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CONSELHO SUPERIOR - CONSUP/FAEST 

 

 

RESOLUÇÃO N° 11/2020, de 09/03/2020 
 

Instituir o Plano de Avaliação Periódica dos 

Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial e Infraestrutura no âmbito da 

Instituição e dá outras providências. 

 
 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade de Educação de Tangará da Serra, no uso 

de suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de instituir o Plano de 

Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial e 

Infraestrutura, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Instituir e aprovar o Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da 

Manutenção Patrimonial e Infraestrutura. 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
  

 

 
_____________________ 

Prof. Gilmar Utzig 
Presidente CONSUP 
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1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

A manutenção e conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, serão 

executadas por funcionários da Faculdade ou por meio de contratos firmados com empresas 

especializadas, de modo a assegurar que estejam permanentemente em condições perfeitas 

de uso, oferecendo serviços de suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva. 

As manutenções corretivas serão realizadas através das ocorrências identificadas na 

manutenção preventiva, nos processos de avaliação (autoavaliação e avaliação externa) e 

nos diversos canais de comunicação interna e externa, bem como pela verificação 

permanente das condições de funcionamento da infraestrutura física da instituição. 

Em qualquer hipótese que seja verificada a necessidade de manutenção corretiva, a equipe 

será prontamente acionada pela gestão da instituição, de modo a adotar as medidas 

corretivas necessárias para restabelecer o pleno e adequado funcionamento das instalações 

físicas, equipamentos e mobiliário da Instituição. 

A manutenção preventiva, por seu turno, ocorrerá sob a forma de acompanhamento 

contínuo das condições de funcionamento das instalações físicas, equipamentos e 

mobiliários, além da realização periódica, preferencialmente nos períodos de recesso 

acadêmico, de modo a assegurar que, por ocasião da retomada das atividades, conforme 

previsto em calendário acadêmico, toda a infraestrutura posta à disposição da comunidade 

acadêmica esteja em perfeitas condições de uso, inclusive no que tange à acessibilidade. 

O suporte e manutenção das instalações físicas, dos equipamentos e mobiliário da 

Instituição obedecem ao seguinte Programa de Manutenção: 

✓ Manutenção Permanente: Realizada pela equipe responsável, com a verificação 

periódica (mensal) das condições de infraestrutura, de funcionamento dos 

equipamentos e de utilização do mobiliário; 
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✓ Manutenção Preventiva: Realizada periodicamente pela equipe responsável, com 

a verificação das instalações físicas, hidráulicas e de energia elétrica, bem como 

das condições de funcionamento de equipamentos e mobiliário; 

✓ Manutenção Corretiva (interna): Realizada pela equipe responsável, com a 

solução dos problemas detectados na manutenção permanente e preventiva; 

✓ Manutenção Corretiva (externa): Realizada por empresa de suporte externa, para 

solução dos problemas detectados na manutenção permanente e preventiva, não 

solucionados pela manutenção corretiva interna. Realiza manutenção e/ou troca 

de componentes. As manutenções externas são realizadas por empresas 

contratadas pela Direção da Faculdade e Mantenedora. 

 

2. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A política de infraestrutura que a Faculdade adota, é a da manutenção preventiva, a qual 

ocorre todo fim de semestre letivo e antes do início do período seguinte, preparando os 

ambientes e equipamentos para uso seguro e com qualidade, e também adotará a política 

de manutenção corretiva, sob demanda, ou seja, em qualquer necessidade de reparo, 

adequação ou instalação que necessitem rápida implantação, a Faculdade fará de imediato. 

 

3. AVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS ESPAÇOS  

São componentes da edificação passíveis de inspeção ocular a serem inspecionados 

periodicamente: 

COMPONENTES DA EDIFICAÇÃO INSPEÇÃO 

Estrutura Semestral 

Alvenaria  Semestral 

Revestimentos Mensal 



 
UNISERRA – Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli 

FAEST – Faculdade de Educação de Tangará da Serra 
 
  

 
Rua Dep. Hitler Sansão, 1038-W – Jardim do Lago - Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 / 3326-5656. E-mail: uniserratga@gmail.com 

Impermeabilizações Mensal 

Esquadrias Mensal 

Cobertura Mensal 

Prevenção e Combate à Incêndio e Gás Semanal 

Ar Condicionado / Ventilação Quinzenal 

Máquinas/Equipamentos Semanal 

Paisagismo Quinzenal 

Instalações Elétricas e Eletrônicas Mensal 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias Mensal 

 

Será observado:  

a) um roteiro lógico de inspeção das edificações, com preenchimento de fichas de 

inspeção e registro;  

b) os componentes e equipamentos mais importantes na edificação;  

c) as formas de manifestações esperadas da degradação do edifício;  

d) as solicitações e reclamações dos usuários.  

 

A pessoa responsável pela inspeção predial (inspetor predial) deverá vistoriar a edificação na 

íntegra. Para vistoriar os sistemas elétricos, a inspeção deve ser executada a partir do ponto 

de entrada de energia à edificação, até as suas ramificações de distribuição internas, a partir 

do subsolo até o topo da construção, devendo ser inspecionado todos os quadros elétricos, 

fiações aparentes e dispositivos de segurança instalados.  

Para vistorias em sistemas civis ou hidráulicos, deve-se inspecionar todos os elementos 

visíveis no sentido descendente, ou seja, do topo da construção para o subsolo e verificar as 

anomalias que indicam perdas de desempenho ou outros problemas em trechos não 

aparentes, como é o caso de manchas de infiltração de água junto a tubulações hidráulicas.  
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Além disso, no processo de avaliação periódica dos espaços destinados ao seu 

funcionamento, a Faculdade poderá contar com a participação de consultores externos 

especializados para analisar suas condições e sugerir medidas de ampliação, reformulação 

e/ou atualização dos espaços, considerando os aspectos já citados.  

Periodicamente a Instituição providenciará uma Inspeção Predial e Parecer Técnico de 

vistoria onde serão determinadas as condições técnicas, funcionais e de conservação de uma 

edificação, visando orientar e/ou avaliar as manutenções preventivas e corretivas.  

 

4. PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Por meio do Processo de Autoavaliação Institucional a Instituição realizará, também, 

avaliação periódica dos espaços destinados ao seu funcionamento, incluindo instalações 

administrativas; salas de aula; auditório; sala dos professores; espaços para atendimento aos 

discentes; espaços de convivência e de alimentação; biblioteca; laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas e instalações sanitárias.  

O objetivo é garantir a constante adequação, em termos quantitativos e qualitativos 

(adequação, pertinência, atendimento às demandas, serviços prestados e qualidade) dos 

diversos espaços destinados ao funcionamento da Faculdade.  

Para tanto, a FAEST, por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), aplicará, anualmente, 

questionários dirigidos a comunidade acadêmica (DOCENTES, TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

E DISCENTES), que visam avaliar a infraestrutura institucional.  

A avaliação consistirá, basicamente, em uma análise que considera os seguintes aspectos:  

a) avaliar o quantitativo de espaços X o número de usuários;  

b) avaliar as dimensões dos espaços considerando o seu uso, serviços oferecidos e o 

número de usuários;  

c) avaliar os espaços em termos de climatização, iluminação, acústica;  
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d) avaliar os espaços em termos de mobiliário e equipamentos disponíveis;  

e) avaliar os espaços em termos de limpeza.  

 

Serão utilizadas, ainda, quando for o caso, as respostas estudantis ao questionário do Enade, 

particularmente as respostas aos seguintes itens do Questionário Socioeconômico:  

✓ Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como 

estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática)?  

✓ A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 

administrativo e acadêmico?  

✓ As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas?  

✓ Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados 

para a quantidade de estudantes?  

✓ Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao 

curso?  

✓ A instituição dispôs de cantina e banheiros em condições adequadas que 

atenderam as necessidades dos seus usuários?  

A partir dos resultados obtidos, a Faculdade implantará estratégias ou ações que visem 

adequar, em termos quantitativos e qualitativos, os diversos espaços destinados ao 

funcionamento da Faculdade, tendo como prioridade a suficiência de:  

➢ Espaços existentes para atendimento aos alunos;  

➢ Salas de aula;  

➢ Sala de professores (atendimento às necessidades institucionais e dos cursos);  

➢ Espaços de trabalho para docentes em tempo integral;  

➢ Salas de Coordenadoria;  

➢ Instalações administrativas;  
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➢ Instalações sanitárias;  

➢ Espaços de alimentação (e convivência);  

➢ Auditório;  

➢ Biblioteca;  

➢ Laboratórios específicos (ou cenários para práticas didáticas);  

➢ Estrutura de apoio de informática (adequação, atualização, qualidade e 

pertinência: disponibilidade de equipamentos; conforto; estabilidade e velocidade 

de acesso à internet, à rede sem fio; hardwares e softwares);  

➢ Demais instalações.  

 
 

5. MANUTENÇÃO DECORRENTE DO DIAGNÓSTICO ORIUNDO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS 

Além da autoavaliação, a Faculdade será, periodicamente, submetida a procedimentos de 

avaliação externa, sejam avaliações institucionais, sejam avaliações de seus cursos de 

graduação. 

Essas avaliações, naturalmente, geram relatórios nos quais são apontadas, pelos avaliadores 

do sistema federal de ensino, as potencialidades e fragilidades da instituição e de seus 

cursos de graduação, conforme o tipo de avaliação realizada, sempre tendo como um de 

seus aspectos, a análise das condições de infraestrutura, inclusive em relação a 

equipamentos e mobiliários. 

A gestão da instituição e as coordenações de seus cursos superiores, juntamente com a CPA, 

a partir dos relatórios de avaliação externa, promoverão, sempre que necessário, a 

manutenção e a implementação das condições de melhoria necessária para assegurar a 

qualidade permanente das condições de infraestrutura e patrimônio da Faculdade. 
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6. MANUTENÇÃO DECORRENTE DE DEMANDAS RECEBIDAS POR MEIO DOS CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

Outra importante modalidade de diagnóstico acerca das condições de estrutura física, 

equipamentos e mobiliário da instituição são os seus canais de comunicação interna e 

externa, especialmente a Ouvidoria, destinados, entre outras finalidades, a assegurar o fluxo 

contínuo de informações, reclamações, elogios e sugestões, a serem apresentados pelas 

comunidades interna e externa. 

Nesse caso, as manifestações acerca das condições inadequadas ou dos problemas 

enfrentados com infraestrutura, equipamentos e mobiliários, serão prontamente 

encaminhadas à Direção-Geral, para que sejam adotadas as ações de manutenção 

necessárias. 


