reuniões, o que
prejudicava o andamento das atividades
desta comissão (CPA).

 Consolidar e
essenciais
autoavaliação,
efetiva em
Institucionais;

otimizar as condições
ao
processo
da
facilitando uma avaliação
todos os segmentos

 Substituir membros que não se
enquadram nas normas presentes no
Regulamento da CPA;

Responsável

CPA
e
Diretor Geral

Junho
CPA
e
Diretor Geral
Abril
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 Há
processo
de
autoavaliação
institucional e atende às necessidades
institucionais, como instrumento de
gestão e de ação acadêmicoadministrativa de melhoria institucional,
com evidência de que todos os
segmentos da comunidade acadêmica
estão sensibilizados para a sua
relevância.

1.3
Autoavaliação
institucional:
participação
da
comunidade acadêmica

1.4
Autoavaliação
institucional
e
avaliações
externas:
análise e divulgação
dos resultados

O
projeto
de
Autoavaliação
está
escrito e contempla a
participação
do
membro
da
comunidade
acadêmica, porém o
membro ainda não foi
empossado, pois a IES
está em processo de
credenciamento; ainda
não
há
alunos
matriculados.

O
Projeto
de
Autoavaliação
está
escrito e contempla a
divulgação
dos
resultados do processo
de
autoavaliação
externa
para
a
comunidade
acadêmica.





A autoavaliação institucional contempla
a participação da sociedade civil e
todos os segmentos da comunidade
acadêmica.
O processo de autoavaliação ocorre
com participação da sociedade civil
organizada e de todos os segmentos da
comunidade acadêmica (vedada a
composição que privilegie a maioria
absoluta de um deles).

 Existem
resultados
de
avaliação
institucional 2018 e de avaliação externa
2015;
 Verifica-se que algumas respostas não
corresponderam à realidade vivenciada
pelos discentes, o que nos leva a
concluir que há desinteresse por parte
dos discentes (CPA).
 Os resultados divulgados, referentes à

 Implementar medidas que visem a
participação de todos os seguimentos da
comunidade acadêmica no processo de
autoavaliação, de forma que estes se
apropriem dos resultados para melhoria
institucional.

Janeiro a
Dezembro

CPA
e
Diretor Geral

Abril a
Dezembro

CPA

Junho e
Novembro

CPA

 Todos os segmentos da comunidade
acadêmica devem se apropriar dos
resultados do relatório da CPA.

Abril

Dirigentes,
Conselhos,
Docentes,Técnicos
Administrativos,
Discentes,
Sociedade Civil

 Divulgar os processos e os resultados da
avaliação interna, e implantação das
ações e mudanças a partir dos resultados
dos processos de autoavaliação de 2018;
 Conscientizar e orientar os discentes
sobre a importância de responder
corretamente os questionários da CPA;
 Implantar medidas para que todos os
segmentos da comunidade acadêmica

Abril a
Dezembro

CPA

 Ampliar medidas de sensibilização de
forma a conscientizar as partes
envolvidas sobre a importância do
processo de autoavaliação institucional,
que minimizem as fragilidades apontadas
(CPA);
 Promover
a
participação
e
o
comprometimento da comunidade, para
assegurar a legitimidade dos resultados
da autoavaliação;
 Implantação dos formulários eletrônicos
com ferramenta junto ao sistema de
gestão
acadêmica
(CPA),
como
instrumento de coleta de dados;
 Aumentar o índice de participação no
processo de autoavaliação institucional.
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autoavaliação
institucional
e
às
avaliações externas, são descritivos e
estão disponíveis para todos os
segmentos da comunidade acadêmica.

Não existem resultados
de
avaliação
institucional
e
avaliações externas. O
credenciamento da IES
está em andamento,
portanto o indicador
não se aplica


1.5 Relatórios de
autoavaliação

Não existe relatório de
autoavaliação. Não se
aplica.



No ano de 2018 foi construído o
primeiro relatório parcial da CPA, no
qual
possui
fragilidades
e
potencialidades que serviram de base
para a melhoria do processo de
planejamento e gestão institucional
Os relatórios de autoavaliação estão de
acordo com a previsão de postagem
para cada ano do triênio (considerando
os relatórios parciais e final previstos no
planejamento da CPA).

tenham acesso aos resultados da
autoavaliação institucional, cuidando
para que estes sejam analíticos.

 Potencializar o uso dos resultados da
avaliação institucional, bem como das
avaliações externas, para ações de
melhoria
no
processo
ensinoaprendizagem e de gestão institucional;
 Elaborar os relatórios de autoavaliação
de forma que possuam clara relação
entre si e impactam o processo de
gestão da instituição.

Abril a
Dezembro

CPA
Diretor Geral e
Acadêmico e
Coord. de
Graduação
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EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional
Indicador

Diagnóstico de
Avaliação Externa

Diagnóstico Atual

2.1 Missão, objetivos,
metas
e
valores
institucionais

As metas e objetivos
estão previstos no PDI
e
muito
bem
articulados
com
a
missão
institucional,
com o cronograma
estabelecido ao longo
de 2014 – 2018 e com
os
resultados
do
processo de avaliação
institucional

 A divulgação da missão da IES ocorre
apenas através do site e documentos
oficiais da IES (CPA).
 A missão, os objetivos, as metas e os
valores da instituição estão expressos
no PDI, comunicam-se com as políticas
de ensino, de extensão e de pesquisa
(esta
última,
considerando
a
organização acadêmica) e se traduzem
em ações institucionais internas,
transversais a todos os cursos.

2.2 PDI, planejamento
didático-instrucional e
política de ensino de
graduação e de
pós-graduação.

 Conforme apregoado
no PDI, a IES atende
de
maneira
Suficiente,
os
aspectos
de
atualização
curricular, programas
de
monitoria
e
órgãos de apoio das
atividades
acadêmicas;
 As
políticas
de
implementação
de

 As políticas institucionais de ensino para
pós-graduação e extensão estão
implantadas e regulamentadas;
 Há alinhamento entre o PDI e a política
de ensino, considerando os métodos e
as
técnicas
didático-pedagógicas,
metodologias
que
favorecem
o
atendimento educacional especializado
e as atividades de avaliação, o que se
traduz nas práticas de ensino de
graduação e de pós-graduação, com
incorporação de avanços tecnológicos e
com metodologia que incentiva a

Melhorias / Ações programadas

Período
de
realização
da Meta

Responsável

 Ampliar a divulgação da missão, visão e
valores nos departamentos da IES
(CPA);

Abril

Dirigentes

 Cumprir as metas e ações do PDI
conforme cronograma a ser estabelecido
pelos gestores;
 Acompanhar os relatórios sobre o
cumprimento das metas e ações
previstas;
 Envolver e participar efetivamente da
CPA e dos órgãos colegiados no
cumprimento das metas estabelecidas;
 Desenvolver ações internas e externas,
por
meio
dos
projetos
de
responsabilidade social vinculado a
missão, os objetivos, as metas e os
valores da instituição.

 Nomear
Comissão
de
Iniciação
Científica segundo Regulamento;
 Implantar novos cursos de pósgraduação lato sensu e extensão.
 Divulgar cursos de pós-graduação lato
sensu e extensão já existentes;
 Estabelecer reuniões periódicas do
grupo responsável pela elaboração e
acompanhamento
do
PDI
para
avaliação.
 Revisar anualmente o PDI para sua
adequação quando necessário;
 Promover ações reconhecidamente

Janeiro até
Dezembro

Janeiro até
Dezembro

Dirigentes, CPA,
Conselhos

Direção,
Coordenação de
graduação,
Coordenação de
pós-graduação,
NDE.
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cursos
de
pósgraduação
lato
sensu
estão
contempladas
de
forma suficiente.

2.3 PDI, política e
práticas de pesquisa
ou iniciação científica,
de
inovação
tecnológica
e
de
desenvolvimento
artístico e cultural.

As
propostas
acadêmicoadministrativas
referentes à pesquisa
ou iniciação científica
estão previstas, de
maneira suficiente no
PDI da IES, com
incentivo à publicação
e/ou coprodução de
artigos
científicos,
publicação de livro,
resenha ou resumo na
área do curso.

interdisciplinaridade.

 Não foi implantado o programa de
iniciação científica (CPA);
 Há alinhamento entre o PDI e a política
e as práticas de pesquisa ou iniciação
científica, de inovação tecnológica e de
desenvolvimento artístico e cultural,
verificando-se
práticas
acadêmicas
voltadas à produção e à interpretação
do conhecimento.

2.4
PDI,
políticas
institucionais voltadas
à
valorização
da
diversidade, do meio
ambiente,
da memória cultural, da
produção artística e do
patrimônio cultural, e
ações
afirmativas de defesa e
promoção dos direitos
humanos
e
da
igualdade étnico-racial

As ações institucionais
previstas
estão
coerentes com o PDI,
de
maneira
SUFICIENTE.

O PDI possui políticas institucionais que
se traduzem em ações voltadas à
valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio
cultural, e em ações afirmativas de defesa
e promoção dos direitos humanos e da
igualdade étnico-racial.

2.5 PDI e políticas
institucionais voltadas
ao
desenvolvimento
econômico e à
responsabilidade social

As ações previstas
pela FSL contemplam
o
desenvolvimento
econômico e social de
maneira suficiente.

Há alinhamento entre o PDI e as políticas
institucionais para o desenvolvimento
econômico e social, considerando a
melhoria das condições de vida da
população e as ações de inclusão e

exitosas ou inovadoras em relação a
política de ensino.

 Implantar o programa de iniciação
científica (CPA);
 Há alinhamento entre o PDI e a política
e as práticas de pesquisa ou iniciação
científica, de inovação tecnológica e de
desenvolvimento artístico e cultural,
verificando-se práticas acadêmicas
voltadas à produção e à interpretação
do conhecimento, havendo linhas de
pesquisa e de trabalho transversais aos
cursos ofertados.

Janeiro até
Dezembro

Desenvolver ações voltadas à valorização
da diversidade, do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e
do patrimônio cultural de modo transversal
ao
curso ofertado, ampliando
as
competências dos egressos e ofertando
mecanismos
de
transmissão
dos
resultados para a comunidade.

Abril a
Dezembro

NDE, Docentes e
Coord. de
Graduação

 Promover
a
sensibilização
da
comunidade para o programa de
revitalização da quadra de esporte da
comunidade no entorno da IES (CPA);

Abril a
Dezembro

Coord. de
Graduação

Coordenação de
graduação,
Coordenação de
pós-graduação,
NDE.
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empreendedorismo,
articulando
objetivos e valores da IES.

os

 Consolidar e ampliar a oferta de
serviços à comunidade utilizando os
recursos disponíveis da Faculdade;
 Criar e implantar programas e projetos
relacionados à defesa do meio
ambiente, especialmente no âmbito da
região e de sua inserção;
 Fortalecer os programas e projetos
relacionados à defesa do meio
ambiente, especialmente no âmbito da
região e de sua inserção;
 Criar e implantar uma política de
contratação de funcionários com
necessidades especiais;
 Promover
o
desenvolvimento
econômico e social, considerando a
melhoria das condições de vida da
população e as ações de inclusão e
empreendedorismo,
articulando
os
objetivos e valores da IES, e a
promoção de ações reconhecidamente
exitosas ou inovadoras.
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EIXO 3 – Políticas Acadêmicas
Indicador

Diagnóstico de
Avaliação Externa

Diagnóstico Atual

Melhorias / Ações programadas






3.1 Políticas de ensino
e ações acadêmicoadministrativas
para
os
cursos
de
graduação.

Conforme
apregoado
no PDI, a IES atende de
maneira suficiente os
aspectos de atualização
curricular e programas
de monitoria e órgãos
de apoio as atividades
acadêmicas



Adequação parcial dos ambientes da
faculdade para funcionamento do
curso de Enfermagem.
As ações acadêmico-administrativas
estão relacionadas com a política de
ensino para os cursos de graduação e
consideram a atualização curricular
sistemática, a oferta de componentes
curriculares na modalidade a distância
(quando previsto no PDI), a existência
de programas de monitoria em uma ou
mais áreas e de nivelamento,
transversais a todos os cursos.












Adequar os ambientes da IES para
perfeito funcionamento do curso de
Enfermagem (CPA).
Consolidar a graduação com práticas
coerentes com as políticas contidas
nos documentos oficiais da FSL.
Consolidar e articular os Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC), o
Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
e o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Criar novos cursos de graduação e
cursos superiores de tecnologia,
conforme o plano de expansão do PDI;
Elaborar pesquisa de mercado para
lançamento de novos cursos;
Adequar os ambientes e equipamentos
necessários aos cursos selecionados;
Compreender a interdisciplinaridade
dos currículos, garantindo a formação
das habilidades e competências
definidas para o perfil do egresso.
Ampliar a divulgação da Faculdade;
Aumentar a verba de investimentos em
propaganda;
Intensificar ações de marketing.
Recrutar recursos humanos que
atendam
a
necessidade
de
implantação dos novos cursos;
Aumentar a verba de investimentos
destinado a infraestrutura física para
implantação dos novos curso;

Período
de
realização
da Meta

Responsável

Janeiro a
Dezembro

Coord. graduação,
NDE, Conselho de
Curso, Dirigentes,
Setor de RH
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3.2 Políticas de ensino
e ações acadêmicoadministrativas
para
os cursos de pósgraduação lato sensu

As
políticas
de
implementação
de
curso de pós-graduação
latu
sensu
estão
contempladas de forma
suficiente.

As
ações
acadêmico-administrativas
constantes do PDI estão relacionadas com
a política de ensino para os cursos de pósgraduação lato sensu, considerando a
aprovação pelos colegiados da IES, o
acompanhamento e a avaliação dos
cursos ofertados, o atendimento às
demandas socioeconômicas da região de
inserção da IES e a articulação da oferta
dos cursos lato sensu com as áreas da
graduação.










Avaliar permanentemente os cursos,
as disciplinas, o desempenho docente
e os projetos pedagógicos como um
todo;
Solicitar parceria com instituição de
ensino Superior de Educação à
Distância para pólo na FSL
Realizar pesquisa de mercado para
lançamento de novos cursos.
Interligar
as
ações
acadêmicoadministrativas com a política de
ensino para os cursos de graduação
Atualizar constantemente o PPC dos
cursos existentes na IES;
Implantar o programa de monitoria em
uma ou mais áreas de nivelamento;
Ampliar a divulgação de cursos de
especialização, dando ênfase ao curso
de Especialização de (92671) Terapia
Intensiva com Enfoque em Urgência e
Emergência para Multiprofissionais
para início das aulas (CPA);
Análisar e pesquisar o mercado para
identificação das necessidades de
especialização de profissionais para o
mercado de trabalho;
Consolidar parcerias para oferta dos
novos cursos e turmas;
Atualizar os projetos pedagógicos dos
cursos, coerentes com as políticas
constantes dos documentos oficiais da
Faculdade em acordo com a legislação
vigente;
Integrar
novas
tecnologias
da
informação e comunicação, como
ferramenta
nos
processos
educacionais;
Ofertar anualmente cursos de pós graduação lato sensu e extensão em
atendimento às necessidades de

Abril a
Julho

Coord. Pósgraduação e
Dirigentes.

Janeiro a
Dezembro

Dirigentes, NDE,
Docentes, Coord.
Pós-graduação,

_____________________________________________________________________________________Plano de Melhoria Institucional 2019

10

(19374) FACULDADE SANTA LUZIA – FSL
CREDENCIAMENTO - MEC / PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.166 DE 15.09. 2017




3.4
Políticas
institucionais e ações
acadêmicoadministrativas para a
pesquisa ou
iniciação científica, a
inovação tecnológica e
o
desenvolvimento
artístico e cultural

As
propostas
acadêmicoadministrativas
referentes à pesquisa
ou iniciação científica
estão
previstas
de
maneira suficiente no
PDI






3.5
Políticas
institucionais e ações
acadêmicoadministrativas para a
extensão


As ações de extensão
estão previstas no PDI,
de maneira Suficiente.

Iniciação dos discentes em atividades
de prática de investigação na disciplina
de Seminário Integralizador (CPA);
Não foi implantado o programa de
iniciação científica (CPA);
As ações acadêmico-administrativas
para a pesquisa ou iniciação científica,
a
inovação
tecnológica
e
o
desenvolvimento artístico e cultural
estão em conformidade com as
políticas estabelecidas, com garantia
de sua divulgação no meio acadêmico.
Grande procura por parte dos
acadêmicos
pelos
cursos
de
extensão apresentados devido ao
valor acessível (CPA);
As ações acadêmico-administrativas
para a extensão estão em
conformidade com as políticas
estabelecidas,
considerando
práticas efetivas para a melhoria das
condições sociais da comunidade
externa,
com
garantia
de
divulgação no meio acadêmico.










formação continuada demandada pelo
mercado de trabalho.
Correlacionar as ações acadêmicoadministrativas constantes do PDI com
as políticas de ensino para os cursos
de
pós-graduação
lato
sensu;
Acompanhar e avaliar os cursos
ofertados, o atendimento às demandas
socioeconômicas
da
região
de
inserção da IES; Articular a oferta dos
cursos lato sensu com as áreas da
graduação, sendo que mais de 50%
dos docentes devem ser mestres ou
doutores;
Implantar e implementar as atividades
de prática de investigação e de
iniciação científica de acordo com as
políticas contidas nos documentos
oficiais da FSL;
Garantir a participação dos discentes
em atividades de pesquisa e iniciação
científica por meio de programas de
bolsas; Disponibilizar recursos próprios
para pesquisa científica; Buscar
parceiria com agências de fomento
para a oferta de bolsas de iniciação à
pesquisa.
Consolidar as atividades de extensão
de acordo com as políticas contidas
nos documentos oficiais da FSL;
Vincular as atividades de extensão
com a formação e sua relevância com
o entorno;
Apoiar a participação de docentes e
discentes nos programas de extensão.
Estimular a participação dos discentes
em atividades de extensão por meio da
implantação de programas de bolsas
mantidos com recursos próprios ou de
agências de fomento.

Abril a
dezembro

Dirigentes, NDE,
Conselho de
Graduação,
Docentes, Coord.
de Graduação,

Janeira a
dezembro

Coord. de PósGraduação e
Extensão,
Dirigentes.
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3.6
Políticas
institucionais e ações
de estímulo e difusão
para
a
produção
acadêmica
Docente.

As ações de estimulo a
produção
acadêmica
estão
previstas
de
forma suficiente no PDI
da IES



Reuniões periódicas com docentes
para produção de artigos coletivos;
As ações de estímulo e difusão para a
produção
acadêmica
promovem
publicações
científicas,
didáticopedagógicas, tecnológicas, artísticas e
culturais e incentivam a participação
dos docentes em eventos de âmbito
local e nacional.






3.9 Comunicação da
IES
com
a
comunidade externa

Os
canais
de
comunicação
externa
da FSL estão previstos
de maneira suficiente
no PDI da IES.

 Criação do site da FSL no qual são
disponibilizadas todas as atividades e
documentos oficiais da IES;
 Os canais de comunicação externa
divulgam informações de cursos, de
programas, da extensão e da pesquisa
(quando
houver),
publicam
documentos institucionais relevantes,
possuem
mecanismos
de
transparência institucional e de
ouvidoria e permitem o acesso às
informações acerca dos resultados da
avaliação interna e externa.



3.10 Comunicação da
IES
com
a
comunidade interna

Os
canais
comunicação interna
FSL estão previstos
maneira suficiente
PDI da IES.

de
da
de
no




Pouca
procura
pelos
serviços
prestados pela Ouvidoria, visto que os
discentes procuravam outros setores
para reclamações e sugestões (CPA);
A ouvidoria não possui espaço físico
adequado (CPA).
A comunicação da IES com a
comunidade
interna
promove
a
transparência institucional, por meio de
canais diversificados, impressos e
virtuais, favorecendo o acesso por
todos os segmentos da comunidade
acadêmica, divulga os resultados das
avaliações interna e externa e













Apoiar a participação de docentes e
discentes nos programas de iniciação
científica e extensão;
Estimular a produção acadêmica
docente por meio do incentivo para
publicação de dois artigos por ano;
Incentivar a participação docente em
eventos de âmbito local, nacional e
internacional.
Ampliar a divulgação da faculdade e
das atividades desenvolvidas pela FSL
(Site, jornais, rádio, TV, faixas,
outdoor, cartazes, folhetos, mala
direta,
palestra
de
orientação
vocacional e formação profissional);
Ampliar a comunicação com a
sociedade na oferta de cursos e
programas da instituição;
Ampliar a divulgação na mídia
eletrônica dos atos e eventos da FSL e
seus cursos;
Ampliar o acesso às informações
acerca dos resultados da avaliação
externa. Divulgar em instâncias
específicas as informações de forma
transversal as áreas.
Ampliar divulgação das atividades
desenvolvidas pela Ouvidoria (CPA);
Disponibilizar estrutura física e equipar
a sala da ouvidoria (CPA);
Ampliar
os
mecanismos
de
comunicação e dos sistemas de
informação de forma a promover a
eficácia em relação à coordenação dos
diferentes cursos;
Atualizar os sistemas de registro e
controle acadêmico, como meio
facilitador do acesso aos estudantes,
docentes e funcionários;
Capacitar
constantemente
os

Abril
a
dezembro

Docentes,
Dirigentes, Coord.
de graduação e
pós-graduação.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, TI,
Coordenação de
Curso, Ouvidoria,
NAD.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, TI,
Secretaria
acadêmica, coord.
de graduação,
NDE, Ouvidoria.
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disponibiliza ouvidoria.











3.11
Política
atendimento
discentes

de
aos

Os programas de apoio
ao discente previstos no
PDI da IES atendem de
forma suficiente às
necessidades
dos
acadêmicos.

 Não foi implantado o Núcleo de
Atendimento ao Discente (CPA);
 Não foi implantado o Programa de
Apoio Psicopedagógico (CPA);
 Não há programas de apoio aos
discentes.





funcionários
para
otimizar
o
atendimento a comunidade;
Padronizar
e
aperfeiçoar
as
publicações da FSL;
Adequar e ampliar o portal de acesso
dos estudantes e docentes para as
questões
acadêmicas
e
administrativas;
Integrar e atender por meio da
ouvidoria
a
manifestação
da
comunidade com o plano de melhoria
institucional.
Implantar o Núcleo de Atendimento ao
Discente (CPA);
Implantação do Programa de Monitoria
(CPA);
Implantação do Programa de Apoio
Psicopedagógico (CPA);
Criar
regulamento
e
implantar
programa
de
nivelamento
dos
discentes.
Consolidar e viabilizar programas de
apoio ao discente;
Incentivar o acesso, a permanência e a
continuidade dos estudos, por meio de
concessão
de
bolsas
social
institucional, Bolsa de Monitoria, Bolsa
de Iniciação Científica, parcerias com o
Prouni, FIES e Educa Mais Brasil
programas e empresas promotoras de
financiamento universitário;
Implantar a política de atendimento aos
discentes, de forma a contemplar
programas
de
acolhimento
e
permanência do discente, programas
de
acessibilidade,
monitoria,
nivelamento,
intermediação
e
acompanhamento de estágios não
obrigatórios remunerados, e apoio
psicopedagógico.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, NDE,
Coord. de Curso,
NAD, Ouvidoria,
Docentes
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3.12
Políticas
institucionais e ações
de
estímulo
à
produção discente e à
participação em
eventos (graduação e
pós-graduação)

Os programas de apoio
ao discente estão muito
bem previstos no PDI
da IES, apresentando
políticas sistematizadas
de apoio à participação
de eventos e publicação
científica para discentes
e docentes.

 Não foi implementada as políticas
institucionais e ações de estímulo que
garantem apoio financeiro ou logístico
para a organização e participação em
eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional, e apoio à
produção acadêmica discente e à sua
publicação em encontros e periódicos
nacionais.

 Implantar, consolidar e apoiar a
realização de eventos, tais como
Jornadas,
Semanas
Acadêmicas,
Palestras e Seminários internos e
externos;
 Promover programas e eventos diversos
de caráter científico, técnico, cultural e
artístico, interdisciplinar, transdisciplinar
e outros, em complemento ao processo
educacional;
 Implemetar as políticas institucionais e
ações de estímulo que garantem apoio
financeiro
ou
logístico
para
a
organização e participação em eventos
na IES e de âmbito local, nacional ou
internacional, e apoio à produção
acadêmica discente e à sua publicação
em encontros e periódicos nacionais.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, Setor
financeiro, NDE,
Coord. de Curso,
COPECI.
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EIXO 4 – Políticas de Gestão
Indicador

Diagnóstico de
Avaliação Externa

4.1 Titulação do corpo
docente

O corpo docente é
composto
por
17
docentes especialistas
(95%),
sendo
ao
menos 5% de mestres
e doutores.

Diagnóstico Atual

Melhorias / Ações programadas

Período
de
realização
da Meta

 O corpo docente é composto por ao
menos 40% de mestres e doutores.

 Consolidar a política de qualificação
docente, para que em 2023 a IES
possua 34 mestres e 18 doutores;
 Qualificar o corpo docente para compor
ao menos 60% de mestres e doutores.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes,
Docentes.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes,
Conselho de
Graduação, Coord.
de Curso.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, Técnicos
Administrativos,

4.2 Política de
capacitação docente e
formação continuada

Nos
documentos
analisados, bem como
em entrevista in loco,
observou-se que as
políticas de formação e
qualificação
docente
estão previstas de
forma suficente.

 Não foram ofertados cursos e atividades
de formação didático-pedagógica
(CPA);
 Ainda não foi totalmente desenvolvida a
política de capacitação docente e
formação continuada que garantem a
participação em eventos científicos,
técnicos, artísticos ou culturais e em
cursos de desenvolvimento pessoal e
profissional.

4.3
Política
capacitação

Tanto no PDI, como no
Plano de cargos e

 Não foi implantado o Programa
Permanente
de
Avaliação
de

de
e

 Aprovar no Conselho de Graduação e
CONSUP o PCCD de acordo com
Convenção Coletiva de Trabalho
2018/2019
do
Sindicato
dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado
do Maranhão (CPA);
 Fortalecer o apoio a participação em
eventos fora da FSL;
 Desenvolver contínua e gradualmente o
plano de carreira docente e o plano de
capacitação docente;
 Implantar programas de qualificação de
acordo com as demandas identificadas;
 Consolidar a oferta de cursos e
atividades de formação didáticopedagógica;
 Implementar a aplicação do processo de
avaliação docente
 Promover e divulgar os trabalhos
publicados por docentes da FSL;
 Incentivar a qualificação acadêmica em
programas de mestrado e doutorado.
 Implantar o Programa Permanente de
Avaliação
de
Desempenho
e

Responsável
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carreiras
dos
funcionários
apresentam de forma
suficiente ações de
formação
e
capacitação do corpo
técnico administrativo.

Desempenho e Resultados (CPA);
 A política de capacitação e formação
continuada para o corpo técnico
administrativo garante a participação em
eventos científicos, técnicos, artísticos
ou culturais e em cursos de
desenvolvimento pessoal e profissional.

4.5
Processos
de
gestão institucional

Pelos
documentos
analisados e entrevista
in loco, observou-se
que
a
gestão
institucional
está
prevista e descrita de
forma suficiente para o
funcionamento da IES

 Os processos de gestão institucional
consideram
a
autonomia
e
a
representatividade dos órgãos gestores
e colegiados e a participação de
docentes, técnicos, discentes, da
sociedade civil organizada e dos tutores
(estes, quando for o caso), e
regulamentam o mandato dos membros
que compõem os órgãos colegiados.

4.7

As fontes de recursos

 O orçamento é formulado a partir do

formação continuada
para o corpo técnicoadministrativo

Sustentabilidade

Resultados (CPA);
 Desenvolver de forma contínua e
gradual o plano de cargos e salários do
pessoal técnico-administrativo e o plano
de
capacitação
dos
funcionários
técnico- administrativos;
 Capacitar de forma contínua os
gestores e corpo técnico administrativo,
por meio de programas de treinamento
específicos presenciais ou a distância;
 Garantir a qualificação acadêmica na
graduação e/ou em programas de pósgraduação para o corpo técnicoadministrativo.
 Buscar continuamente o cumprimento
das ações previstas no PDI (CPA);
 Manter
e
implantar
inovações
cotidianas, articuladas com a missão e
os objetivos institucionais;
 Aperfeiçoar e melhorar os processos
administrativos e acadêmicos com a
finalidade de agilizar os procedimentos
acadêmicos;
 Analisar continuamente a instituição
para implantação e designação da
composição dos novos colegiados;
 Incentivar
a
participação
dos
representantes discentes em reuniões
de conselhos de curso de graduação e
conselho superior;
 Aperfeiçoar a gestão institucional por
meio de resultados obtidos nas
autoavaliações, nas avaliações externas
e nos conceitos qualitativos da
educação superior (ENADE, CPC, CC,
CI, IGC)
 Sistematizar e divulgar as decisões dos
órgãos colegiados
 Consolidar e otimizar o programa de

Consultoria
particular, NDE.

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, Órgãos
colegiados
(CONSUP e
Conselho de
Graduação), NDE,
CPA.

Janeiro a

Diretor Geral e
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financeira: relação com
o
desenvolvimento
institucional

4.8
Sustentabilidade
financeira: participação
da comunidade interna

previstas
no
PDI
atendem de maneira
INSUFICIENTE
ao
custeio
e
aos
investimentos
no
ensino, pesquisa e
extensão.

-

PDI, está de acordo com as políticas de
ensino, extensão e pesquisa (quando for
o caso) e prevê ampliação e
fortalecimento de fontes captadoras de
recursos.

 O orçamento dispõe de ciência,
participação e acompanhamento das
instâncias gestoras e acadêmicas,
orientando a tomada de decisões
internas.

controle orçamentário da Instituição;
 Implantar o Plano de Execução
Orçamentária,
considerando
a
implantação de novos cursos e
disponibilidade de recursos para sua
operacionalização;
 Viabilizar financeiramente a implantação
dos novos cursos e programas;
 Apresentar estudos para monitoramento
e acompanhamento da distribuição de
créditos.

dezembro

Setor financeiro

 Considerar no orçamento as análises do
relatório de avaliação interna

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral e
Setor financeiro
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EIXO 5 – Infraestrutura
Diagnóstico Atual

Melhorias / Ações programadas

Período
de
realização
da Meta

 As instalações administrativas atendem
às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, a guarda, manutenção e
disponibilização
de
documentação
acadêmica, a acessibilidade e a
avaliação periódica dos espaços.

 Readequar e otimizar os ambientes
necessários para o desenvolvimento
das
atividades
acadêmicas,
administrativas;
 Melhorar e adequar à saída de
emergência (CPA);
 Implantar catracas eletrônicas no hall de
acesso aos Departamentos da IES
(CPA);
 Fazer periodicamente a manutenção
patrimonial.

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral

Janeiro a
dezembro

Dirigentes

Indicador

Diagnóstico de
Avaliação Externa

5.1 Instalações
administrativas

As
instalações
administrativas
existentes atendem de
maneira suficiente às
necessidades
institucionais,
considerando, em uma
análise sistêmica e
global, os aspectos:
quantidade, dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,
segurança,
acessibilidade
e
conservação.

5.2 Salas de aula

O quantitativo de salas
de aulas (03) atendem
de
maneira
INSUFICIENTE
os
quatro
primeiros
semestres do curso.
Por outro lado, a IES
apresentou
projeto
estrutural
e
arquitetônico de um
conjunto de salas para
suprir as necessidades
de oferta para o curso
inteiro.

 As salas de aula atendem às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, a acessibilidade e a
avaliação periódica dos espaços.

5.3 Auditório(s)

O auditório existente
atende de maneira
Suficiente
às
necessidades

 O(s)
auditório(s)
atende(m)
às
necessidades
institucionais,
considerando a acessibilidade, o
conforto, o isolamento e a qualidade

 Redimensionar os espaços físicos para
atender os novos cursos superiores;
 Adequar os ambientes pedagógicos,
com
equipamentos
e
recursos
necessários ao desenvolvimento das
atividades em conformidade das
especificidades dos PPCs existentes e a
serem implantados;
 Adequar as salas de aula para atender
às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, a acessibilidade e a
avaliação periódica dos espaços.
Gerenciar a manutenção patrimonial,
com
normas
consolidadas
e
institucionalizadas.
 Atualizar o convênio com a CDL para
uso do auditório;
 Disponibilizar
equipamentos
para
videoconferência;

Responsável

_____________________________________________________________________________________Plano de Melhoria Institucional 2019

18

(19374) FACULDADE SANTA LUZIA – FSL
CREDENCIAMENTO - MEC / PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.166 DE 15.09. 2017

institucional (convênio
com a CDL)

5.4 Sala de
professores

As
salas
de
professores existentes
atendem de maneira
Suficiente
às
necessidades
institucionais.

acústica e, em pelo menos um auditório,
a existência de recursos tecnológicos
multimídia,
incluindo-se
a
disponibilidade de conexão à internet.

 As salas de professores atendem às
necessidades
institucionais,
considerando apenas a sua adequação
às atividades.

5.5 Espaços para
atendimento aos
discentes

Os espaços existentes
para o atendimento
aos alunos atendem de
maneira suficiente às
necessidades
institucionais.

 Os espaços para atendimento aos
discentes atendem às necessidades
institucionais, considerando a sua
adequação
às
atividades,
a
acessibilidade e a avaliação periódica
dos espaços.

5.6 Espaços de
convivência e de
alimentação

Os
espaços
de
convivência
e
de
alimentação atendem
de maneira Suficiente
às
necessidades
institucionais.

 Os espaços de convivência e de
alimentação atendem às necessidades
institucionais, considerando apenas a
sua adequação às atividades.

 Adequar as condições de acesso a
pessoas com necessidades especiais
(CPA);
 Equipar sala de professores com mesa,
cadeiras,
armário,
computador,
impressora,
TV,
sofá,
telefone.
Climatizar, iluminar e ventilar a sala da
CPA.
 Adequar a sala de professores para
atender às necessidades institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, a acessibilidade, a avaliação
periódica
dos
espaços
e
o
gerenciamento
da
manutenção
patrimonial, com normas consolidadas e
institucionalizadas.
 Modernizar e adequar as condições de
acesso a pessoas com necessidades
especiais;
 Adequar os espaços para atendimento
aos discentes para que atendam às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, a acessibilidade, a avaliação
periódica
dos
espaços
e
o
gerenciamento
da
manutenção
patrimonial, com normas consolidadas e
institucionalizadas.
 Readequar e otimizar os ambientes de
convivência e alimentação;
 Adequar os espaços de convivência e
de alimentação para atender às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, as condições de limpeza e

Janeiro a
dezembro

Dirigentes

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, Coord.
de Curso, NDE.
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5.7
Laboratórios,
ambientes e cenários
para práticas didáticas:
infraestrutura física

5.8 Infraestrutura física
e
tecnológica
destinada à CPA

Os
laboratórios,
ambientes e cenários
para práticas didáticas
atendem de maneira
Suficiente
às
necessidades
institucionais.

A
infraestrutura
destinada
a
CPA
atende de maneira
Suficiente
às
necessidades
institucionais.
A
ventilação e circulação
de ar são limitadas
devendo
ser
melhoradas. Detectou-

 Ampliar o Laboratório de Informática da
IES (CPA);
 Os laboratórios, ambientes e cenários
para práticas didáticas atendem às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, a acessibilidade, as normas
de segurança e a avaliação periódica
dos espaços.








 Não há infraestrutura
destinada à CPA.

tecnológica



segurança a acessibilidade, a avaliação
periódica dos espaços, a dimensão
necessária para integração entre os
membros da comunidade acadêmica e
a existência de serviços variados e
adequados.
Comprar os demais equipamentos para
o perfeito funcionamento do Laboratório
Multidisciplinar e de Microscopia (CPA);
Adequar Laboratório de Enfermagem
(CPA);
Ampliar e equipar o Laboratório de
Informática (CPA);
Implantar
novos
laboratórios
e
ambientes específicos, conforme o
plano de expansão dos cursos e
programas;
Revisar continuamente o plano anual de
atualização
e modernização
dos
laboratórios;
Adequar os laboratórios, ambientes e
cenários para práticas didáticas para
que
atendam
às
necessidades
institucionais, considerando a sua
adequação
às
atividades,
a
acessibilidade,
as
normas
de
segurança, a avaliação periódica dos
espaços e o gerenciamento da
manutenção patrimonial, com normas
consolidadas e institucionalizadas.
Equipar sala da CPA com mesa,
cadeiras,
armário,
computador,
impressora e telefone. Climatizar,
iluminar e ventilar a sala da CPA.
Adequar à infraestrutura física e
tecnológica destinada à CPA para que
atenda às necessidades institucionais,
considerando o espaço de trabalho para
seus membros, as condições físicas e
de tecnologia da informação para a

Janeiro a
dezembro

Dirigentes, NDE,
Coord. de Curso,
encarregados de
laboratório.

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral
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se também a ausência
de
arquivo
para
armazenamento
dos
dados.


5.9 Bibliotecas:
infraestrutura

5.10 Bibliotecas: plano
de atualização do
acervo

A infraestrutura física
atende de maneira
Insuficiente
às
necessidades
institucionais. Não há
espaços
suficientes
para
estudos
em
grupos,
estudo
individual, climatização
e
ambiência
de
estudos,
mobiliários
insuficiente para o
número
de
alunos
previstos

O plano de atualização
do acervo (físico e
eletrônico
/digital)
implantado atende de

 A biblioteca da IES não possui
ambientes destinados aos estudos em
grupo (CPA);
 O balcão da biblioteca não está
adaptado para o atendimento de
cadeirantes(CPA);
 Na biblioteca não há banheiros (CPA);
 A biblioteca não está climatizada
(CPA);
 A empresa de internet contratada para
ofertar 200 gigabytes, não disponibiliza
a velocidade contratada (CPA);
 A infraestrutura para bibliotecas atende
às
necessidades
institucionais,
apresenta acessibilidade, e possui
estações individuais e coletivas para
estudos e recursos tecnológicos para
consulta, guarda, empréstimo e
organização do acervo.

 Não possui acervos e equipamentos
para o atendimento de pessoas com
necessidades especiais (CPA);
 Há plano de atualização do acervo









coleta e análise de dados e os recursos
tecnológicos para implantação da
metodologia escolhida para o processo
de autoavaliação.
Construir salas de estudo em grupo.
Ampliar o mobiliário da bilioteca (mesas,
cadeiras,
gabinetes
para
estudo
individual) e recursos tecnológicos
(computadores). Climatizar a bilbioteca.
Reparar a estrutura física (infiltração,
pintura). Abrir janelas nas paredes para
visualizar as salas de grupo, individual e
laboratório de informática.
Ampliar na biblioteca todos os serviços
indispensáveis
para
os
estudos:
terminais de consultas, áreas de
estudos, acervo compatível com o
número de alunos de cada curso,
atendimento e serviço de auxilio ao
acervo
e
outros
de
relevante
importância para o desenvolvimento da
aprendizagem;
Ampliar e otimizar as instalações e
ambientes destinados aos estudos em
grupos e individuais, área do acervo,
área de atendimento, e do acesso a
pessoas com necessidades especiais;
Adequar à infraestrutura da biblioteca
garantindo a acessibilidade, estações
individuais e coletivas para estudos e
recursos tecnológicos para consulta,
guarda, empréstimo e organização do
acervo. Fornecer condições para
atendimento educacional especializado
e
disponibilizar
recursos
comprovadamente inovadores.
Adequar o número de títulos e
exemplares do acervo do Sistema
Integrado de Bibliotecas a cada ano,
para atendimento à política de

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral

Janeiro a
dezembro

Dirigentes,
Bibliotecária, NDE,
Coord.de Curso,
Docentes.
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maneira suficiente às
necessidades
institucionais,
considerando, em uma
análise sistêmica e
global, os aspectos:
coerência com o PDI e
a
alocação
de
recursos.

descrito no PDI, e viabilidade para sua
execução, considerando a alocação de
recursos.








5.11 Salas de apoio de
informática ou
estrutura equivalente

A logística de apoio de
informática
ou
infraestrutura
equivalente
existente(s) atende(m)
de maneira suficiente
às
necessidades
institucionais.

 As salas de apoio de informática ou
estrutura equivalente não dispõem de
todos os equipamentos.



5.12 Instalações
sanitárias

As
instalações
sanitárias
existentes
atendem muito bem às
necessidades
institucionais.

 Os banheiros da IES estão localizados
apenas no térreo (CPA);
 As instalações sanitárias atendem às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, as condições de limpeza e
segurança, a acessibilidade e a
avaliação periódica dos espaços.



atualização de acervo, assim como à
expansão de novos cursos adquiririndo
novos títulos e exemplares;
Promover
a
capacitação
dos
bibliotecários e auxiliares;
Aprimorar o processo de informação do
sistema de biblioteca;
Aprimorar constantemente o acesso ao
acervo via internet, para uso da
comunidade acadêmica e comunidade
externa;
Implementar plano de atualização do
acervo descrito no PDI, e viabilizar sua
execução, considerando a alocação de
recursos e ações corretivas associadas
ao acompanhamento e à avaliação do
acervo pela comunidade acadêmica.
Equipar as salas de apoio de
informática ou estrutura equivalente
para
atender
às
necessidades
institucionais,
considerando
os
equipamentos,
as
normas
de
segurança, o espaço físico, o acesso à
internet, a atualização de softwares, a
acessibilidade
(incluindo
recursos
tecnológicos
transformadores),
os
serviços, o suporte e as condições
ergonômicas.
Construir banheiros em todos os
andares da IES (CPA);
Adequar as instalações sanitárias
existentes
para
atender
às
necessidades
institucionais,
considerando a sua adequação às
atividades, as condições de limpeza e
segurança,
a
acessibilidade,
a
avaliação periódica dos espaços, o
gerenciamento
da
manutenção
patrimonial, com normas consolidadas
e institucionalizadas, e a existência de

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral
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5.14 Infraestrutura
tecnológica
Exclusivo para IES que
preveem em seu PDI a
adoção de metodologia
baseada em
recursos da Internet.

-

 A base tecnológica explicitada no PDI
apresenta a descrição dos recursos
tecnológicos disponíveis e considera a
capacidade e a estabilidade da energia
elétrica, a rede lógica, o acordo do nível
de serviço e a segurança da informação.

5.15 Infraestrutura de
execução e suporte
Exclusivo para IES que
preveem em seu PDI a
adoção de metodologia
baseada em
recursos da Internet.

-

 A infraestrutura de execução e suporte
atende parcialmente às necessidades
institucionais,
considerando
a
disponibilidade de serviços e meios
apropriados para sua oferta.

5.16 Plano de
expansão e
atualização de
equipamentos

-

 Há viabilidade para executar o plano de
expansão
e
atualização
de
equipamentos descrito no PDI.

5.17 Recursos de
tecnologias de
informação e
comunicação

Os
recursos
de
tecnologias
de
informação
e
comunicação atendem
de maneira suficiente
às necessidades dos
processos de ensino e
aprendizagem,
que
envolvem professores,
técnicos, estudantes e
sociedade civil.

 Os recursos de tecnologias de
informação e comunicação asseguram a
execução do PDI, viabilizam as ações
acadêmico-administrativas e garantem a
acessibilidade comunicacional.

banheiros familiares e fraldários.
 A base tecnológica explicitada no PDI
apresenta a descrição dos recursos
tecnológicos disponíveis e considera a
capacidade e a estabilidade da energia
elétrica, a rede lógica, o acordo do nível
de serviço, a segurança da informação
e o plano de contingência, com
condições de funcionamento 24 horas
por dia, 7 dias por semana.
 Garantir a infraestrutura de execução e
suporte para atender às necessidades
institucionais,
considerando
a
disponibilidade de serviços e meios
apropriados
para
sua
oferta,
apresentando
um
plano
de
contingência, redundância e expansão.
 Executar o plano de expansão e
atualização de equipamentos descrito
no PDI, com acompanhamento baseado
em metas objetivas e mensuráveis, por
meio de indicadores de desempenho;
adicionalmente, há ações associadas à
correção do plano.
 Disponibilizar recursos de tecnologias
de informação e comunicação para
assegurar a execução do PDI, viabilizar
as ações acadêmico-administrativas,
garantir
a
acessibilidade
comunicacional, permitir a interatividade
entre os membros da comunidade
acadêmica e apresentar soluções
tecnológicas
comprovadamente
inovadoras.

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral, CPD

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral, CPD

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral

Janeiro a
dezembro

Diretor Geral, CPD
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Santa Inês – MA, 26 de abril de 2019.

___________________________________
Luis Martins Machado
Portaria FSL n° 001/2018

Diretor Geral

____________________________________
Antonio da Costa Cardoso Neto
Portaria FSL n° 038/2018

Diretor Acadêmico

_____________________________________
Thiessa Maramaldo de Almeida Oliveira
Portaria FSL n° 019/2019

Presidente da CPA
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