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Introdução 
 

Este relatório tem por objetivo sintetizar os principais aspectos levantados pelos discentes dos cursos de 

administração, direito e pedagogia, nos quais eles apontaram pontos positivos, negativos e melhorias para a 

Faceli na questão discursiva da CPA 2017/1, realizada no período 22/05/2017 a 05/06/2017. Nesta questão 

foi solicitado aos alunos a avaliação da estrutura física da Faceli.  
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1. Pontos positivos gerais 
 

 Dentre todos os aspectos da Faceli, os aspectos mais relevantes foram: 

1.  Estrutura física da Faceli (55): os discentes citaram a estrutura elogiando-a constantemente. 

2. Salas de aula equipadas (23): destaca-se os recurso que as salas possuem: data-shows, ar-condicionado, 

cortinas. 

3. Limpeza da instituição (9). 
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2. Pontos de atenção 

 

Os discentes citaram estes aspectos, que na opinião deles prejudicam a qualidade da Faceli: 

1. Auditório (69): é de extrema importância que a Faceli possua o seu próprio auditório, segundo a visão 

deles; 

2. Cantina ou lanchonete (62): ressalta-se a falta de um local para compra de salgados e outros alimentos, 

a um preço adequado, que não seja os bares entorno da faculdade 

3. Copiadora (49): é relevante os pedidos por uma empresa que forneça os serviços de cópias, impressões 

dentre outros serviços correlatos na faculdade; 

4.  Laboratório de informática (42): requisitou-se um laboratório com máquinas próprias e mais modernas 

em quantidade suficiente para atender a demanda dos alunos; 

5. Biblioteca (39): é de consenso geral a pouca quantidade de livros que esta possui, além de um material 

desatualizado; 

6. Wi-fi (19): Pediu-se uma solução para aumentar a intensidade do sinal wi-fi nas salas e melhorar a 

velocidade de conexão na instituição; 

7. Cadeiras desconfortáveis (19): esta foi uma reclamação pertinente dos cursos de administração e 

pedagogia, os quais citam que as cadeiras possuem apoio muito pequeno e torna-se necessárias trocá-

las por outras maiores. 

8. Mesas, bancos e sofás na faculdade (18): solicitou-se uma maior quantidade de mesas e bancos nos 

corredores da faculdade para que os alunos possam lanchar ou estudar e dessa maneira não fiquem 

sentados nos degraus, por exemplo, durante o intervalo dentre outros horários. 

9. Falta de papel higiênico e papel toalha (17): há segundo eles, constante falta de papel higiênico e papel 

toalha, principalmente no banheiro feminino, sendo necessária uma reposição mais eficiente. 

10. Jardim (17): é necessário um maior zelo pela limpeza do pátio e grama da Faceli, além da retirada dos 

matos no fundo da instituição. 

11. Falta de lixeiras (17): aumentar a quantidade de lixeiras nos corredores, no hall de entrada dispostas na 

Faceli, sendo a quantidade atual insuficiente. 

12. Computadores na biblioteca (14): o número atual de computadores é insuficiente para atender todos os 

alunos e existem também poucas tomadas para notebook, dessa forma já que não se possui 

computadores para todos, sugeriu-se o aumento destes além do número de tomadas para que os 

discentes possam utilizar o próprio equipamento; 

13. Mesas e cadeiras para a biblioteca (12): sugeriu aumentar-se o número de cadeiras e mesas na 

biblioteca. 

14. Limpeza do banheiro (10): uma melhoria da limpeza do banheiro, principalmente o feminino. 

15. Lixeiras maiores no banheiro (10): aumentar o tamanho das lixeiras. As atuas estão lotadas 

constantemente. 
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3. Melhorias 

 

Destaca-se além das propostas para sanar os pontos negativos já citados, os alunos citaram a criação 

de uma área de convivência e maior integração com a comunidade. 
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4. Comentários 

 

1. A estrutura da Faceli é ótima, porém sentimos falta de uma cantina, uma xerox e um laboratório de 

informática com computadores no prédio da Faceli. Precisamos de seguranças aos arredores da 

faculdade durante o dia também. 

2. *Cantina com variedade de produtos e preço acessível; *Copiadora; *Promover integração entre as turmas 

através de jogos, gincanas, dinâmicas com objetivos social e educativo (alimentos para famílias carentes, 

doação de sangue, agasalhos, bazar, brinquedos, etc) *Promover visitas a asilos e orfanatos, para 

conhecimento dessas realidades, pois muitos não terão outra oportunidade, bem como a FACELI estar 

presente na vida da sociedade Linharense de modo efetivo; *Buscar parcerias com ramos diversos e 

assim trazer visibilidade a faculdade, com cursos gratuitos, descontos, livros, revistas e afins; *Aproveitar 

e valorizar os alunos com seus conhecimentos pessoais e de trabalho sobre as diversas áreas em 

palestras, mini-cursos etc. 

3. Embora a nova sede tenha estrutura muito satisfatória ainda existe ausência de cantina, copiadora, 

laboratório de informática e auditório 

4. QUANTO A ESTRUTURA, EXISTE UMA NECESSIDADE MUITA GRANDE DO FUNCIONAMENTO DE 

UMA CANTINA DURANTE O HORÁRIO DE INTERVALO, BEM COMO DE UMA COPIADORA. 

NECESSÁRIO SE FAZ APONTAR A SITUAÇÃO PRECÁRIA DO ACERVO DA BIBLIOTECA, SENDO 

QUE O ATUAL NOS REMETE AOS TEMPOS DA IDADE MÉDIA. NÓS ACADÊMICOS, NOS SENTIMOS 

MUITO PREJUDICADOS COM ESSA ESCASSEZ DE LIVROS ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA 

EMPRÉSTIMO. É PRECISO ADQUIRIR EXEMPLARES VARIADOS COM URGÊNCIA!!!!! 

5. A estrutura da faculdade é excelente, as salas são climatizadas, aconchegantes e espaçosas. Entretanto, 

falta tomadas nas paredes, mesas na biblioteca, livros desatualizados, criar um auditório, instalação das 

tomadas nas salas e pátio, incentivar os alunos a participarem dos eventos que a faculdade disponibiliza 

e criar mais ideias para melhorar o nome da faculdade em toda região.  

6. Pontos positivos: estrutura organizada; ambientes sempre bem limpos; iluminação boa; salas arejadas; 

Pontos negativos: falta de cantina, copiadora, auditório próprio. Sugestões: 1. atualizar o acervo da 

Biblioteca. 2. uma copiadora como também uma cantina; 3. deixar as luzes do corredor apagadas pela 

manhã, para diminuir o gasto desnecessário com energia. 4. um auditório próprio 5. sala de informática 

com livre acesso em conjunto com a biblioteca 

7. Aumentar o acervo da biblioteca; criar salas onde os alunos podem se reunir em grupo, pois a que existe 

na biblioteca tem a quantidade de pessoas que podem ficar la dentro limitada a seis e não podemos 

debater sobre nada, pois a sala não tem bloqueio acústico e isso atrapalha a execução dos trabalhos 

em grupo; mais sofás na recepção e mais mesas e cadeiras na biblioteca. 

 

 


