
   
 

ANEXO 4 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

Instituição: Sociedade Porvir Científico - Faculdade La Salle de Lucas do Rio Ver-

de. 

Segmento: IES - Instituição de Ensino Superior. 

Categoria: Gestão Administrativa e de Comunicação (gestão de pessoas). 

Título da Prática: Gestão do Clima Organizacional. 

 

1 PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

1.1 Histórico 

A instalação da Faculdade de Lucas do Rio Verde e sua incorporação e inte-

gração à Rede La Salle são momentos históricos distintos, mas complementares.  A 

Faculdade de Lucas do Rio Verde surgiu quando alguns empresários, percebendo a 

carência de educação superior no município, tanto para suprir a falta de profissionais 

qualificados, quanto para atender os anseios de pais e filhos obrigados a buscar a 

educação superior em outros centros, criaram uma instituição capaz de atender 

também a região.  

Com esse propósito em 15/06/1999 foi constituída a União das Escolas Supe-

riores de Lucas do Rio Verde, mantenedora da Faculdade de Lucas do Rio Verde.  

Em 2007, com o crescimento populacional e desenvolvimento socioeconômi-

co acelerado do município de Lucas do Rio Verde – resultante da mudança da ma-

triz econômica e instalação de grandes empresas – observa-se a necessidade de 

buscar auxílio para a consolidação da IES, preservando conquistas e aliando-se a 

novos agentes educacionais a fim de ampliar os caminhos e perspectivas profissio-

nais para os cidadãos de Lucas do Rio Verde e região. Esta busca inicia-se com um 

entendimento negocial junto à Sociedade Porvir Científico e termina com a celebra-

ção em 13/11/2007 de um termo de incorporação da Faculdade de Lucas do Rio 

Verde à Rede La Salle, assinado entre a União das Escolas Superiores de Lucas do 

Rio Verde.  

A partir de 1º. de janeiro de 2008, a agora Faculdade La Salle de Lucas do 

Rio Verde passa a ter igualmente suas raízes na obra pedagógica de João Batista 

de La Salle (França, 1651 - 1719).  



   
Como integrante da Rede La Salle de Educação Superior a Faculdade passa 

a ter como inspiração os valores das instituições vinculados aos princípios e valores 

da Rede La Salle de Educação. Além da atenção à legislação vigente, a Instituição 

busca responder às necessidades educacionais e sociais da realidade onde está 

inserida, levando em conta a continuidade das transformações humanas e sociais. 

Desse modo, sua Missão é “Promover o desenvolvimento integral da pessoa 

humana através do ensino, da pesquisa e da extensão, comprometida com a trans-

formação da sociedade local e regional”. E seus Princípios estão pautados: 

1. Inspiração e vivência cristão-lassalistas 

2. Prática da Excelência da Educação Superior 

3. Exercício da Cidadania fraterna e solidária 

4. Respeito à diversidade e à vida 

5. Valorização da inovação, da criatividade e do empreendedorismo 

6. Qualificação dos agentes educativos 

7. Agilidade e compartilhamento da informação 

8. Integração entre ensino, pesquisa e extensão 

9. Eficiência e eficácia na gestão 

10. Valorização do ambiente para as relações interpessoais 

11. Equilíbrio das práticas econômicas agroindustriais, aliado à sustentabilida-

de ambiental. 

Assim, a prática que ora se apresenta é fruto da Missão e Princípios Lassalis-

tas, especificamente o 1, 3, 4, 9 e 10. 

Desse modo, a autoavaliação institucional vem sendo utilizada desde o ano 

2008 como um mecanismo qualificado para compreender as diversas atividades e 

funções que são desenvolvidas pelas instituições de ensino superior. Dentro das 

abordagens que podem ser feitas em relação a que tipo de avaliação deve ser reali-

zado nas instituições de ensino superior, a Faculdade La Salle de Lucas do Rio Ver-

de procura desenvolver a avaliação institucional como um processo de aprendiza-

gem que permita conhecer a instituição para possibilitar a compreensão das dificul-

dades que se apresentam, dos equívocos que se processam e, sobretudo, potencia-

lizar as condições necessárias para construir uma melhor qualidade na Instituição. 



   
Há necessidade de avaliar para desenvolver a qualidade e há necessidade de 

avaliar e de inovar a própria avaliação. Avaliar exige decisões difíceis de serem to-

madas, pois elas envolvem diversas instâncias intra e extra institucionais como a 

implantação da avaliação, os critérios a serem utilizados e o que fazer com os resul-

tados. Avaliamos para conhecer, promover, avançar e transformar a realidade anali-

sada. Nesse sentido, apresentamos um quadro evolutivo dos índices de satisfação 

dos colaboradores com a IES, obtidos por meio da Avaliação Institucional e Pesqui-

sa de Clima Organizacional, conforme quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Comparativo de % de satisfação dos colaboradores 
Ano % de satisfação Aplicado por 

2008 77,5% Comissão Própria de Avaliação 

2009 78,4% Comissão Própria de Avaliação 

2010 78,9% Comissão Própria de Avaliação 

2011 98,8% Comissão Própria de Avaliação 

2012 82,0% Comissão Própria de Avaliação 

2013 92,0% Comissão Própria de Avaliação 

2014 84,8% Fornasier  

2015 94,0% Comissão Própria de Avaliação 

2016 88,6% Fornasier  

2016 91,0% Comissão Própria de Avaliação 

FONTE: Dados da Avaliação Institucional 2008 a 2016. 
FONTE: Resultado Pesquisa de Clima Organizacional, 2014 e 2016 – Fornasier. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 

Percebemos que os índices de satisfação dos colaboradores com a IES sem-

pre estiveram acima de 70%. No período de 2008 a 2013, a pesquisa foi realizada 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Porém, apesar dos índices satisfatórios, 

a CPA sugeriu que a IES contratasse empresa externa para aplicação de pesquisa 

de clima organizacional, com objetivo de especificar os pontos fortes e fracos com 

relação ao ambiente de trabalho, bem como confirmar ou refutar os índices alcança-

dos.  

Assim, no ano 2014 a Sociedade Porvir Científico – Mantenedora da Rede La 

Salle de Educação Superior - contratou a empresa Fornasier para essa atividade, 

onde todas as IES da Rede La Salle foram avaliadas. Ficou decidido que a pesquisa 



   
será aplicada a cada dois anos. Desse modo, em 2016 a Fornasier novamente apli-

cou a pesquisa de clima organizacional. Porém, a CPA faz a avaliação institucional 

anualmente, inserindo na dimensão 5, que se refere a Políticas de Pessoal, Carreira, 

Aperfeiçoamento e de condições de Trabalho, questões que avaliam o clima organi-

zacional da IES. 

A metodologia utilizada foi avaliar as dimensões: salários e benefícios; educa-

ção e treinamento; recompensas não financeiras; liderança; comunicação; processo 

decisório; organização do trabalho; qualidade; ambiente de trabalho; imagem da 

empresa. 

A escala / nível de satisfação foi: 1 = 0%; 2 = 25%; 3 = 50%; 4 = 75% e 5 = 

100% de satisfação com a instituição. 

A pesquisa foi online. Cada colaborador recebeu um envelope anônimo que 

continha um login e senha para acesso ao questionário. Assim, garantiu a preserva-

ção da identidade do respondente. 

Após a aplicação da pesquisa, a empresa Fornasier enviou os resultados de 

cada Unidade de Ensino Superior que compõe a Rede La Salle, comparando o re-

sultado individual com o global. A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde obteve 

o maior índice de satisfação, sendo 84,8%, superando o índice nacional de 74,4% 

em satisfação com o clima organizacional no ano 2014 e 88,6% em 2016, superando 

o índice nacional de 77,3%. 

Dos 123 colaboradores ativos em 2014, participaram voluntariamente da pes-

quisa de clima organizacional 96, representando 78%. A partir dos resultados, com-

pôs-se a Comissão de Acompanhamento do Clima Organizacional, que elaborou um 

plano integrado de melhoria cujo objetivo é trabalhar para sanar os pontos fracos e 

manter os pontos fortes, conforme a figura 1. 
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FIGURA 1 – Metodologia da pesquisa de clima organizacional. 
FONTE: Comissão de Acompanhamento do Clima Organizacional, 2016. 

 

 No ano 2016 houve a participação de 100% dos funcionários.  

No intuito de acompanhar e monitorar o clima organizacional, a avaliação institucio-

nal 2015, na dimensão 5 “Políticas de Pessoal, de Carreira, de Aperfeiçoamento, de 

Condições de Trabalho” utilizou diversas questões aplicadas na pesquisa de clima 

2014 para avaliar a mantença ou não do resultado obtido. Porém, com algumas 

ações implementadas o resultado atingiu 94,0% de satisfação dos colaboradores 

com a IES. E no ano 2016 atingiu 91% de satisfação. 

Os pontos de vista coletados por meio dos questionários online foram cuida-

dosamente analisados. O resultado final foi, portanto, uma visão abrangente e global 

da IES, a partir da qual foram identificadas suas principais características, fragilida-

des e potencialidades. Cabendo ressaltar que identificamos mais potencialidades do 

que fragilidades.  

Salientamos que o histórico da autoavaliação institucional na La Salle como 

processo, tem revelado o aprofundamento do entendimento da avaliação como fator 

preponderante para o êxito do planejamento, e consequentemente, da gestão. 

 

1.2 Objetivos da Prática Eficaz 

O principal objetivo da prática é maximizar cada vez mais as relações entre 

faculdade e colaboradores, oferecendo condições de trabalho adequadas, proporci-

onando oportunidades de desenvolvimento e estabelecendo um ótimo ambiente de 

trabalho.  

De modo específico a prática busca: 

 O alinhamento da cultura organizacional com as ações efetivas da Instituição. 

 Promover o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores.  

 Integrar os diversos processos e áreas funcionais.  

IMPLEMENTA-

ÇÃO DAS 

AÇÕES 



   
 Otimizar a comunicação.  

 Identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento pessoal e gerenci-

al. 

 Otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes.  

 Aumentar a produtividade e a satisfação dos clientes internos e externos. 

 

1.3 Público alvo atingido 

 Essa prática atingiu a toda comunidade acadêmica e sociedade de modo ge-

ral, considerando que o funcionário satisfeito realiza um trabalho melhor. 

 

1.4 Descrição das atividades implantadas 

1. Aprimoramento das habilidades em gestão de pessoas. 

 Estimular criatividade e iniciativa 

 Avaliar o trabalho e orientar sobre como melhorar 

 Reconhecer e valorizar mais o liderado 

2. Revisão / ajustes de benefícios oferecidos. 

3. Oportunidades de crescimento. 

4. Plano de Carreira Docente. 

5. Início de implantação do Plano de Carreira Técnico Administrativo. 

6. Oferta de treinamento conforme necessidades de cada função. 

7. Estabelecimento do Plano de Formação Lassalista. 

8. Promoção da cooperação entre colaboradores e áreas. 

9. Análise de sugestões, implementação de ação e estabelecimento do proces-

so de feedback. 

 

2 LIDERANÇA 

2.1 Equipe Envolvida com a Prática 

 A equipe é composta por: Diretor Geral, Diretor Administrativo, Diretor Aca-

dêmicos, responsável pela área de Recursos Humanos, Coordenadora de Pesquisa,  

Pós-Graduação e Extensão (PPGE) e Gerente da Assessoria de Comunicação e 

Marketing. 

 



   
2.2 Participação da Alta Direção 

A alta direção da faculdade está imbricada de forma ativa no processo, com-

partilhando o estabelecimento de metas e tomada de decisão. 

3 FOCO  

3.1 Clientes: São todos os colaboradores que fazem parte de um excelente ambien-

te de trabalho. Todos os alunos que são beneficiados diretamente com os resultados 

que o bom ambiente de trabalho proporciona, bem como a comunidade externa que 

recebe profissionais qualificados e humanizados. 

3.2 Docentes / Funcionários: Os principais benefícios residem no excelente ambi-

ente de trabalho, valorização dos funcionários, além de fortalecer a qualidade de 

vida de cada colaborador. 

3.3 Administrativo: conhecer os pontos fortes e fracos da IES a partir da percepção 

de cada funcionário, tendo na pesquisa de clima organizacional uma ferramenta de 

gestão para a tomada de decisão. 

3.4 Econômico Financeira: permite que a IES conheça os pontos fracos e fortes 

sob a perspectiva dos colaboradores e, com isso possa tomar decisões. 

3.5 Acadêmico: proporciona melhorias nos indicadores de aprendizagem. 

3.6 Comunidade: é a atividade fim, a qual recebe melhores serviços. 

 

4 RESULTADOS 

Os principais resultados da pesquisa aplicada em 2014 indicam que a IES ob-

teve o índice de satisfação de 84,8%, superando o índice nacional de 74,4% em sa-

tisfação com o clima organizacional. E em 2016 foi de 88,6% de satisfação, nova-

mente superando a média nacional de 77,3%. O quadro 2 apresenta os resultados 

das dimensões avaliadas nos anos 2014 e 2016.  

 

QUADRO 2 – Resultados das dimensões avaliadas nos anos 2014 e 2016 
Dimensões Resultado 

2014 

Dimensões Resultado 

2016 

Salários e benefícios 78% Salários e benefícios 83,0% 

Educação e treinamento 81,4% Educação e treinamento 86,8% 

Recompensas não financeiras 81,7% Recompensas não financeiras 85,0% 

Liderança  81,8% Liderança  87,7% 



   
Comunicação 83,6% Comunicação 87,6% 

Processo decisório 85,1% Processo decisório 88,2% 

Organização do trabalho 85,4% Organização do trabalho 89,8% 

Qualidade 86,7% Qualidade 90,6% 

Ambiente de trabalho 89,8% Ambiente de trabalho 91,9% 

Imagem da empresa 92,8% Imagem da empresa 93,8% 

Média global 84,8% Média global 88,6% 

 FONTE: Resultado Pesquisa de Clima Organizacional, 2014 e 2016 – Fornasier. 
 

Na Avaliação Institucional de 2015, a CPA aplicou algumas das questões da 

pesquisa de clima organizacional de 2014 e o resultado global foi de 94% de satisfa-

ção, demonstrando que as ações implementas minimizaram os pontos fracos e forta-

leceram os pontos fortes. No ano 2016 a CPA repetiu a pesquisa e o resultado foi 

91% de satisfação. Além disso, a CPA incluir na pesquisa o Net Promoter Score, o 

qual indicou que 72,4% dos funcionários são promotores da Faculdade La Salle. 

Percebe-se pelo quadro 2 que as ações implementadas entre 2014 e 2016 fo-

ram efetivas, elevando o nível de satisfação dos funcionários em todas as dimen-

sões. 

 

4.1 Formas de Avaliação 

 A avaliação das dimensões, após a aplicação da pesquisa de clima organi-

zacional feita pela empresa Fornasier, é feita anualmente pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e pela Comissão de Acompanhamento do Clima Organizacional 

através de questionários online, sem identificação. Cada funcionário recebe um en-

velope (de forma aleatória) que contém usuário de senha. O questionário fica dispo-

nível por 15 dias. Os colaboradores são convidados a participar. O quadro 3 de-

monstra o índice de participação nas pesquisas nos anos de 2014 a 2016. 

 

QUADRO 3 – Índice de participação nas pesquisas nos anos de 2014 a 2016 

Fornasier 2014 Avaliação Institucional 

2015 

Fornasier 2016 Avaliação Institucional 

2016 

78% 92,5% 100% 97% 

FONTE: CPA, 2015 e 2016. 
FONTE: Fornasier, 2014 e 2016. 

 



   
4.2 Orçamento 

 O orçamento é realizado entre os meses de outubro/novembro e aprovado 

pelo Conselho Pedagógico (COP) no mês de dezembro. Posteriormente encaminha-

se à Mantenedora para deliberação. 

 

4.3 Análise Financeira 

 Na gestão do clima organizacional, a análise financeira auxilia para tomada 

de decisão nas dimensões: salários e benefícios; educação e treinamento e recom-

pensas não financeiras. 

 

4.4 Indicadores acadêmicos 

 Os indicadores acadêmicos são medidos tanto pela avaliação do Ministério 

da Educação (MEC) nas avaliações externas, bem como nas avaliações internas – 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Esses apresentam-se ótimos em ambas as 

esferas. Pelo MEC entre as notas 1 a 5 nossa IES apresenta a nota 4. Pela CPA, os 

resultados entre 1 a 5, oscilam entre as notas 4 e 5. 

 

4.5 Indicadores de produtividade 

 Os indicadores de produtividade têm apresentado um crescimento no núme-

ro de alunos (seja de graduação ou pós-graduação) a cada ano, o que eleva todos 

os demais indicadores da IES. O quadro 4 apresenta alguns resultados. 

 

QUADRO 4 – Alguns resultados de indicados dos anos 2015 e 2016 
Indicadores 2015 2016 

Nº de pessoas atendidas em cursos de extensão 1001 1282 

Nº de formações subsidiadas de professores em âmbito nacional e inter-

nacional 

13 16 

% de turnover 3% 3% 

% de colaboradores com no mínimo 40h de formação promovidos pela 

IES 

51% 65% 

% do corpo técnico administrativo em programa de educação continuada 

com subsídio de 50% pela IES 

34% 37% 

Nº de pessoas atendidas em ações comunitárias 7087 5758 

FONTE: Dados da Avaliação Institucional 2015 e 2016. 



   
 

4.6 Indicadores de satisfação de clientes 

O quadro 5 indica o índice de satisfação dos alunos e comunidade externa 

com a Faculdade La Salle. 

 

QUADRO 5 – Índice de satisfação dos alunos e comunidade externa com a Facul-
dade La Salle, nos anos 2015 e 2016 

Indicadores 2015 2016 

% de satisfação dos alunos com o corpo docente 82% 84% 

% de satisfação dos alunos com a IES, considerando tudo o que ela ofe-

rece 

90% 95% 

449 alunos concluintes do 3º ano do ensino médio avaliaram a faculdade La Salle. De 1 a 5, 19% 

atribuiu nota 4 e 31% nota 5
1
. 

153 empresários avaliaram o ensino da Faculdade La Salle embasados no desempenho de seus 

colaboradores formados ou formandos pela La Salle, onde de 1 a 5, 43,1% atribui nota 4 e 30,7% 

nota 5. 

320 munícipes de Lucas do Rio Verde – MT, entrevistados aleatoriamente, avaliaram a Faculdade 

com notas de 1 a 5, sendo que 30,6% considerou a nota 4 e 50% a nota 5. 

FONTE: Dados da Avaliação Institucional 2015 e 2016. 

 

4.7 Indicadores de captação de clientes 

 Houve um crescimento de 25% no número de acadêmicos de graduação 

em relação ao ano 2014 e 18% de alunos na pós-graduação. No ano 2016 em rela-

ção a 2015 o crescimento de alunos na graduação foi de 11% e na pós-graduação 

foi -5%2 

 

4.8 Resultados obtidos junto à comunidade 

 92,8% da comunidade acadêmica reconhece que a IES desenvolve sua 

missão no dia-a-dia, bem como conhece e utiliza os diversos projetos, tais como: 

Natal Solidário, Páscoa Solidária, Corrida da Água Kids, Pastoral Universitária, entre 

                                                             
1 A Avaliação Institucional, realizada pela CPA, com a comunidade externa é feita a cada 2 
anos. Assim, realizou-se no ano 2015 e realizar-se-á em 2017. 
2 Ressalta-se que o ano 2016 foi a explosão da crise política e econômica no Brasil, justifi-
cando o índice de crescimento menor que o ano anterior. 



   
outros, os quais atenderam a 7087 (sete mil e oitenta e sete) participantes em 2015 

e 5758 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito) pessoas em 2016. 

 

4.9 Indicadores de sustentabilidade 

A responsabilidade social da IES é observada na adesão a programas como 

PROUNI e PASE (programa de assistência estudantil próprio da Rede La Salle). 

No PROUNI atendeu a 172 acadêmicos em 2015 e 153 no ano 2016. 

No PASE atendeu a 142 acadêmicos em 2015 e 182 em 2016. 

Houve também o desconto condicionado SINTRAE, destinado a formação 

de 9 colaboradores da IES, ou ainda no incentivo à formação acadêmica de seus 

familiares. Além dos descontos institucionais aplicados emergencialmente à 19 aca-

dêmicos que estavam com dificuldades financeiras pontuais. 

Para além desses programas, a IES desenvolve ações comunitárias em di-

versas instituições do município, atendendo professores da educação básica, alunos 

da educação básica, crianças em situações vulneráveis ou a quem necessitar.  

 

4.10 Outros indicadores de resultados organizacionais 

A IES possui 20% de sua receita destinada a Filantropia. Todas as ações 

previstas da CIPA foram realizadas. O plano de carreira docente é conhecido por 

todos e bem avaliado. O plano de carreira do corpo técnico administrativo está em 

fase de implantação. 

 

5 LIÇÕES APRENDIDAS 

    A Comissão de Acompanhamento do Clima Organizacional juntamente 

com a Diretoria da IES entende que a sociedade contemporânea atravessa um perí-

odo marcado por profundas e constantes transformações, caracterizando uma ver-

dadeira ruptura epistemológica com os padrões anteriormente estabelecidos, pois, 

reorganiza-se a própria visão de mundo, seus valores básicos, sua estrutura econô-

mica, social e política, suas artes e suas instituições mais importantes. Entretanto, 

como as transformações ainda estão em curso, torna-se impossível prever quais 

serão as consequências ou seus desdobramentos próximos ou longínquos. 



   
Neste sentido, a gestão do clima organizacional constitui-se em importante 

ferramenta para monitoramento do comportamento humano nas organizações em 

geral, uma vez que permite avaliar os processos de comunicação, trabalho em equi-

pe, ética, aprendizagem, imagem da empresa, liderança, tomada de decisões, com-

prometimento, além das condições físicas do ambiente de trabalho, variáveis que 

influenciam as atitudes, a conduta, a satisfação, a produtividade e a motivação das 

pessoas.  

Desse modo, a avaliação e diagnóstico de clima organizacional permitem a 

análise interna e externa e também acompanha o estado de satisfação e comprome-

timento dos colaboradores com a empresa, proporcionando, por meio de estratégias 

e ações, o crescimento e desenvolvimento das pessoas e a máxima produtividade e 

qualidade, visando à consecução e a superação dos resultados pré-estabelecidos 

pela Instituição. 

 

6 AÇÕES DE CONTINUIDADE 

A gestão do clima organizacional continua no ano 2017, mantendo o monito-

ramento por meio da Comissão de Acompanhamento do Clima Organizacional e 

CPA. O objetivo é minimizar os pontos fracos e maximizar os fortes, buscando atingir 

90% de satisfação com o ambiente de trabalho. 

 

7 ANEXOS  

Alguns gráficos que representam o resultado da pesquisa de clima organiza-

cional realizado no ano 2016 e avaliação institucional 2016. 

 



   

 

      FONTE: Resultado Pesquisa de Clima Organizacional 2016 – Fornasier. 
 

 
       FONTE: Resultado Pesquisa de Clima Organizacional 2016 – Fornasier. 

 



   

 
 
               FONTE: Resultado Pesquisa de Clima Organizacional 2016 – Fornasier. 
 

 
 
FONTE: Avaliação Institucional 2016 – CPA. 
 

 



   

 

FONTE: Pesquisa com alunos do 3º ano do ensino médio, 2015. 

 

FONTE: Pesquisa com empresários, 2015. 

 

 

FONTE: Pesquisa com munícipes, 2015. 

 

 



   
 

 

Lucas do Rio Verde – MT, 25 de janeiro de 2016. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Marisa Claudia Jacometo Durante  

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

 


