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Apresentação  

 

O presente relatório visa atender às solicitações do Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - criado pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que tem como finalidades 

a incentivar a melhoria da qualidade do Ensino Superior, juntamente com a expansão das vagas 

no Brasil. A avaliação do Ensino Superior acontece através de três mecanismos: processos 

avaliativos das IES, avaliação dos cursos oferecidos e, também, através da verificação do 

desempenho dos estudantes, no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENADE. 

Estas avaliações são realizadas através das ações da Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), seguindo orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), segundo a Portaria Nº 2.051, de 9 de julho de 2004: 

 

Art. 4o A avaliação de instituições, de cursos e de desempenho de estudantes será 

executada conforme diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

(...) 

Art. 7o As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), previstas no Art. 11 da Lei no 

10.861, de 14 de abril de 2004, e constituídas no âmbito de cada instituição de 

educação superior, terão por atribuição a coordenação dos processos internos de 

avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP. 

§ 1o As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição de educação superior; 

§ 2o A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a dinâmica de 

funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão ser objeto de 

regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo de cada 

instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes: 

I - necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, 

discente e técnico-administrativo) e de representantes da sociedade civil organizada, 

ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos 

segmentos representados; 

II - ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades.  

Art. 8o As atividades de avaliação serão realizadas devendo contemplar a análise 

global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso 

social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da instituição de educação 

superior.  

(...) 
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Art. 9o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar 

o perfil e o significado da atuação destas instituições, pautando-se pelos princípios do 

respeito à identidade e à diversidade das instituições, bem como pela realização de 

autoavaliação e de avaliação externa. 

Art. 10. A auto-avaliação constitui uma das etapas do processo avaliativo e será 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação(CPA). (Portaria Nº 2.051, de 9 de 

julho de 2004) 

 

Visando atender às diretrizes instituídas pela CONAES, este documento apresenta-se relatório 

de autoavaliação da Faculdade Paulista de Comunicação - Faculdade Mundial (FM), organizado 

pela sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), referente ao ano de 2018. Os resultados aqui 

apresentados procuram fazer um balanço do funcionamento da FM, em consonância com o PDI 

- Plano de Desenvolvimento Institucional - referente ao período de 2018-2022, apontando os 

avanços, assim como os pontos frágeis que precisam de atenção, assim como o cumprimento 

ou não das sugestões da CPA apresentadas no relatório referente a 2017. Desta forma, as 

análises apresentadas procuram nortear políticas institucionais nos âmbitos da gestão e do 

desenvolvimento pedagógico. 



Capítulo 1 – Perfil Institucional  

Este primeiro capítulo tem por objetivo aprensetar em linhas gerais o histórico da IES sua 

missão, visão e valores, bem como suas metas até 2022. Metas estas que serão objetivo de 

acompanhamento por parta desta Comissão Própria de Avaliação. 

1.1. Dados da Mantenedora. 

Fundação Mundial. 

CNPJ: 03910078/0001-31. 

E-MAIL: fundacaomundial@fundacaomundial.com.br 

Endereço: Rua Santo Antônio, 253 - São Caetano do Sul - São Paulo. CEP: 09521-160 

Tel.: 11 – 4221-6682/  Fax.: 11– 4221-6682 

Nome do Dirigente: PAULO MASCI ABREU (CPF: 339119598-34) 

Espécie Societária: Fundação 

  

1.2  Dados da Mantida. 

Faculdade Mundial 

Endereço: Avenida Paulista, 2.198 – Cerqueira César – São Paulo – SP. CEP.: 01310-300 

TEL: 11–3266-5944;/ FAX: 11 – 3216-5980 

Nome do Dirigente: José Abrão (CPF: 053058538-34) 

E-mail: fundacaomuncial@fundacaomundial.com.br 

 

1. 3. Modalidades de ensino, turnos de funcionamento, regimente escolar. 

A Faculdade Mundial atua nos níveis de Graduação Superior, Tecnólogo de Ensino Superior e 

Pós-Graduação. Seu turno de funcionamento é das 8h às 22h30. Sua organização se dá em 

regimes semestrais, tecnólogo modulares e intensivo  

1.4.  Situação legal dos cursos. 

A instituição Credenciada pela Portaria Nº64 de 13/01/2009 

Área Curso Situação Portaria Titulação Oferta Sem 

 

 

 

 

Publicidade e 

Propaganda 

Reconhecid

o pelo MEC 

SERES nº 294 

de 08/07/2016 – 

DOU de 

11/07/2016 

Bacharel Matutino 

50 vagas 

Noturno 

50 vagas 

8  
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Comunicação 

Social 

Relações 

Públicas 

Reconhecid

o pelo MEC 

SERES nº 321 

de 21/07/2016 – 

DOU de 

22/07/2016 

Bacharel Matutino 

50 vagas 

Noturno 

50 vagas 

8  

Rádio, TV e 

Internet 

Autorizado 

pelo MEC 

Portaria 516 de 

14/08/2014 – 

DOU de 

15/08/2014 

Bacharel Matutino 

50 vagas 

Noturno 

50 vagas 

8  

Educação Pedagogia Autorizado 

pelo MEC 

Portaria nº 913, 

de 27/11/2015 – 

DOU de 

28/11/2015 

Licenciat

ura 

Matutino 

50 vagas 

Noturno 

50 vagas 

8  

Negócio Administração Autorizado 

pelo MEC 

Portaria 567 de 

07/11/2013 - 

DOU de 

08/11/2015  

Bacharel Matutino 

50 vagas 

Noturno 

50 vagas 

8  

Quadro 2 – cursos, situação junto ao MEC, portaria, vagas e semestre. 

 

1.5.     Breve Histórico Faculdade Mundial. 

A Faculdade Mundial, mantida pela Fundação Mundial, iniciou suas atividades em janeiro de 

2009 oferecendo o curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 

e Relações Públicas. 

O curso superior de Comunicação Social é um bacharelado organizado em quatro anos, 

subdivididos em oito períodos letivos; tem como objetivo capacitar o aluno a identificar e 

explicar as manifestações da Comunicação Social presentes na sociedade contemporânea e 

estabelecer relações entre a Comunicação Social e outras áreas de conhecimento, formando, 

assim, profissionais capazes de serem cidadãos e ao mesmo tempo atuarem positivamente na 

modificação da sociedade. 

Além disso, a IES autorizou os seguintes cursos de bacharelado: Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Rádio, TV e Internet, Comunicação Social – 

Relações Públicas, Administração e Pedagogia. 

Acreditamos que é de fundamental importância aproximar o aluno do mercado de trabalho, por 

meio da capacitação e da promoção de atividades curriculares pelas disciplinas de cunho 
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técnico, com a colaboração das disciplinas de humanidades, devendo haver um processo 

metodológico para aplicação das mesmas no decorrer do curso, que possibilite o ingresso e a 

integração do aluno no mercado, além do desenvolvimento de trabalhos laboratoriais que 

privilegie aprendizado dentro das mesmas linhas técnicas de mercado e o desenvolvimento da 

sensibilidade artística. Pensando nisto, a Faculdade que é coligada à Rede Mundial de 

Comunicação, um Grupo de Comunicação composto por mais de vinte emissoras de rádio AM 

e FM (KISS / TERRA / TUPI / MUNDIAL / IGUATEMI) e duas emissoras de TV, as quais em 

sua maioria, atuam no mesmo prédio, objetiva que seus alunos sejam inseridos neste ambiente 

de Comunicação desde o primeiro momento de sua formação. Além do que, os nossos alunos 

já contam com Programa de Estágio com estas empresas de Comunicação do Grupo.  

Atenta a esses movimentos a Faculdade Mundial em consonância com a sua missão, 

expande a sua oferta de cursos de modo a atender a demanda de qualificação exigida pelas 

novas formas de gestão e da organização do trabalho. Nessa configuração, novas ocupações 

surgem enquanto outras são relegadas a instâncias inferiores de importância. As ocupações 

voltadas às atividades de produção de bens e as correlatas de prestação de serviços às empresas 

e ao público em geral, somadas à expansão da atividade de comércio, dão um novo estímulo ao 

mercado de trabalho local, contudo, com exigências profissionais diferenciadas do passado. A 

educação continuada revela-se como uma dessas exigências, mas, não apenas por conta de um 

mercado de trabalho cada vez midiático, mas também, em razão das relações sociais decorrente 

da complexidade que envolve o macroambiente.  

A demanda de formação transcende a qualificação técnica padronizada e a qualificação de 

nível superior se traduz por uma apropriação dos saberes técnicos e científicos e, também, 

definidor de um novo perfil profissional, sobretudo, dinâmico e com habilidade para interagir 

num mundo instável e mutável.  

Nessa nova organização do trabalho, o profissional da área de Comunicação, Administração 

e Educação são vistos como ponto estratégico para o mundo dos negócios de comunicação, 

cujos mercados tornam-se cada vez mais instáveis, competitivos e globais demandando 

profissionais que atuem na comunicação, como o jornalismo online, integrando equipes de 

desenvolvimento, criação e produção de sites; trabalhos com arquitetura da informação em 

meio eletrônico, gerência e execução de projetos multimídia; design para web e interfaces 

gráficas e sonoras..  

Nesse aspecto, os profissionais de Comunicação, Administração e Educação devem ser 

capaz de reunir um conjunto de conhecimentos que o torne apto a entender o comportamento 

do consumidor de modo a consolidar determinado produto ou serviço no mercado, ser capaz de 
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reconhecer oportunidades e ameaças, entender a complexidade das relações em um mundo 

global e que a elaboração de estratégias comunicacionais para atingir as metas e os objetivos 

das empresas fundamentais num ambiente competitivo. 

Com espaço de trabalho tanto em grandes como em pequenas empresas, os profissionais de 

Comunicação, Administração e Educação tem ainda a possibilidade de executar suas atividades 

profissionais em institutos de pesquisa e, mesmo, em órgãos públicos.  

Por outro lado, sabe-se que a procura por cursos de educação superior é estabelecida por 

uma ordem de preferência. Os indivíduos buscam pela oferta de cursos nos mesmos espaços 

geográficos onde moram ou trabalham ou ainda, que esteja localizado em região de fácil acesso 

a serviços de transporte público. 

O complexo educacional “Mundial” atende a esses requisitos. Está localizada em área 

de amplo acesso a serviços de transporte público, bem como em área de grande concentração 

de empresas que é a região da Avenida Paulista. 

 

1.6     Missão, visão e valores. 

Missão: A Faculdade Mundial tem como missão semear e multiplicar o conhecimento, com 

finalidade de promover o desenvolvimento humano e social de alunos, professores, 

colaboradores e comunidade em geral 

 

Visão: A Faculdade Mundial pretende ser reconhecida na cidade de São Paulo e região 

metropolitana como uma instituição comprometida com a educação integral do aluno, que 

permitirá ao seu egresso o exercício pleno de uma cidadania e para a prática de valores éticos, 

pessoais e profissionais na sociedade.  

                               

Valores: A formação ética e política e o aperfeiçoamento das habilidades e das competências 

profissionais são valores norteadoras da missão. A Faculdade Mundial considera como valores 

primordiais: 

I. Zelo à excelência acadêmica em todas as suas áreas de atuação, em especial no 

ensino, na pesquisa e na extensão; 

II. Avidez pela Inovação, por identificar e optar por novos caminhos e de criar 

oportunidades, carreiras e práticas em conformidade com uma visão inovadora 

e empreendedora; 

III. Atenção à inclusão. É inegociável o compromisso da Faculdade Mundial com 

a democratização do acesso ao ensino superior, como forma de superar as 
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desigualdades na Região central de São Paulo. A Faculdade Mantém sempre seus 

olhos voltados à região na qual está inserida, centro de São Paulo, sem jamais 

perder de vista a conjuntura maior do país;  

IV. Diligência especial aos processos de gestão democrática, para assegurar o 

reconhecimento e valoração plena de sua diversidade acadêmica. 

V. Responsabilidade ética, social e ambiental. 

VI. Foco na aprendizagem do aluno.  

 

1.7     Princípios Pedagógicos.  

Os princípios que norteiam o Projeto Político Pedagógico da Faculdade Mundial, além da 

interdisciplinaridade e contextualização, são: 

• fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca. 

• formação de valores. 

• aprimoramento da pessoa humana. 

• formação ética. 

• exercício da cidadania. 

• vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social. 

• compreender os significados. 

• ser capaz de continuar aprendendo. 

• preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania. 

• ter autonomia intelectual e pensamento crítico. 

• ter flexibilidade para adaptar-se às novas condições de ocupação. 

• compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. 

• relacionar a teoria com a prática. 

A proposta pedagógica da Faculdade Mundial será a aplicação de ambos princípios, axiológicos 

e pedagógicos, no tratamento de conteúdos de ensino que facilitem a constituição das 

competências e habilidades valorizadas pela LDB. 

 

1.8     Objetivos institucionais. 

De acordo com o art. 2º de seu Regimento Geral, à luz de sua missão, visão e valores, as 

Faculdade Mundial, como instituição educacional que busca excelência na sua ação, destina-se 

a promover a educação, sob múltiplas formas e modalidades, a ciência e a cultura geral, e tem 

por finalidade: 
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I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

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; 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicação ou de outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade;  

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

1.9     Plano de metas até  2018-2022 (metas do PDI) 

A ação da Faculdade Mundial, enquanto instituição de ensino, pensada sistemática e 

globalmente, levou-a a eleger para o próximo quinquênio sete áreas estratégicas nas quais 

concentrará seus esforços: I) Construir sua identidade mediante a articulação com a sociedade 

local e regional; II) articular e desenvolver a integração entre ensino, pesquisa e extensão; III) 

desenvolver uma política de ação eficiente, eficaz e efetiva de recursos humanos; IV) procurar 

a correta funcionalidade de toda sua estrutura organizacional – gerencial e acadêmica; V) 

adequar continuamente a sua infraestrutura física e os projetos pedagógicos de seus 

cursos/programas aos padrões de qualidade e excelência preconizados pelos órgãos dirigentes 

e normativos do Sistema Federal de Ensino Superior; VI) Manter processo continuado de 

avaliação institucional de forma a perseguir a qualidade de seus serviços e o perfil desejado de 

seus egressos, retroalimentando o seu projeto institucional. Fortalecer o processo de avaliação 
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institucional. VII) Implantar cursos de pós-graduação lato-sensu. 

A instituição está ciente de que as metas estipuladas em cada uma destas áreas não atendem na 

sua totalidade o que é preciso fazer, optou-se por dá prioridades àquelas que fora mais 

demandada pela comunidade Mundial, nas comissões de planejamento dos próximos cinco 

anos. Deste modo, cada uma daquelas áreas traz um conjunto de metas e ações a serem 

desenvolvidas entre 2018 e 2022. Para atingir seus objetivos, a Faculdade Mundial elege as 

seguintes metas: 

Metas acadêmicas 

META nº 1 - Desenvolver Programas e Ações para a Integração entre diversos Campos 

do Saber 

OBJETIVO AÇÃO 
Prazo Responsável  

Início  Fim 

Direção 

Acadêmica 

Promover a integração entre 

os diversos campos do saber, 

o encontro com a ciência, 

respeitando o direito de 

liberdade e consciência. 

Realização anual de 

Seminários Institucionais de 

Integração dos campos do 

saber. 

2018 2022 

 

META nº 2 - Desenvolver Programas e ações para promover o estudo, a pesquisa e a 

difusão da ciência e da cultura. 

OBJETIVO AÇÃO 
Prazo Responsável 

Início Fim 

Direção 

Acadêmica 

Promover o estudo, a 

pesquisa, o ensino e a 

difusão das Ciências e da 

Cultura, por meio do 

desenvolvimento do espírito 

crítico e do pensamento 

reflexivo. 

Instituir bolsas de incentivo 

Científico. Realizações de 

Fóruns de Iniciação 

Científica. Realização de 

reuniões no setor de 

pesquisas. Articulação de 

Projetos de Iniciação 

Científica. 

2018 2022 

 

META nº 3 - Desenvolver Programa e ações de extensão e cultura 
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OBJETIVO AÇÃO 
Prazo Responsável 

Início Fim 

Direção 

Acadêmica 

Suscitar o desejo permanente 

de aperfeiçoamento cultural 

e profissional, possibilitando 

sua concretização, 

integrando os 

conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual 

sistematizadora do 

conhecimento de cada 

geração. 

Realização de exposições 

culturais (feiras, eventos, 

etc). Realizar 05 (cinco) 

eventos com finalidades 

voltadas para o objetivo. 

 

2018 2022 

 

META nº 4 - Manter os programas de prestação de diversos serviços e incentivá-los 

OBJETIVO AÇÃO 
Prazo Responsável 

Início Fim 

Coordenaçã

o Acadêmica 

Prestar serviços 

especializados à 

comunidade, estabelecendo 

com ela uma relação de 

reciprocidade e promover a 

extensão, aberta à 

comunidade, visando à 

difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da 

criação cultural e da 

pesquisa científica e 

tecnológica geradas na 

Instituição. 

Consolidação da Agência de 

Publicidade. 
2018 2022 

META nº 5 - Desenvolver ações e programas de cooperação acadêmica 

OBJETIVO AÇÃO Prazo Responsável 
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Início Fim 

Direção 

Acadêmica 

 

Intercambiar com 

estabelecimentos 

congêneres e instituições de 

ensino e pesquisa, públicas 

ou particulares, nacionais e 

estrangeiras, para o 

aprimoramento do ensino 

nelas ministrados e dos 

projetos por elas 

desenvolvidos. 

 

 

Efetuar reuniões e 

seminários com a 

comunidade docente e 

discente visando articular a 

cooperação acadêmica. 
2018 2022 

 

META nº 6 - Incentivar e fortalecer os programas e ações direcionadas para a educação 

integral do ser humano. 

OBJETIVO AÇÃO 

Prazo Responsável 

Iníc

io 
Fim 

Direção 

Acadêmica 

Em 

cooperação 

com a 

coordenação 

acadêmica  

 

Formar, moral, intelectual e 

tecnicamente os alunos, 

dotando-os de elementos 

primordiais para a 

convivência num meio 

seleto, culto e de paz, bem 

como contribuir para o 

progresso do País, de acordo 

com os grandes objetivos da 

Educação Nacional 

definidos no artigo 3º da Lei 

9.394/96, na Constituição 

Federal e demais legislação 

 

Efetuar 05 reuniões e 05 

seminários e encontros com 

a comunidade docente e 

discente, reuniões de 

sensibilização Institucional. 

201

8 
2022 
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pertinente, com destaque 

para: pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas; 

valorização da experiência 

extra-escolar; a dinâmica 

participativa e responsável; o 

respeito à liberdade e o 

apreço à tolerância; 

a vinculação da educação 

escolar, trabalho e práticas 

sociais. 

 

 

Metas relacionadas ao Planejamento e Gestão Institucional  

META nº 1 - Consolidar-se como Centro de Excelência no Ensino 

ação 

Para consolidar-se como centro de excelência no ensino, elaborar, a partir do primeiro 

semestre de 2019, um consistente Programa de Capacitação Docente considerando o 

regime de jornada de trabalho. A responsabilidade de elaboração deste programa é da 

Diretoria Acadêmica. 

  

META nº 2 - Estabelecer um Novo Programa que Defina os Parâmetros Formais de 

Contratação 

ação 

Estabelecer um novo programa que defina os parâmetros formais de contratação dentro da 

Faculdade Mundial. O projeto deverá ser finalizado em princípio de 2018 e fica sob a 

responsabilidade da Diretoria Administrativa e Financeira e Departamento de Recursos 

Humanos. 

  

META nº 3 - Revisão Permanente dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

ação 



16 

 

Revisão permanente dos Projetos Pedagógicos dos cursos. A meta parte da crença de que a 

qualidade dos projetos pedagógicos é a base para uma prática educativa de excelência. Essa 

revisão será com a participação do colegiado do curso, órgãos de classe, egressos, 

fundamentada em pesquisas de mercado e nas diretrizes curriculares. A responsabilidade pela 

meta é do Coordenador de Curso e do Diretor de Ensino de Graduação. 

 

META nº 4 – Reformular a Identidade Visual e Comunicacional da Instituição 

ação 

Promover um amplo e profícuo debate sobre o nome da instituição (Faculdade Mundial) em 

até que medida esse nome denota a vocação e missão desta instituição.  

 

META nº 5 - Criação de um Programa de Ensino a Distância (EaD) 

ação 

Criação de um Programa de Educação a Distância. Iniciar a implementação gradual em 20% 

da carga horário presencial e, à medida que o ensino for de consolidando, ofertar suas de 

extensão e aperfeiçoamento a distância.   

 

 

META nº 6 - Consolidar a Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

ação 

Consolidar a Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa com a participação da Diretoria 

Acadêmica, dos coordenadores dos cursos de lato sensu e outros membros designados pela 

Diretoria. Estabelecer as competências e periodicidade das reuniões da mesma. A Diretoria 

de Pós-graduação e Pesquisa deve trabalhar de forma mais sistemática a partir do primeiro 

semestre de 2020. Está vinculada à Diretoria Acadêmica 

 

META nº 7 - Relações com outras Instituições de Ensino no Brasil e Exterior. 

ação 

Intensificar as relações com outras IES, sobretudo no âmbito da pesquisa, a partir da criação 

de um Departamento ou Núcleo de Relações Internacionais, no primeiro semestre de 2021 

 



17 

 

META nº 8 - Desenvolver uma Política de Capacitação de Recursos Humanos 

ação 

Desenvolver em 2019 uma política de capacitação de recursos em vista de subsídios para os 

projetos de pesquisa. 

 

META nº 9 – Aproximar a instituição do mercado.  

ação 

Concretização de uma agenda institucional com as inúmeras atividades da Faculdade 

Mundial, e atividades organizadas por outros segmentos e instituições, nos vários níveis e 

áreas, em vista de maior intercâmbio e de maior significatividade da Faculdade Mundial no 

âmbito acadêmico universitário e do mercado, a partir janeiro de 2019. 

 

META nº 10 - Estabelecer um Plano de Endomarketing 

ação 

Estabelecer um plano de endomarketing que leve a uma valorização e difusão maior das 

pesquisas e trabalhos publicados por docentes da Faculdade Mundial em revistas e livros. O 

plano visará também uma maior consciência de toda a comunidade acadêmica universitária 

a respeito do projeto institucional. A criação deste plano fica sob a responsabilidade do 

Departamento de Comunicação e Marketing, ligado a Diretoria Geral. O trabalho deve ficar 

pronto até meados de 2020. 

 

META nº 11 - Elaborar os Critérios Gerais para o Fomento à Pesquisa e Produção 

Científica 

ação 

Elaborar os critérios gerais para o fomento à pesquisa e produção científica atendendo ao 

Regimento Geral. A meta fica sob a responsabilidade da Diretoria Acadêmica. A elaboração 

desses critérios deve ficar pronta no 1º semestre de 2019. No segundo semestre de 2019 deve 

ser uma realidade para toda a Instituição. 

 

META nº 12 – Criar um plano para melhora do índice do CPC e IGC 

ação 
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Criar em 2018 uma comissão que fará um benchmarking com as IES mais bem posicionadas 

e que oferecerá em 2019 um Plano de Melhoria dos Indicadores da Qualidade de Ensino. 

Manter o 4 dos IGC - Índice Geral de Cursos: 4, ampliar o IGC Contínuo: 3.1446. 

 

META nº 13 - Criação e Consolidação da Agência de Publicidade e a startup  

ação 

Consolidar a Agência de Publicidade até o final de 2020. Elaborar Planos Anuais de apoio às 

micro e pequenas empresas ou startup. Criar um ambiente propício ao surgimento e 

amadurecimento de ideias inovadoras. A responsabilidade na execução destas metas é das 

Diretorias de Ensino de Graduação. 

 

META nº 14 - Plano Anual de Apoio à Comunidade 

ação 

No âmbito da extensão, elaborar, em cada ano, um plano de apoio à comunidade, envolvendo 

a especificidade de cada curso. Apresentar anualmente planos para participar do projeto 

Universidade Solidária. Consolidar o serviço de Relações com os Egressos, particularmente 

a partir de uma pesquisa anual com eles e com a realização, em todos os cursos, do Encontro 

dos Ex-alunos. Estas metas ficam sob a responsabilidade das Diretorias de Ensino de 

Graduação, com início em janeiro de 2019.  

 

META nº 15 - Fortalecer a Diretoria de Assuntos Comunitários e de Extensão. 

ação 

Criar a Coordenadoria de Assuntos Comunitários e de Extensão a partir de maiores 

investimentos econômicos e da contratação de profissionais qualificados para a área. Este 

processo deve ser iniciado no 1º semestre de 2020. 

 

META nº 16 - Consolidar uma “Cultura Avaliativa”. 

ação 

Consolidar uma “cultura avaliativa” dentro da Faculdade Mundial, a partir do cumprimento 

responsável do Plano de Avaliação Institucional aprovado pela Congregação. Para tanto, 

valorizar a criação da comissão permanente de avaliação, coordenada por um profissional 

definido pela Diretoria Acadêmica, a quem cabe a responsabilidade de coordenar todas as 
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etapas do Plano de Avaliação Institucional. O plano, conforme prevê iniciativas e atividades 

para os próximos cinco anos, será submetido ao Congregação no final de todos os anos.  

 

 

META nº 17 - Unificar os Sistemas de Informação 

ação 

Unificar os sistemas de informação, para o administrativo e o acadêmico, favorecendo melhor 

gerenciamento estratégico, agilizando as trocas de informação, consolidando o trabalho em 

rede. Esta meta fica sob a responsabilidade da Diretoria Acadêmica e Geral. As definições 

estão previstas para serem implantadas em janeiro de 2018. 

 

META nº 18 - Criar o Departamento de Comunicação e Marketing 

ação 

Criar o Departamento de Comunicação e Marketing consolidando os serviços de excelência 

na gestão acadêmica a partir da clareza interna na definição das funções e serviços. Criar 

mecanismos internos para melhorar a comunicação e favorecer o crescimento nas relações 

humanas. O processo, já iniciado, deve se consolidar em 2018, sob a responsabilidade da 

Diretoria Geral. 

 

META nº 19 – Criação de Prática Inovadora 

ação 

Oferecer as condições de estimulo e fomento de práticas inovadoras tanto naquilo que se 

refere ao operacional, a docência, a gerência e o corpo discente. Inovar nos métodos de 

ensinar e aprender, utilizando a tecnologia, como o google classroom.  

 

META nº 20 - Ampliação da Infraestrutura 

ação 

Ampliação da infraestrutura já existente em vista da qualificação dos serviços e do 

crescimento numérico previsto para os próximos cinco anos. Esses projetos de expansão 

física estão detalhados em prazos, etapas e investimentos financeiros. A execução das metas, 
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previstas no detalhamento específico de cada um, fica, após aprovação no Congregação, sob 

a responsabilidade da Diretoria Geral. 

 

META nº 21 - Adequar Ambientes e Articular Estratégias e Metodologias Favorecendo 

Maior Integração dos Portadores de Necessidades Especiais à Vida Acadêmica 

ação 

Adequar ambientes e articular estratégias e metodologias favorecendo maior integração dos 

portadores de necessidades especiais à vida acadêmica. Para tanto, criar uma comissão de 

estudos que elabore políticas de educação para os portadores de deficiências físicas especiais. 

Esses estudos deverão acontecer no segundo semestre de 2018, no âmbito da Diretoria 

Acadêmica. 

 

META nº 22 - Efetuar adequações dos cursos às diretrizes curriculares 

ação 

Adequar os currículos plenos dos cursos, às diretrizes curriculares, de forma a contemplar 

todas as alterações propostas. 

 

META nº 23 – Criação da Revista de Pesquisa da Faculdade Mundial 

ação 

Criar programas para incentivar, disseminar e fortalecer a Revista de Pesquisa da 

FACULDADE MUNDIAL, com início em meados de 2019. 

 

META nº 24 - Consolidar os mecanismos de Gestão Financeira e Orçamentária 

ação 

Identificar, implementar e consolidar mecanismos para a Gestão Financeira e Orçamentária, 

com periodicidade anual. 

 

META nº 25 - Implantação de Cursos/Programas de Pós-Graduação 

ação 
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Preocupada com o processo de educação permanente dos profissionais para atuar nas áreas 

de abrangência de seus cursos de graduação, a Faculdade Mundial, por intermédio da 

Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e 

extensão que possam contribuir para o crescimento não apenas, de cada um dos sujeitos de 

sua ação educacional, enquanto pessoa, cidadãos e profissionais, mas, e principalmente, da 

sociedade como um todo, contribuindo para que conquistas de diferentes ordens e 

intensidades sejam cada vez mais frequentes, e conduzam aos resultados esperados no 

contexto da educação, especialmente de nível superior de graduação e pós-graduação. 

 

1.10    Áreas de Atuação 

A avenida Paulista, no centro de São Paulo, tem uma das maiores concentrações de 

instituições de ensino da cidade. São dez colégios, cursinhos pré-vestibulares e universidades 

de grande porte, com mais de 15 mil estudantes matriculados, ao longo de seus 2,6 quilômetros 

de extensão. 

A alta concentração ajuda a explicar a escolha da via como uma das melhores regiões 

de São Paulo para estudar, A preferência é maior entre quem tem de 22 a 34 anos e entre aqueles 

com ensino superior completo.  

É na área da Comunicação que a Instituição tem a sua tradição de atuação e está em consonância 

com a característica socioeconômica de São Paulo. Nesse aspecto os cursos de Pedagogia, 

Administração, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – 

Relações Públicas, Comunicação Social – Rádio, Tv e Internet são cursos que atendem 

plenamente as demandas da população local.  
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1.11 Membros da CPA (Comissão Permanente de Avaliação) 

 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes), está constituída Comissão Permanente de Avaliação (CPA). 

Suas atribuições vão no sentido de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, 

bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A CPA da Faculdade Paulista de 

Comunicação obedece às seguintes diretrizes: 

 

I – é constituída pelo ato do dirigente máximo da instituição da FPAC, e lhe é assegurada a 

participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e observada a composição para que não privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos; 

II – ela tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior. 

 

Coordenação e Representante do Corpo Administrativo: Silene Ferreira Claro  

Representante Docente: Thiago de Paula Cruz até 30/06/3018 e, a partir de 01/07/2018 foi 

substituído por Renata Alves Orselli 

Representante Discente: Lucas de Souza Santos 

Representante da Corpo Técnico e Administrativo: Samuel Victor Santos Ferreira 

Representante da Comunidade: Gastão Benigno Jr 

 

1.12 Metodologia Empregada 

 

A autoavaliação sobre a qual apresentamos os resultados foi pautada na análise do PDI, sua 

relação com os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), e com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), procurando identificar os pontos de consonância e as contradições, 

retomando em especial os pontos apresentados no relatório de 2017, verificando as providências 

tomadas a partir do mesmo. Contou com comparação entre as sugestões de 2017 e as ações de 

20178 da IES, apresentados no corpo deste relatório. 
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1.13 Objetivos 

A CPA realiza uma avaliação continuada da IES, buscando identificar os pontos frágeis e indicar 

ações de melhorias, da mesma forma que perceber as potencialidades da instituição para 

reforça-las. Os setores observados pela CPA, avaliam: 

1) A abertura e implementação de inovações tecnológicas nos processos administrativos e 

pedagógicos. 

2) A existência, o funcionamento e a coerência entre os estatutos e regimentos internos. 

3) Subsidiar Direção e coordenações para implementação de melhorias e correção de processos, 

quando houver a necessidade. 

4) Apurar e orientar as ações de responsabilidade social da FPAC. 

5) Conhecer e compreender a realidade na qual a IES está inserida e avaliar os impactos da 

mesma sobre a sociedade. 

 

1.14 Organização do Relatório 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) estabeleceu 10 dimensões 

para a Autoavaliação Institucional, organizadas em cinco eixos.  

 

Figura 1- Tabela: Dimensões de Avaliação segundo SINAES 

Dimensões 

Dimensão 01: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 02: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

Dimensão 03: A responsabilidade social da instituição 

Dimensão 04: A comunicação com a sociedade 

Dimensão 05: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo 

Dimensão 06: Organização e gestão da instituição 

Dimensão 07: Infraestrutura física 

Dimensão 08: Planejamento e avaliação 

Dimensão 09: Políticas de atendimento aos estudantes 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 

Figura 2 – Tabela: Organização das Dimensões em Eixos avaliativos segundo SINAES 

Eixos Dimensões 

Planejamento e Avaliação Institucional Atende a Dimensão 8 

e inclui o Relato Institucional 
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Desenvolvimento Institucional Atende as Dimensões 1 e 3 

Políticas Acadêmicas Atende as Dimensões 2, 4 e 9 

Políticas de Gestão Atende as Dimensões 5, 6 e 10 

Infraestrutura Atende a Dimensão 7 

 

A opção de organização deste relatório é a de seguir o roteiro das dimensões, através da qual a 

CPA procura indicar possíveis caminhos  
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Capítulo 2 – analise das dez dimensões. 

Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A Faculdade Mundial (FM), IES mantida pela Fundação Mundial, deu início às suas atividades 

com o curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda e Relações 

Públicas, no ano de 2009, na região da Av. Paulista. Desde então vem aumentando o 

oferecimento de cursos. Desde então vem desenvolvendo ações no campo educacional, 

inclusive ampliando a atuação para outras áreas e cursos, conforme indicado na Tabela 3. 

 

Figura 3 – Tabela: Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade Mundial 

A instituição Está credenciada pela Portaria Nº64 de 13/01/2009 

Área Curso Situação Portaria Titulação Oferta Semestre 

C
o

m
u
n

ic
aç

ão
 S

o
ci

al
 

Publicidade e 

Propaganda 

Reconhecido 

pelo MEC 

SERES nº 294 de 08/07/2016 

– DOU de 11/07/2016 

Bacharel Matutino 

Noturno 

8 semestres 

Relações 

Públicas 

Reconhecido 

pelo MEC 

SERES nº 321 de 21/07/2016 

– DOU de 22/07/2016 

Bacharel Matutino 

Noturno 

8 semestres 

Rádio, TV e 

Internet 

Autorizado 

pelo MEC 

Portaria 516 de 14/08/2014 – 

DOU de 15/08/2014 

Bacharel Matutino 

Noturno 

8 semestres 

E
d
u

ca
çã

o
 

Pedagogia Autorizado 

pelo MEC 

Portaria nº 913, de 

27/11/2015 – DOU de 

28/11/2015 

Licenciatur

a 

Matutino 

Noturno 

8 semestres 

N
eg

ó
ci

o
 Administração Autorizado 

pelo MEC 

Portaria 567 de 07/11/2013 - 

DOU de 08/11/2015  

Bacharel Matutino 

Noturno 

8 semestres 

 

 

Figura 4 – Tabela: Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade Mundial entre 01/07/2017 e 31/12/2018 

Curso Nº de alunos Nº Alunos certificados 

Pedagogia 0 Alunos transferidos para as 

Faculdades Integradas 

Campos Salles 

Publicidade e Propaganda 135 Cursando 

Relações Públicas 57 Cursando 

Rádio, TV e Internet 99 13 

Administração 28 Cursando 

Total de alunos 319 13 
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A Faculdade Mundial é uma das instituições integrantes, sendo "coligada à Rede Mundial de 

Comunicação, um Grupo de Comunicação composto por mais de vinte emissoras de rádio AM 

e FM (KISS / TERRA / TUPI / MUNDIAL / IGUATEMI) e duas emissoras de TV, as quais em 

sua maioria, atuam no mesmo prédio" (PDI). Desta forma, os alunos já vivenciam, desde o 

início da graduação, os meandros da área de Comunicação, podendo, inclusive, realizarem 

estágios nas empresas do Grupo.  

Estabelecido o breve histórico e contextualização da FM, passaremos a avaliar a sua relação 

com a missão da instituição. Segundo o PDI,  

 

A Faculdade Mundial tem a missão de produzir e difundir conhecimentos e promover 

a formação humana e profissional, orientada pela qualidade e relevância, visando ao 

desenvolvimento da sociedade. Pretende-se ainda, servir à comunidade, orientada por 

princípios éticos e democráticos, promovendo conhecimento e gerando recursos 

importantes para o desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico, social e 

cultural da comunidade da região, buscando contribuir sempre para o bem-estar da 

sociedade, de modo a participar no esforço pela melhoria da qualidade de vida, 

defendendo a expressão e o cumprimento da verdade.  

Entre seus escopos está o de semear um ensino de excelência, visando a beneficiar-se 

com o produto gerado após a formação dos profissionais e, para tanto, se 

responsabiliza com os seus discentes, assumindo o compromisso institucional de 

promover a interação direta com uma educação voltada ao desenvolvimento 

sociopolítico da Região. (PDI, 2017, p. 10-11) 

 

Ainda fazendo referência ao PDI, as metas a serem avaliadas, no período de 2013 a 2017 foram 

as seguintes, reiteradas no novo PDI: 

 

Metas 

• Capacitar profissionais nas mais diversificadas áreas do conhecimento, com 

formação básica adequada à solução de problemas. 

• Adotar uma postura reflexiva e da capacidade de ajustamento às novas 

exigências geradas pelo avanço científico e tecnológico e às exigências 

conjunturais em permanente evolução. 

• Assegurar um projeto pedagógico baseado na flexibilização curricular. 

• Intensificar a disponibilidade e competência para o exercício da 

interdisciplinaridade e para a atuação em equipes multiprofissionais. 

• Expandir a oferta de vagas, para atender as demandas sociais. 
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• Propiciar uma atuação discente responsável, crítica, criativa, atualizada e de 

respeito às questões sociais e ambientais, com vistas à identificação e 

resolução de problemas. 

Ações 

• Oportunizar uma formação interdisciplinar. 

• Incentivar a construção de competências que demandam aperfeiçoamento e 

atualização permanentes. 

• Instigar a capacidade de pensar de maneira consistente e crítica. 

• Estimular a utilização de conhecimentos científicos e tecnológicos existentes 

e disponíveis e de produzir novos conhecimentos, apoiando a participação 

em eventos de divulgação de produção acadêmica. 

• Valorizar a inserção e intervenção na sociedade globalizada, tendo por base 

a comunidade regional. (PDI, 2017, p. 15) 

 

Segundo as metas e ações indicadas no PDI é possível perceber que, a adoção do modelo de 

trabalho pedagógico através de projetos, várias das metas indicadas no PDI estão em fase de 

implementação. O atual PPC do curso contempla que em cada semestre dos cursos os alunos 

devem desenvolver um projeto com apresentação de um produto final. Para o desenvolvimento 

de tal projeto, o corpo docente foi levado a trabalhar de forma interdisciplinar, integrando ações 

e até mesmo avaliações. O corpo discente, através de tal metodologia, vivenciou, desde o início 

dos cursos, situações simulares às exigidas no exercício de suas profissões.  

No relatório referente a 2017, as pesquisas indicaram que o PDI da instituição, assim como sua 

missão, era pouco conhecido tanto pelos colaboradores, quanto pelo corpo discente da 

Faculdade Mundial. Várias ações realizadas ao longo de 2018, desde a organização de reuniões 

para apresentação dos vários itens da do PDI. A comunicação em relação a este item melhorou 

significativa, inclusive porque houve a implementação de um departamento de comunicação. 

Ao longo de 2019 poderemos observar melhor os resultados desta comunicação, aplicando 

novamente uma pesquisa junto ao corpo docente, ao discente e colaboradores. 



Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a 

extensão  

 

Hoje oferecemos cursos de Graduação nas áreas de Comunicação Social, Educação e Negócios. 

Além destes, atuamos na pós-graduação stricto sensu com cursos voltado à Educação e 

Comunicação Social. 

 

Os cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos pelo Centro de pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão da Faculdade Mundial, seguem as normas do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC), em conformidade com a 

resolução nº 1, de 8 de junho de 2007, bem como as normas do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), de conforme a 

portaria MEC nº 328, de 1º de fevereiro de 2005. 

As vagas são limitadas e a abertura de turmas está sujeita ao número mínimo de 25 

matrículas e a seleção dos candidatos a uma vaga em um dos cursos de Pós-graduação 

consiste na análise curricular e entrevista com o coordenador dos programas agenda 

previamente por telefone ou e-mail, de acordo com o cronograma determinado pela 

coordenação e com a ordem de inscrição dos candidatos. (PDI, 2017, p. 23-25) 

 

Figura 5 – Tabela: Cursos de Pós-graduação oferecidos pela Faculdade Mundial 

Curso Situação 

Educação e Relações Étnico-Raciais Oferecido 

Docência no Ensino Superior Oferecido 

Educação e Artes Visuais Oferecido 

Educação e Instrumentalização musical Oferecido 

Educação Inclusiva Oferecido 

Alfabetização e Letramento Oferecido 

Educação e Neurociências Oferecido 

Educação a Distância Oferecido 

Educação Infantil Oferecido 

 

Além dos cursos que já eram oferecidos em 2017, a Faculdade Mundial cadastrou, junto ao 

MEC, outros cursos de pós-graduação, conforme tabela abaixo, que passaram, também, a serem 

ofertados dm 2018.  

Figura 6 – Tabela: Cursos de Pós-graduação Lato Sensu oferecidos a partir de 2018 pela Faculdade Mundial 
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Curso Situação 

Psicopedagogia Oferecido 

Gestão Escolar Oferecido 

Teatro Educação Oferecido 

Coaching Educacional Oferecido 

Psicomotricidade Oferecido 

Mediadores de Leitura Oferecido 

Educação Especial – Deficiência Intelectual Oferecido 

Ludopedagogia Oferecido 

Mediação de conflitos Oferecido 

Língua e Literatura Oferecido 

Contação de Histórias Oferecido 

 

Em paralelo com os cursos de pós-graduação, a Faculdade Mundial ofertou, também, cursos e 

atividades de extensão, conforme indicam os dados a seguir. 

 

Figura 7 – Tabela: Cursos de Extensão oferecidos pela Faculdade Mundial 

Curso1 Nº de alunos 

Ambiental Oferecido 

Artes Oferecido 

Docência Oferecido 

Gênero Oferecido 

Gestão da Educação Oferecido 

Inclusiva Oferecido 

Neuro Oferecido 

Tecs Oferecido 

Alfabetização Oferecido 

Competências Oferecido 

EaD Oferecido 

Étnico Oferecido 

Infantil Oferecido 

Música Oferecido 

 

A realidade da Faculdade Mundial, ao final do ano de 2018, contemplou o atendimento de várias 

metas no que se refere às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Foram realizados vários 

eventos de extensão, além de cursos oferecidos, para atender às demandas da comunidade.  

                                                 
1 Os cursos foram ofertados com carga horária de 100 e 32 horas. Encontram-se classificados em conjunto. 
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Figura 8 – Tabela: Atividades de Extensão oferecidas 

Atividade 

Aula Inaugural do 1º semestre de 2018 

Aula Inaugural do 2º semestre de 2018 

Cine-debate com Renato Cândido 

Participação de alunos do 7° de PP no Programa Rock Reclame, na rádio 89 FM 

II Semana de Estudos Acadêmicos SEA 

Thais Vanderlei de Souza - Bate-papo com a temática de tendências do mercado 

político. Relações Públicas na Política 

Avaliação Multidisciplinar 1º semestre 2018 

Avaliação Multidisciplinar 2º semestre 2018 

Hiran Castello Branco, sócio fundador da AmazonasCap (Aceleradora de Startups), 

ex-vice-presidente da ESPM, presidente do Conselho Nacional de Propaganda e 

sócio da HCA mercados e gestão apresentou o tema "A propaganda em tempos de 

crise política" 

Radialista Priscila Sodré Andregueto falou de suas experiências como produto do 

Programa Mulheres (TV Gazeta) 

Palestra: Direitos Humanos com Sheikh Jihad Hammadeh  

Visita técnica à cidade de Santos 

Pitch dos Projetos de Comunicação 

Defesa do TCC das turmas de 8° semestre  

Apresentação de projetos interdisciplinares 

Ricardo Freitas - Diretor de Contas da Plataforma Stilingue comentou sobre o 

mundo dos dados nas redes sociais e a valorização da diversidade 

Cerimônia de Colação de Grau 

Convênio Social: Paulista Viva 

Conversa com sociólogo e especialista Diego Amorim 

Palestra sobre tendências do mercado sobre novos hábitos do consumidor com 

Luciano Bonetti - Publisher - Sócio-Diretor na empresa ABC da Comunicação.  

Visita a exposição de Basquiat 

Visita ao Museu de Arte de São Paulo 

Visita à Casa de Cultura Japonesa 

Gravação do Programa do Porchat 

Homenagem ao Programa de Samba no Rádio mais antigo e ativo, com o locutor 

Moisés Rocha, Rádio USP 

 

A instituição realiza anualmente o SemaCom (Semana da Comunicação) visando a troca de 
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informações dos alunos com profissionais atuantes no mercado. E, a partir do ano de 2017, 

realizou a primeira Semana de Estudos Acadêmicos – SEA, ocorrendo, em 2018, sua segunda 

edição com grande sucesso. 

A Faculdade Mundial tem investido em atividades de extensão e em pós-graduação, entretanto 

a produção científica tem aumentado sua visibilidade perante a comunidade acadêmica, 

especialmente através da vinculação de atividades pelas redes sociais e ambientes virtuais, 

conforme indicamos abaixo: 

 

Figura 9 - Página com relatório virtual dos eventos de 2018 

 



Dimensão 03: A responsabilidade social da instituição 

 

a) A instituição em apoio a atividades da comunidade local cede seu espaço para 

eventos de Organizações Não Governamentais e Associações Profissionais; 

b) Contribui para a preservação da cultura local; 

c) Mobilização de alunos e professores na arrecadação de alimentos para 

distribuição às organizações não governamentais que prestam serviços às 

comunidades carentes (identificar melhor essa informação).   

d) Campanha de doação de sangue. (PDI, 2017, p. 26) 

 

Conforme indicado na Figura 8, durante o ano de 2018 a Faculdade Mundial realizou algumas 

atividades visando atingir não só a comunidade acadêmica, como a do entorno da instituição, 

participando de ações comunitárias, de solidariedade e de estabelecimento de convênios. Apesar 

da iniciativa, é importante que a IES amplie sua relação com a comunidade. 



Dimensão 04: A comunicação com a sociedade 

A Faculdade Mundial conta com alguns canais de comunicação conforme os indicados abaixo: 

 

Projeto de novo Portal da Faculdade 

Figura 10 - Página da Faculdade na Internet 

 

 

 

Através do portal os discentes e colaboradores têm acesso às informações e comunicação com 

os departamentos necessários, como a Ouvidoria, o portal do aluno e, também, ao Manual do 

Aluno que pode ser acessado através de download do arquivo em PDF. 

 

Figura 11 - Página de Acesso ao Manual do Aluno 
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Ouvidoria 

Em virtude do porte da Instituição, existe o contato direto dos alunos com os diferentes setores 

seja, inclusive com a direção. Além deste acesso fácil as mais diversas instâncias da instituição, 

disponibilizamos também um canal para reverberar a voz no aluno. A ouvidoria representa a 

preocupação da instituição com suas angústias, reclamação e denúncia daqueles que fazem essa 

instituição.  

A Ouvidoria, a fim de atuarem de maneira eficaz em canal direto com o público, trabalha com 

duas regras basilares: trabalhar com o problema e não com as pessoas, dessa forma – exceto em 

questões pessoais – assegurar ao reclamante que sua identidade não será revelada;  

É válido lembrar que a Ouvidoria deve ser acionada quando já percorridos os trâmites 

convencionais para cada caso, bem como que a queixa ou sugestão tenha sido encaminhada, 

antecipadamente, aos setores competentes. 

As iniciativas voltadas para ampliação e aperfeiçoamento dos canais de comunicação, estão em 

fase de implementação e apropriação por parte da comunidade docente e discente. Desta forma, 

esta comissão recomenda que durante o ano de 2019, ocorre uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa para avaliação da efetividade de tais canais. 

 

Dimensão 05: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e 

técnico-administrativo 

 

A Faculdade Mundial tem um Plano de carreira desenvolvido. O mesmo é apresenta as 

seguintes características, conforme o PDI (PDI, 2017, p. 32 - 37): 

1) Explicita os critérios para contratação de pessoal. 

2) Estabelece as funções exercidas, assim como a nomenclatura atribuída a cada docente 
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(Integrantes do Quadro de Carreira Docente, nas categorias de Titular, Adjunto e Assistente; 

Visitantes; Colaboradores) 

3) Estabelece os critérios para o provimento de cada uma das categorias, assim como promoção 

e remuneração. 

Dimensão 06: Organização e gestão da instituição  

 

A gestão institucional inclina-se a concretizar as políticas constantes do Regimento 

Unificado, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Pedagógico 

Institucional (PPI), Planos Pedagógicos de Curso e outros documentos oficiais da 

Instituição e das decisões dos Órgãos Colegiados, derivando ações e práticas 

conhecidas da comunidade acadêmica. 

As regras de procedimento de implementação das atividades de gestão institucional 

devem prosseguir em um processo contínuo de consolidação. 

5.2 Estrutura, instâncias de decisão e organograma institucional e acadêmico 

Na classificação dos núcleos de administração integrantes da estrutura organizacional, 

distinguem-se aqueles responsáveis, predominantemente, pelo exercício das 

atividades–fim, daquelas que tratam predominantemente, das atividades–meio. (PDI, 

2017, P. 38 - 39) 

 

Figura 12 - Figura 2: Organograma Institucional 

 

 

Desde o ano de 2011 a Faculdade Mundial transferiu toda sua gestão financeira para a empresa 

que cuida dos interesses do grupo onde a mantenedora está inserida. 

Os órgãos colegiados são compostos por membros oriundos do corpo docente, do discente e 

colaboradores e funcionam conforme regimento interno. 
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Dimensão 07: Infraestrutura física 

 

A infraestrutura física da IES funciona no prédio situado à Av. Paulista, 2200, distribuindo suas 

instalações conforme tabela abaixo. 

 

Figura 13 - Tabela: Infraestrutura física 

Curso Capacidade Localização 

RTV, PP, RP 1,2 Semestre - Manhã 60 Pessoas Sala 111 - 11 andar 

RTV, PP, RP 1 Semestre - Noite 80 Pessoas Sala 801 - 8 andar 

RTV, PP, RP 2 Semestre - Noite 80 Pessoas Sala 113 - 11 andar 

Pedagogia 1, 2 Semestre - Noite 40 Pessoas Sala 803 - 8 andar 

RTV 6, 8 Semestre - Noite 80 Pessoas Sala 112 - 11 andar 

PP 6 Semestre - Noite 40 Pessoas 802 - 8 andar 

Laboratório de Informática 17 Pessoas 12 andar 

Biblioteca 16 Pessoas 12 andar 

Sala de convivência de professores 9 Pessoas 12 andar 

Atendimento a alunos individualizado 7 Pessoas 12 andar 

Direção  8 Pessoas 12 andar 

  

 

Nos resultados da pesquisa realizada e apresentados no relatório de 2017, demonstraram que A 

Faculdade Mundial, apresentava grande fragilidade no que se refere à sua infraestrutura física. 

Poucas ações foram realizadas no sentido de redimensionar a infraestrutura. 

 

Biblioteca 

 

O acervo da biblioteca é aberto aos alunos, que realizam suas consultas via Internet 

ou no local, em terminais disponibilizados para tal. Há uma política para empréstimo 

de livros e, também, convênio estabelecido com outras instituições para o empréstimo 

entre bibliotecas. O acervo e acesso à biblioteca, nesse novo espaço, está ainda 

disponível para a comunidade, em geral, para consulta local. A Biblioteca utiliza para 

classificação de suas obras a Classificação Decimal Universal (CDU).  A Biblioteca 

funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h45 e aos sábados, das 8h00 às 14h00. 

A recuperação de informações e recursos de acesso à base de dados está suportada por 

uma moderna infraestrutura de software e hardware. 
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Para a informatização da biblioteca, foi desenvolvido um software de controle de 

biblioteca para atender todas as necessidades desde o registro ao descarte de todos os 

tipos de materiais que compõem o acervo, com as seguintes características: 

O PHL - Personal Home Library, é uma aplicação Web especialmente desenvolvida 

para administração de coleções e serviços de bibliotecas e centros de informações, 

base de dados no padrão CDS/ISIS-Unesco que integra, através da Web, e em tempo 

real, todos os serviços e rotinas (Aquisição, Tombamento, Catalogação, Kardex, 

Empréstimo, Renovação, Reservas, DSI.  

A biblioteca dispõe de equipamentos, ligados em rede de acordo com as 

especificações de ambiente exigidas para o perfeito funcionamento do software para 

controle da biblioteca e para pesquisas em outras mídias. 

A política de atualização do acervo considera as necessidades das áreas centrais, 

formada pela literatura básica dos cursos oferecidos e as áreas periféricas, formadas 

pela literatura complementar indicada por professores especialistas nas diversas áreas 

dos cursos oferecidos pela Instituição, atendendo às necessidades de seus usuários. 

(...)        

A biblioteca oferece os serviços de empréstimo domiciliar, empréstimo entre 

bibliotecas, comutação bibliográfica (COMUT), consulta a bases de dados local e 

remota (Internet), treinamento ao usuário através de visita monitorada, reserva e 

renovação online ou via e-mail, apoio aos alunos quanto à realização dos trabalhos de 

conclusão de curso; orientação para pesquisa bibliográfica no acervo e em bases de 

dados disponíveis na Internet, elaboração de ficha catalográfica dos trabalhos de 

conclusão de curso, divulgação das novas aquisições no mural da biblioteca e no site 

da Instituição. 

a) Empréstimo local: disponível a todos os usuários; 

b) Empréstimo domiciliar: restrito ao corpo docente, discente e funcionários 

mediante identificação; 

c) Empréstimo entre bibliotecas: realizado através de convênio com outras 

bibliotecas e depende da disponibilidade da Instituição de origem; o pedido deverá ser 

encaminhado ao bibliotecário para análise e providências; o empréstimo entre 

bibliotecas segue as mesmas regras do empréstimo do acervo. (PDI, 2017, p. 47-48) 

 

Atualmente a biblioteca conta com 4950 exemplares, divididos em 1040 títulos, para atender 

cinco cursos de graduação, um curso de segunda licenciatura e nove cursos de pós-graduação, 

em funcionamento, fora os que estão cadastrados, além dos cursos de extensão.   

Na pesquisa sobre a biblioteca, os resultados apresentados no relatório de 2017, segundo a 

percepção apontada pelos alunos, verificou-se o indicativo do desconhecimento da biblioteca 

ou da insatisfação em relação à mesma. Ainda na mesma pesquisa, podemos observar que 

aqueles que conheciam a biblioteca, indicavam a fragilidade em relação aos títulos oferecidos. 
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Não havendo dados de maiores investimentos na biblioteca, destacamos que continua como 

meta de melhoria para o ano de 2018.  

 

Dimensão 08: Planejamento e avaliação 

 

A FM, a partir dos próprios valores constatados em sua Visão e Missão, preza por 

políticas de gestão que considerem a participação da coletividade, democracia e 

correção nos processos decisórios e em todas as ações de seus gestores.  

As inovações e mudanças fazem parte de processos de avaliação, levantamento de 

situações importantes e relevantes para o processo decisório, planejamento e 

acompanhamento por meio de avaliação continuada, inclusive pela CPA. 

No planejamento e avaliação serão sempre considerados os critérios estabelecidos em 

estatutos e regimentos, o planejamento estratégico da Mantenedora, bem como os 

princípios e valores que regem a Instituição. 

Levantamento via formulários eletrônicos como uma forma de avaliação e 

acompanhamento das atividades do docente, preenchido on-line semestralmente, 

auxilia o professor a prever sua atuação para o semestre e acompanhar a sua produção. 

O professor desempenha vários papéis, entre eles o de gestor do conhecimento e da 

forma como o ensino, a pesquisa e a extensão são realizadas. Portanto, acreditamos 

que este instrumento o orienta e auxilia na a busca de estratégias, além de configurar 

um portfólio importante para sua autoavaliação. 

Além disso, é um instrumento importante para que os gestores, tanto os 

Coordenadores de Cursos e como o Diretor Acadêmico, possam acompanhar e 

estimular a produção e desempenho dos docentes de suas Unidades, pois é importante 

para o controle das atividades dos docentes e, consequentemente, acompanhamento e 

proposição das políticas institucionais. (PDI, 2017, p. 25-26) 

 

Dimensão 09: Políticas de atendimento aos estudantes 

 

A Faculdade Mundial organiza atividades de atendimento às várias demandas do corpo discente 

conforme descrito a seguir. 
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Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAP) 

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico: a Instituição, preocupada com o respeito e o convívio 

com as diferenças individuais e em respeito aos princípios da igualdade e diversidade e, 

também, em atendimento às políticas públicas de educação inclusiva do Governo Federal, 

instituiu o programa de apoio psicopedagógico intitulado “Programa de Atenção e Orientação 

ao Aluno”, com os seguintes propósitos: 

a) orientação e acompanhamento aos alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais de aprendizagem, que se encontrar em dificuldades em suas atividades acadêmicas, 

em razão de interferência das dificuldades psicológicas, que atrapalham o desempenho 

acadêmico; 

b) orientação e acompanhamento aos alunos com necessidades como motoras, visuais, 

auditivas e outras dessa natureza, proporcionando atendimento psicopedagógico; 

c) zelar pela dignidade e integridade do aluno, seu bem-estar e pelas condições 

psicológicas necessárias ao cumprimento de suas tarefas acadêmicas; 

d) orientar ações didático‐pedagógicas para diminuir a interferência das dificuldades 

psicológicas dos alunos no desempenho acadêmico. 

 

Ações do NAP: 

Acompanhamento psicopedagógico individualizado a docentes e discentes: agendamento 

espontâneo ou encaminhamento; 

Acolhimento e Aconselhamento psicológico: triagem e encaminhamentos; 

Parcerias com o curso de pós-graduação de Psicopedagogia desta Instituição para 

encaminhamentos das demandas; 

Parceria com os eventuais Diretórios e Centros Acadêmicos, quando houver, para realização de 

ações conjuntas para a comunidade discente; 

Suporte aos Coordenadores de Curso de Graduação para resolução ou encaminhamentos de 

questões didáticas e/ou psicopedagógicas junto a discentes e docentes do curso. 

A Faculdade Mundial possui duas modalidades de acesso do aluno de Ensino Médio aos seus 

cursos de graduação.  

Fies, Prouni, Quero Bolsa, Neora, dentre outros. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 

Gestão Orçamentária e Financeira 

A atividade de toda e qualquer Instituição de ensino necessita de uma análise, 

interpretação, registro e controle de todos os fatos de ordem financeira que permitam 

analisar o presente, prever e quantificar ações no futuro. Em Instituições de Ensino 

superior, a autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste na capacidade de 

gerir recursos financeiros e patrimoniais, disponibilizados pela Mantenedora, 

recebidos em doação ou gerados pela própria IES.  

Neste sentido, a faculdade promove o acompanhamento da situação gerencial da 

Instituição e individual do aluno com relação ao pagamento de mensalidades, 

devoluções ou apoio financeiro para eventos e atividades acadêmicas. Destaca-se 

também que será́ publicado anualmente o balanço das receitas auferidas e das despesas 

efetuadas.  

Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

O planejamento econômico-financeiro para o período deste PDI foi elaborado a partir 

das análises do comportamento do mercado financeiro dos três últimos anos e da 

análise dos preços dos serviços educacionais praticados por outras Instituições de 

Ensino Superior. O levantamento dos custos operacionais e dos investimentos, 

necessários ao cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino 

e da extensão, foi realizado com ênfase para os seguintes aspectos:  

• contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal não-

docente);  

• ampliação e melhoria do acervo da biblioteca;  

• ampliação, aquisição e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos 

para os laboratórios e serviços técnicos, incluindo recursos de computação e 

informática;  

• ampliação, reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio;  

• consolidação do processo de avaliação institucional.  

A receita de mensalidades levou em consideração uma evasão média de 25% no 

primeiro ano e 10% para os anos seguintes, com uma taxa de ociosidade de 10%. Na 

previsão das despesas, teve-se presente o percentual de 50% de encargos sociais sobre 

os salários. Os investimentos foram estimados para atender à readaptação, adaptação, 

melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio, assim como a aquisição, 

melhoria e ampliação dos laboratórios, serviços e da biblioteca (espaço físico e 

acervo), com a alocação de até 9% para a expansão e atualização do acervo da 

biblioteca. (PDI, 2017, p. 51-52) 

 

Não foram aferidos, referente ao ano de 2018, os dados referentes à situação financeira da 



41 

 

instituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados através deste relatório apontam vários pontos positivos que sinalizam o 

crescimento e a consolidação da IES, especialmente no que se refere à comunicação e ao 

desenvolvimento de atividades de extensão. Os pontos positivos devem ser mantidos e 

aprimorados. E, de forma geral, a potencialidade da instituição continua, conforme indicamos 

no relatório de 2017, baseada nos recursos humanos, ou seja, na capacitação da direção, da 

coordenação e do corpo docente e suas ações educativas. 

Por outro lado, este relatório reafirma pontos frágeis que requerem atenção dos gestores. 

Demonstra-se a necessidade de rever a infraestrutura física, assim como equipamentos, 

laboratórios e bibliotecas, para que o corpo discente apresente maior satisfação em relação à 

Faculdade Mundial. 

 

São Paulo, março de 2019 

A Comissão 

 


