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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), consubstanciada por toda a sua Comunidade 

Acadêmica, apresenta, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de outubro de 

2014, o Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do ano de 2018, trazendo informa-

ções, bem como, ações que foram processadas e trabalhadas pela CPA da FPS em 2018. Neste 

documento contempla-se, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015/2019 da FPS, 

os instrumentos de avaliação formais e seus eixos, nos relatórios de Avaliações Externas e nos 

instrumentos internos de monitoramento e planejamento das atividades acadêmicas e de ges-

tão. Em forma textual, têm-se a soma dos variados esforços ao processo dinâmico inerente ao 

(auto) reconhecimento da FPS, visando para além do atendimento dos requisitos legais, o de-

senvolvimento de suas ações estratégicas que estão amplamente dispostas para garantir a for-

mação de Egressos aptos para atuarem na área de saúde com um perfil condizente com o pro-

posto pelas Diretrizes Curriculares e com o seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

 

O compromisso com a ética, a justiça, a transparência, a qualidade, a valorização da comuni-

dade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade socioambiental, assim como, a 

ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão com impacto social da produção e difusão 

do conhecimento científico, cultural, artístico e tecnológico consolidam os princípios que di-

recionam a FPS no alcance da sua missão. 

 

A elaboração do Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional de 2018, da FPS, foi condu-

zida pela Coordenação de Avaliação e Autoavaliação juntamente com a colaboração e apoio 

dos demais integrantes da Comissão própria de Avaliação - CPA, as quais se deram pelas aná-

lises dos resultados, de acordo com os segmentos acadêmicos, por intermédio da composição 

de Grupo Técnico, como também, o aporte do setor de Desenvolvimento Institucional (DI).  

 

A CPA tem como foco o Processo de Autoavaliação, que abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentes dimensões que constituem um todo orgânico 

expresso em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso (PPC), Relatórios Finais de Autoavaliação, 

Relatos de Cursos, Avaliações Externas e de curso, dentre outros documentos e fontes de 
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pesquisas. Importante registrar que no ano de 2018 várias mudanças foram registradas no 

âmbito dos atos regulatórios, citando os novos instrumentos de avaliação de curso e 

institucional, que reforça o papel da autoavaliação em todo o processo de gestão das IES e de 

seus cursos, o Decreto n° 9235/2017 que regulamenta a educação superior no Brasil, além de 

várias Portarias Normativas, que exigem novas discussões nas instituições, destacando o 

projeto de autoavaliação.  

O Fluxo do Processo Autoavaliativo foi desenvolvido ao longo do ano de 2018, de forma par-

ticipativa, por isso, apresenta - se como resultado do envolvimento de todos os segmentos da 

Comunidade Acadêmica: discentes, docentes/tutores, coordenadores, funcionários técnico-

administrativos e dirigentes.  

 

Esse relatório se constituiu a partir das metas construídas no PDI, para o planejamento estra-

tégico de gestão da IES, as quais foram geradas no processo de Autoavaliação institucional, 

ampliando esse desafio, ao incorporar neste documento desde 2014, os resultados das avalia-

ções dos módulos, realizadas pelos discentes, sistematicamente, em todos os cursos, consoli-

dando a cultura avaliativa na FPS.  

 

Os objetivos, metas e ações são delineados em continuidade ao processo de avaliação iniciado 

em 2004, sob as diretrizes do SINAES e apreciação da Comissão Nacional de Avaliação de 

Educação Superior - CONAES. O referido instrumento está organizado em cinco eixos, con-

templando as dez dimensões do SINAES.   

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Considera a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES. Inclui também um Relato 

Institucional que descreve e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (in-

terno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de avaliação. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Contempla as dimensões 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Respon-

sabilidade Social da Instituição) do SINAES. 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
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Abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação 

com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Compreende às dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 

10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. 

Fonte: BRASIL, 2014. 

 

Tal aspecto refletiu na elaboração do PDI 2015/2019, o qual além de ter sido democratica-

mente trabalhado, como costumeiramente o é, originou um documento com fortes indicadores 

da persecução de desenvolvimento institucional, vez que, alinha formalmente a (auto) avalia-

ção com o planejamento estratégico.  

 

Por fim, cabe esclarecer, que as informações aqui prestadas são fundamentadas em diversos 

indicadores, como nas autoavaliações institucionais aplicadas trimestralmente, nos Indicado-

res obtidos em reuniões, observações da realidade acadêmica e das avaliações realizadas por 

cursos ao final dos processos de avaliação da aprendizagem. Nele, divulgam-se, ainda, as aná-

lises, subsídios, recomendações e proposições de novos critérios os quais serão trabalhados 

posteriormente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A FPS desenvolve um processo avaliativo da aprendizagem bastante diverso e amplo, em que 

todos avaliam todos, incluindo em sua proposta, as formas diagnóstica, formativa e somativa 

de avaliação.  

 

A primeira intenção diagnóstica é realizada quando os discentes ingressam na instituição, 

sendo recebidos pela equipe multiprofissional formada por psicólogos, psicopedagogos e pe-

dagogos, que desenvolvem atividades em grupo, para mapeamento do perfil psicopedagógico, 

possibilitando o desenho do perfil do ingressante dos cursos da FPS e o seu monitoramento ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Ao iniciar as atividades do curso, a cada módulo, os discentes são avaliados através de provas 

cognitivas, avaliação do tutor/ docente (critérios pré-definidos), assim como os discentes ava-

liam a todos nesses itens, considerando a forma formativa da avaliação, incluindo a avaliação 

dos conteúdos, objetivos de aprendizagem e bibliografia disponíveis por módulos, além da 

autoavaliação e avaliação da dinâmica tutorial e as atividades práticas. As atividades práticas, 

também, são formativas, ao longo do semestre, gerando uma média final ponderada, caracte-

rizando, ao final do processo avaliativo, a forma somativa da avaliação. 

 

Com isso, configura-se uma cultura de avaliação e a sua importância para o constante aprimo-

ramento do processo de trabalho na instituição, cuja proposta de Autoavaliação se insere 

complementando o olhar integral da oferta de ensino superior de qualidade na FPS. 

 

Diante disso, as atividades de Autoavaliação institucional se articulam com as demais avalia-

ções da aprendizagem desenvolvidas nos cursos de graduação, cujos desafios maiores foram 

identificados, para que uma cultura avaliativa fosse entendida como complementar, e que pu-

desse subsidiar os coordenadores de cursos e diretores no processo de tomada de decisões, 

para melhorar a gestão pedagógica e a qualidade dos cursos na integração ensi-

no/pesquisa/extensão. 
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Essa dinâmica articulada de avaliação de aprendizagem e Autoavaliação Institucional possibi-

lita à instituição, em seu processo de trabalho pedagógico e administrativo, transformar a ava-

liação em instrumento de gestão, através da efetivação dos indicadores apontados ao longo da 

avaliação no planejamento estratégico.  Ressalta-se, também, a importância do fortalecimento 

democrático interno, considerando a dinâmica avaliativa para além da exigência legal, valori-

zando uma abordagem transparente à comunidade, no sentido, ainda, de garantir um processo 

legítimo e continuado de autoanálise. 

 

 

2. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

2.1. Histórico da IES 

a) Mantenedora 

A Associação Educacional de Ciências da Saúde – AECISA foi fundada em 05 de agosto de 

2003, pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos, com sede e foro na 

cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para atuar na região do Nordeste e em todo territó-

rio nacional. É uma empresa, genuinamente pernambucana, mantenedora da Instituição de 

Ensino Superior Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS. 

 

A AECISA se encontra funcionando regularmente e seu ato constitutivo – Estatuto Social – 

está registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos de Recife. Está devidamente inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda sob nº 05.834.842/0001-62, bem como na Prefeitura do Município 

de Recife.  

 

b) Mantida 

A Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS, doravante denominada FPS, surgiu da aliança 

entre a Associação Educacional Boa Viagem (AEBV), mantenedora da Faculdade Boa Via-

gem (FBV), e a Fundação Alice Figueira (FAF), organização de apoio ao desenvolvimento do 

Instituto de Medicina Integrada Prof. Fernando Figueira (IMIP), antigo Instituto Materno In-

fantil de Pernambuco (IMIP), instituições com elevado reconhecimento e reputação pública 

no contexto em que estão inseridas.  
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Trata-se de uma junção de competências acadêmicas e administrativas, baseada em amplo 

conhecimento das atividades relacionadas ao ensino, a pesquisa e a extensão de nível superior, 

imprescindíveis para o desempenho satisfatório da nova instituição. 

 

A FPS tem por missão o desafio de uma instituição de educação superior que não apenas atue 

em ensino, pesquisa e extensão, mas também garanta a indissociabilidade desses processos. 

As atividades de ensino não se restringem a preparar o indivíduo apenas para atender às ne-

cessidades da população, objetivam formar profissionais para atuarem como agentes trans-

formadores da sociedade, centrados em uma visão generalista. Assim, identifica os princípios 

da construção coletiva, flexibilidade curricular, interdisciplinaridade e problematização do 

saber como essenciais para a aquisição de uma aprendizagem significativa, articulada pela 

qualidade de ensino, pelas atividades de formação e preparação técnico-científica, que contri-

buirão para a autonomia intelectual e profissional. 

 

2.2. Missão 

“Prestar serviços com padrão de excelência em ensino, em pesquisa e em extensão na área 

de saúde, contribuindo para a formação de profissionais competentes e éticos, buscando alta  

performance empresarial e crescimento sustentado, além de contribuir para a construção de 

uma sociedade justa”. 

 

2.3. Visão de Futuro 

“Ser a primeira Instituição de Ensino Superior de saúde no Norte -Nordeste e ter todos os 

cursos entre os 10 melhores do país no ranking do MEC”. 

 

2.4. Princípios 

Os princípios que orientam as decisões e atividades da FPS são os seguintes: 

I. compromisso com as diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de Saúde/SUS; 

II. indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

III. inclusão de pessoas com deficiência; 

IV. compromisso com a ética, a justiça, a transparência, a qualidade, a valorização da co-

munidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade ambiental. 
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3. OBJETIVOS E METAS DA FPS 

 

A FPS, como Instituição de Educação Superior, tem por fim os seguintes objetivos: 

I. promover a transição entre o mundo do trabalho, em escola voltada para a formação de 

bacharéis na área de Saúde, com capacidade de atuação em equipes multiprofissionais, 

de forma competente e de acordo com os direitos fundamentais do ser humano, em 

conformidade com os princípios éticos, de cidadania e as normas emanadas dos Con-

selhos Federais de cada classe; 

II. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamen-

to reflexivo, próprios de uma instituição voltada para a formação de Profissionais de 

Saúde, contribuindo para a efetivação de trabalhos com vistas à prevenção e a promo-

ção da saúde das pessoas e de grupos; 

III. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em se-

tores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

IV. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvol-

ver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

V. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constitu-

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

ou de outras formas de comunicação; 

VI. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VII. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacio-

nais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade; 

VIII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das con-

quistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológi-

ca geradas na Instituição. 
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4. CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO DA FACULDADE E OS 

ATOS AUTORIZATIVOS E DE RENOVAÇÃO DOS CURSOS 

 

A FPS foi criada por meio da Portaria MEC nº 2.990, de 30 de agosto de 2005, publicada no 

DOU de 01 de setembro de 2005, com autorização de funcionamento para os cursos de Ba-

charelado em Medicina (Portaria MEC nº 2.290 de 30/08/2005, DOU 01/09/2005) e Bachare-

lado em Enfermagem (Portaria MEC nº 3.018, de 30/08/2005, DOU 01/09/2005). O recreden-

ciamento da IES foi publicado na Portaria MEC nº 1.421, de 7 de outubro de 2011 (DOU).  

No ano de 2017 a FPS recebeu a visita in loco dos avaliadores do INEP, onde recebeu o con-

ceito Institucional (CI 4). Conforme Portaria MEC nº724, de 27/07/18, publicada em DOU 

30/07/2018, para fins de Recredenciamento. 

Dos seis cursos de graduação da FPS, cinco já receberam visita in loco de reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento, sendo dois desses com Conceitos de Curso (CC) 4 (quatro), 

dois com conceito 5 (cinco)  e 1 (um) com conceito 3 (três), aguardando visita de reconheci-

mento do curso de Nutrição, que consta CPC 4 e Renovação de Reconhecimento do curso de 

Enfermagem, todos com as devidas portarias de reconhecimento/renovação de reconhecimen-

to, publicadas em Diário Oficial da União (DOU), ressaltando a dinâmica interna, que vem 

desde os NDEs, com a organização/atualização dos PPC ś e do suporte técnico de apoio aos 

Cursos, como a adoção à articulação sistemática e a uma constante promoção e apropriação 

das rotinas de avaliação dispostas nos instrumentos, bem como nos dispositivos Legais e 

Normativos. O ano de 2018 registra, ainda, a abertura de processo para Ato Autorizativo do 

curso de Odontologia, com visita agendada e realizada na primeira semana de março/2019. 

As avaliações externas de cursos, aliadas às internas, são indutoras de reflexões e decisões a 

respeito dos desafios de superação das fragilidades. Esse trabalho é articulado com as instân-

cias colegiadas da FPS, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), em parceria 

com o Setor de Desenvolvimento Institucional. Atualmente, a FPS apresenta a seguinte situa-

ção dos Cursos de Graduação: 
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Quadro 01 – Cronologia dos Atos Autorizativos  da FPS e de seus Cursos. 

IES/Curso Ato Regulatório 

Faculdade Pernambucana de Saúde 

(FPS) 

Portaria MEC nº 2.990, de 30/08/05 (DOU 01/09/2005)  

(Credenciamento) 

 

Portaria MEC nº 1.421, de 7/10/2011 (DOU 10/10/2011) 

(Recredenciamento) 

 

Portaria MEC nº724, de 27/07/18 (DOU 30/07/2018) (Recreden-

ciamento) 

Curso de Bacharelado em Medicina Portaria MEC nº 2.990 de 30/08/05 (DOU 01/09/2005) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Portaria MEC nº 24 de 12/03/12 (DOU 16/03/2012) 

(Reconhecimento de Curso).  

 

Portaria MEC nº 821 de 22/11/18 (DOU 26/11/2018) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado Enfermagem Portaria MEC nº 3.018 de 30/08/05 (DOU 01/09/2005) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Portaria MEC nº 431 de 21/10/11 (DOU 24/10/2011) 

(Reconhecimento de Curso). 
 

Portaria MEC nº 821 de 30/12/14 (DOU 02/01/2015) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

 

Processo de Renovação de Reconhecimento de Curso Nº 

201813135 – em andamento. 

Curso de Bacharelado em Farmácia  Portaria MEC nº 838 de 24/09/07 (DOU 25/09/07) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Portaria MEC nº 36 de 19/04/12 (DOU 20/04/2012) 

(Reconhecimento de Curso). 

 

Portaria MEC nº 821 de 30/12/14 (DOU 02/01/2015) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 
 

Portaria MEC nº 135 de 01/03/2018 (DOU 02/03/2018) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado em Fisioterapia Portaria MEC nº 962 de 23/11/07 (DOU 26/11/07) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Portaria MEC nº 275 de 20/07/11 (DOU 21/07/2011) 

(Reconhecimento de Curso). 

 

Portaria MEC nº 821 de 30/12/14 (DOU 02/01/2015) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

 

Portaria MEC nº 135 de 01/03/2018 (DOU 02/03/2018)  

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado em Psicologia Portaria MEC nº 2.013 de 29/11/10 (DOU 30/11/10) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Portaria MEC n° 127 de 28/04/16 (DOU 02/05/16) (Reconheci-

mento) 

Curso de Bacharelado em Nutrição Portaria MEC nº 112 (DOU 07/03/13) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Processo de Reconhecimento de Curso Nº 201608995 – em 

andamento.  

Fonte: Procurador Institucional da FPS, em jan/2019. 
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Quadro 2 – Programação de abertura de cursos de pós -graduação stricto sensu. 2018 

Nome do Curso Vagas anuais 
Turmas 

anuais 
Previsão de início 

Mestrado Profissional em Psicologia 

Clínica 
30 1 Ofertado anualmente 

Mestrado Profissional em Educação 

para o Ensino na Área da Saúde 
30 1 Ofertado anualmente 

Fonte: PDI 2015/2019. 

 

Quadro 3- Programação de abertura de Projetos e Cursos de Extensão* 
Nome do Projeto Oferta anual 

Projeto Cozinha Sustentável 2018 

Projeto Cineclube 2018 

Programa Saúde na Praça - Projeto Corrente do Bem 2018 

Projeto Palavra Mágica 2018 

Projeto de Braços Abertos Para a Vida 2018 
Projeto Gol de Placa na Saúde 2018 

Programa Tec. Aplicada à Saúde - Projeto Treinamento para moni-

tores 
2018 

Programa Tec. Aplicada à Saúde - Acolhimento Tecnológico 2018 

Programa de Tec. Aplicada à Saúde - Capacitação em recursos digi-

tais 
2018 

Projeto S.O.S Palhaçoterapia 2018 

Projeto Estudantes de Saúde Vacinados – Todos Protegidos. 2018 

Projeto Ubuntu 2018 

Festival de Arte e Cultura 2018 

Fórum de Extensão 2018 

Projeto Estudante Mentor 2018 

Programa Arte e Cultura -  oficina de máscaras 2018 

Programa Artes Cênicas – Projeto Arte e Cultura – grupo teatral 2018 
Projeto Gigantes da Geriatria 2018 

Projeto Chama a FPS 2018 

Projeto Contação de Histórias 2018 

Projeto Cuidar de Si 2018 

Oficina: Construindo projetos de Extensão 2018 

Evento: Work Shop Saúde 2018 

Evento: Papo Farmacêutico 2018 

Curso de LIBRAS 2018 
*Os Projetos de Extensão são oferecidos de acordo com a demanda local.                                                         
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Quadro 4- Programa de Desenvolvimento Docente 2015 a 2019 

Programa de desenvolvimento Docente – Cursos oferecidos em 2018. 

Nome do curso Período de realização Carga horária Participantes 

XIII Curso de Forma-

ção de tutor em ABP 

29 de dezembro de 2017 

a 26 de janeiro de 2018 

- 20 horas em EAD 

- 12 horas presenciais 

38 concluintes 

XIV Curso de Forma-
ção de tutor em ABP 

18 a 26 de junho de 
2018 

- 22 horas em EAD 
- 16 horas presenciais 

33 concluintes 

Curso Acolher para 

intervir 

19 de março a 20 de 

abril de 2018 

- 30 horas em EAD 145 concluintes 

Curso de Elaboração 

de Problemas 

22 e 29 de agosto de 

2018 

- 8 horas presenciais 54 concluintes 

Fonte: CDD-FPS. 

 

4.1. Oferta de cursos na modalidade Ensino a Distância (EAD) 

De acordo com as metas programadas para 2018, inclui-se a política de EAD da FPS com 

definição das diretrizes para essa modalidade. No ano de 2014, iniciou-se a oferta de cursos 

de extensão em EAD.  

Quadro 5 

Nome do Curso Executado Status 

Curso de Extensão: Inglês Ofertado em 2018 

Inglês (Voxy) Ofertado em 2018 

Curso ABP EAD Ofertado em 2018 

Formação de Tutores ABP Ofertado em 2018 

Básico em Linguagem, Escrita e Produção Acadêmica Ofertado em 2018 

Intermediário em Linguagem, Escrita e Produção Acadêmica Ofertado em 2018 

Lipídeos Ofertado em 2018 

Introdução à Química Ofertado em 2018 

Proteínas e Aminoácidos Ofertado em 2018 

Vitaminas e Minerais Ofertado em 2018 

Carboidratos Ofertado em 2018 

Água e pH Ofertado em 2018 

Básico em Preceptoria Ofertado em 2018 

Acolher para intervir Ofertado em 2018 
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4.2. - Perfil do corpo docente  

Quadro 6-Perfil do corpo docente quanto à titulação  

Perfil do corpo docente quanto à titulação  

Titulação Quantidade Percentual 

Especialização 56 22,0% 

Mestrado 140 54,9% 

Doutorado 59 23,1% 

TOTAL* 255 100% 

*Docentes ativos em 31/12/2017, conforme dados do CENSO/2017, disponibilizado em 

2018. 
  

Quadro 7-Perfil do corpo docente quanto ao regime de trabalho  

Perfil do corpo docente quanto ao regime de trabalho  

Regime de trabalho Quantidade Percentual 

Horista 10 3,9% 

Parcial 214 83,9% 

Integral 31 12,2% 

TOTAL* 255 100% 

*Docentes ativos em 31/12/2017, conforme dados do CENSO/2017, disponibilizado em 
2018. 

 

5. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018 (Triênio 2018/2020) 

 

Este documento foi elaborado pela CPA da FPS, atendendo às exigências do Sistema Nacio-

nal de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004 e da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de outubro de 2014. 

 

A CPA da FPS foi instituída pela Portaria 01/06/2009 e reestruturada mais recentemente pela 

Portaria Nº 23 de 18/08/2018 e desde sempre, vem trabalhando para garantir, monitorar, ajus-

tar e difundir todas as etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo. 

 

Quadro 9 - Composição da CPA 

Membros  Cadastrados no Sistema e.MEC 

Nome  Segmento que Representa 
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Ângela Maria Magalhães Salvi Coordenação 
(segmento administrativo) 

Mônica Maria Henrique dos Santos Docente - Farmácia 

Marina Alves Caminha Docente - Fisioterapia 

Luciana Marques Andreto Docente - Enfermagem 

Deborah Foinquinos Krause Docente - Psicologia 

Maria Cláudia Alheiros Lira  Docente - Nutrição 

Paula Ferdinanda Conceição de Mascena Diniz 
Maia 

Docente - Medicina 

Julianna Claúdia Santos Ramos Técnico-Administrativo 

Nara Raquel Almeida Mendonça Técnico-Administrativo 

Flavia Renata da Silva Albuquerque Técnico-Administrativo 

Marcone Barros Maciel Técnico-Administrativo 

Rozeval Oliveira da Silva Técnico-Administrativo 

Iago Ribeiro da Costa Discente - Medicina 

Amanda Luiza Leite Rodrigues Discente - Fisioterapia 

Talita Candeias do Rêgo Discente – Enfermagem 

Maíra Mendes Faria Discente - Psicologia 

Anna Beatriz Pimentel de Guimarães Discente - Farmácia 

Cristina Eliza de Macena Sobreira Discente – Nutrição 

Fernanda Maria Ribeiro de Alencar  

Maria Angela Dantas Lira  

Sociedade Civil 

Fonte: CPA da FPS. Disponível em <https://www.fps.edu.br/pesquisa/cpa> em 15/03/2019 

 

5.1. Processo de Autoavaliação 

A Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS incorporou o processo de Autoavaliação Insti-

tucional em sua cultura de avaliação, atendendo não apenas aos requisitos legais do MEC, 

mas, também, por considerar os diversos padrões de Avaliação como uma das frentes estraté-
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gicas das mais importantes e necessárias aos procedimentos na busca da alta performance e 

qualidade institucional.  

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA através dos seus membros, e articulada aos diver-

sos setores, tem conseguido a cada ano, consolidar a sua importância como instrumento estra-

tégico para subsidiar a gestão institucional fortalecendo, abrangendo o eixo 1 – Planejamento 

e Avaliação, de forma a consolidar o processo democrático interno, com legitimidade, trans-

parência e objetividade, identificando com isso, os elementos fundamentais para a construção 

do relato institucional, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 62 de outu-

bro de 2014. 

 

A CPA trabalha de forma comprometida e concatenada para a garantia de que os resultados 

obtidos nesse exercício de 2018 sejam integrados aos processos decisórios nos diversos âmbi-

tos de gestão da FPS, possibilitando o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e adminis-

trativo, visando subsidiar a gestão institucional, com o propósito de consecução de seus obje-

tivos e metas para a plena vivência de sua Missão e alcance da Visão de Futuro. 

 

Desde 2014 quando a Diretoria decidiu contemplar integralmente no PDI as metas e ações 

referenciadas pelos resultados das autoavaliações institucionais, percebe-se um maior enten-

dimento e envolvimento de toda a comunidade acadêmica na gestão dos resultados. Cabendo 

para tanto registrar que todas as fragilidades foram contempladas em metas e ações no PDI. 

Para o monitoramento do PDI em dezembro de 2018, conforme dados do setor de Desenvol-

vimento Institucional da FPS, registra-se o seguinte cenário: 49,16% das ações em Execução 

Contínua, 6,70% em Executado, 33,52% em Andamento e 10,61% Não Executadas.  

É visível que a incorporação das metas no planejamento estratégico a partir dos resultados da 

autoavaliação, da avaliação externa e avaliação de desempenho dos estudantes, potencializou 

as ações necessárias para vencer as dificuldades identificadas nos indicadores apontados pela 

comunidade acadêmica. Essa dinâmica foi decisiva para melhor comprometimento por parte 

da comunidade acadêmica, devido a imersão de todos nas diretrizes propostas, através dos 

diversos documentos institucionais. 
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5.2. Fluxo do Processo Autoavaliativo Realizado Pela CPA 

Os resultados da autoavaliação de 2018 subsidiarão o fluxo para a dinâmica no ano de 2019, 

acompanhando os rumos institucionais contemplados na versão do PDI 2015/2019. As orien-

tações e instrumentos propostos foram baseados na Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 

20/12/1996, nas Diretrizes Curriculares de cada curso oferecido pela FPS, no Decreto 3.860 e 

na Lei 10.861, que instituiu o Sistema de Avaliação, e no Instrumento de Avaliação Instituci-

onal Externa. 

Assim, renovou-se o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua relação com o 

todo, em prol da qualidade de todos os serviços que a FPS oferece para a sociedade, reafir-

mando sua responsabilidade em relação à oferta da educação superior. 

 

Quadro 10 – Etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo na FPS 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

* Elaboração do cronograma 
2018. 

* Definição de grupos de tra-
balho. 
* Decisão, a partir dos indi-
cadores das pesquisas anterio-

res, quanto à proposta do 
próximo Instrumento de Au-
toavaliação. 

* Aplicação dos instrumentos. 
* Coleta das avaliações. 

* Análise dos dados. 
* Discussão e relatório parci-
al. 

*Fórum de discussão com 
apresentação dos resulta-

dos. 
* Relatório. 
* Balanço crítico. 

 

5.3 Metodologia e Instrumentos 

A elaboração do relatório utilizou elementos constantes no “Roteiro de Autoavaliação Institu-

cional 2004: orientações gerais”, publicado pelo CONAES/INEP, bem como na Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65 de outubro de 2014. A coleta de dados utilizou a técnicas de 

Questionário, Análise Documental (inclusive com a utilização dos dados da Avaliação – con-

cebido e aplicado pelo Setor de Avaliação) e Coleta de Opiniões (através dos formulários ele-

trônicos das pesquisas, dos fóruns e da participação dos membros da CPA nas reuniões).  

A escuta da Sociedade Civil é realizada pela Ouvidoria da FPS (com representação frequente 

nas reuniões), pelos membros da CPA e pela realização de pesquisa realizada com o apoio do 

setor de Marketing da FPS. A maior parte da coleta de dados da Autoavaliação Institucional, 

conforme roteiro de questões no ANEXO A, foi realizada no ambiente virtual de aprendiza-

gem, mediante aplicação de questionários aos segmentos dos docentes/tutores, coordenação, 
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discente e técnico-administrativo. Foram utilizadas como fontes de informações “avaliação de 

módulo” e “avaliação do tutor/docente pelo discente”, conforme roteiro de questões no ANE-

XO B, as quais consistem em avaliações realizadas sistematicamente com os discentes ao 

final de cada módulo. Além disso, também, utilizou-se da coleta através dos vários Fóruns 

realizados com todos os segmentos envolvidos na avaliação, ao longo de 2018. 

Desta forma, os dados coletados pela Autoavaliação, no padrão de dados objetivos (pesquisa 

documental institucional e técnica, coleta, tratamento e apresentação dos dados dos formulá-

rios) e subjetivos (observações coletadas nas Pesquisas de Autoavaliação, reuniões com os 

gestores e demais representações da comunidade acadêmica), foram justapostos com os dados 

selecionados através da “avaliação do módulo” e da “avaliação do tutor/docente pelo discen-

te”, continuando a esboçar, deste modo, um panorama tanto representativo estatisticamente, 

quanto mais eficiente sob o ponto de vista da coleta e aproveitamento dos dados. 

 

Os dados foram dispostos em dois segmentos amostrais, o geral e o específico. O padrão 

amostral geral que considera a comunidade acadêmica (FPS) foi originado pela média dos 

percentuais das respostas coletadas. Já o segmento amostral específico (por segmento 

acadêmico ou por cursos), foi originado pela média dos percentuais das respostas coletadas 

dos segmentos acadêmicos (Administrativo, Coordenação, Discente e Docente) ou dos cursos 

da FPS (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia). As análises 

geradas sobre os gráficos foram categorizadas em potencialidades e fragilidades.  

 

A CPA continuou organizando o seu Instrumento de Pesquisa de Autoavaliação em 2018, de 

acordo com os cinco eixos, do novo instrumento de avaliação, complementando (ou reavali-

ando, quando era o caso) as dez dimensões do SINAES, além de perguntas com vieses do 

questionário do ENADE.   

A metodologia utilizada baseou-se na análise de conteúdo, modalidade temática, com ênfase 

na abordagem qualitativa de pesquisa social (BARDIN,1979; MINAYO, 1992; GOMES, 

1999). As estratégias e construção de instrumentos para coleta de dados foram definidas em 

reunião da CPA com as subcomissões. As atribuições de cada uma ficaram assim definidas:  

a) levantar dados importantes e específicos – núcleo básico e comum e temas op-

tativos; 

b) identificar as fragilidades e potencialidades apontadas pelos atores que respon-
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deram as questões da pesquisa anterior ; 

c) analisar os avanços alcançados e quais ainda precisavam de intervenções, e; 

d) definir os indicadores a serem pesquisados e trabalhados no ano em curso. 

 

Os indicadores pertencentes a cada dimensão apresentada foram transformados nos itens dos 

questionários e nos roteiros de observação e de análise documental. O questionário foi único 

para todos os cursos, porém os setores do Segmento Administrativo responderam, em alguns 

momentos apenas, as questões pertinentes as suas atividades.  

 

Quanto à construção do instrumento, definiu-se o número de questões dos questionários, os 

tipos de públicos (discente, técnico-administrativo e docentes/tutores) e as dimensões que 

seriam utilizadas. Houve no decorrer do trabalho um monitoramento sistemático das subco-

missões, além da assessoria da CPA.  

Decidiu-se aplicar somente um questionário nesse exercício para a autoavaliação interna e 

outro para a externa, pois no ano que coincide com ENADE, onde o estudante já tem um 

questionário extenso para responder a respeito do curso e da IES, causa uma certa saturação, 

com isso visa-se garantir maior adesão, apresentando a cada fase, número reduzido de ques-

tões. As informações coletadas foram armazenadas em arquivo. 

 

Assim, o processo de trabalho da comissão, foi ancorado na concepção democrática, que se 

constituiu ao longo de toda a sua aplicação, contando com modificações de acordo com as 

variáveis próprias do processo. Foram utilizados diversos instrumentos e métodos combina-

dos, conforme as necessidades e situações ocorridas, focos e aprofundamentos exigidos pela 

própria dinâmica de atuação da FPS.   

 

5.4 Tratamento e enquadramento dos dados 

Inicialmente foi realizada uma leitura de cada instrumento selecionado, buscando uma com-

preensão global de cada avaliador, onde não só se privilegiou o seu conteúdo, como também a 

sua lógica. Em seguida, através de confrontos de diferentes instrumentos, buscou-se identifi-

car eixos que estruturam os depoimentos, em torno dos quais se agrupavam características 

comuns. Após esta etapa, foram identificadas temáticas alocadas nos Eixos do SINAES, em 

torno das quais os dados poderiam ser discutidos. 
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Os dados analisados foram tratados de forma variada. As reuniões técnicas e grupos colegia-

dos foram dirigidas pelo setor responsável (coordenadores de curso, equipe técnico-

administrativas, docentes/tutores e especialistas em avaliação), e compilados os resultados 

para este relatório. 

 

As análises documentais foram conduzidas e registradas pela própria CPA, juntamente com 

cada setor responsável pelo fornecimento dos documentos. Os dados obtidos por meio dos 

questionários foram tratados em programa estatístico especifico e analisados pela CPA e re-

presentantes da Comunidade acadêmica.  

 

No que diz respeito aos documentos da Instituição, foi realizada a leitura e análise do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC, relatórios de 

avaliações já realizadas – com o objetivo de verificar a consonância desses documentos com 

os objetivos propostos no processo de Avaliação. 

 

Acredita-se que devido à cultura avaliativa do processo de ensino aprendizagem da FPS, onde 

todos que interagem na dinâmica pedagógica e administrativa avaliam e são avaliados, inde-

pendente da Autoavaliação institucional instituída pelo SINAES, pode-se facilitar o seu en-

tendimento e incorporá-la com mais facilidade. Por outro lado, corre o risco de ser diluída nos 

diversos cenários em que as avaliações acontecem e concorrerem, criando um viés de “muitas 

avaliações”.  

 

Um aspecto de seguridade no processo de confiabilidade dos resultados das impressões amos-

trais, especialmente para os discentes, advém do fato de se obter os resultados perenes e com 

cobertura de média de 96% do contingente populacional quando da aplicação das “Avaliações 

de Módulo” e “Avaliação do docente/tutor pelos Discentes” (já anteriormente apresentado), 

estes dados suplementam a construção das impressões dos Discentes no processo de Autoava-

liação da CPA. 

 

A maioria das questões da Pesquisa da CPA foi estruturada no formato similar à escala de 

Likert, avaliados nos níveis de “A” (máximo de satisfação ou Concordo totalmente / Muito 

Satisfatório) a “F”/ “E” (mínimo de satisfação ou Discordo totalmente / Muito Insatisfatório). 
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Podendo, também, estar as respostas escaladas numa Likert similar ao modelo do Questioná-

rio do Estudante Enade (Discordo Totalmente (%), 2 (%), 3 (%), 4 (%), 5 (%), 6 (%), Concor-

do Totalmente (%), NSR (%) e NSA (%)), neste caso, será utilizada a soma 6(%), Concordo 

totalmente (%). Os segmentos dos Discentes, Docentes/tutores, Coordenações e Técnicos-

Administrativo contribuíram com as suas percepções coletadas pela pesquisa. Cada bloco de 

questões facultou um espaço aberto, sem restrição de caracteres, para eventuais posiciona-

mentos. Estes posicionamentos ou “Falas” (contribuições coletadas dos espaços abertos das 

questões), foram analisados, tratados, enquadrados e quantificados pelos membros da CPA, 

gerando os quadros com as “Tags” (terminologias / expressões de maior frequência) detecta-

das nas “Falas” e enviados para os setores respectivos, para posterior discussão e elaboração 

do plano de ação. 

 

Para compilação dos resultados, foram apresentados Quadro de Análise das Dimensões por 

Eixos, estes quadros vão compor o item de Análise de Desempenho dos Eixos na FPS dispos-

tos anteriormente ao bloco das análises gráficas da pesquisa, denominada de Estudo das Po-

tencialidades e Fragilidades na FPS, conforme formato abaixo. 

 

Exemplo de Quadro de Análise das Dimensões por Eixos  

Numeração do Eixo e a sua descrição                                                                                                                             

Numeração da Dimensão e a sua descrição 

Definição da fonte de Pesquisa e/ ou caracterização da pergunta  

PDI/Metas 

Análise Comparativa Explicativa: texto versando sobre a análise entre a percepção do (s) 

segmento (s) e ações empreendidas ao longo do processo, tendo em métrica quanto foi al-

cançado em relação ao estabelecido no PDI.  

Considerações da evolução do 1º ano do triênio 2018/2020 

 

Para cada item avaliado, é apresentado o Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS. 

Os resultados percentuais, após tabulação, foram tratados e enquadrados em gráficos ou qua-

dros com ranking, onde são estabelecidas as análises de Potencialidades (soma do % Concor-

do totalmente e % Concordo), (soma do % Muito satisfatório e % Satisfatórios) e (% Sim), 

Fragilidades (soma do % Discordo parcialmente, % Discordo e % Discordo totalmente ou 
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soma do % Regular, % Insatisfatório e % Muito Insatisfatório ou % Não) ou (% Muito Satis-

fatório abaixo de 60%). Podem ser utilizadas as somas dos percentuais de 6 (%) e Concordo 

Totalmente.  

Na sequência, foi disponibilizada a Síntese da Percepção do Estudo das Potencialidades e 

Fragilidades, com base na soma das Potencialidades classificando-os nos desfechos Forças, 

Oportunidades de Melhoria e Fraquezas. O parâmetro dos percentuais foram: 

FORÇAS (soma > 79%) 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA (60% ≤ soma ≤ 79%)  

FRAQUEZAS (soma < 60%) 

 

5.5. Dinâmica dos Encontros e Apropriação dos Resultados da Autoavaliação 

A Comissão realizou reuniões sistemáticas, quinzenais ou mensais, dependendo da necessida-

de, para definição dos procedimentos de atuação quanto à elaboração de uma Proposta de Au-

toavaliação consistente com as particularidades e especificidades da IES.  

 

As primeiras reuniões do ano foram dedicadas a discussões referentes as próximas perguntas 

que deveriam ser realizadas para a comunidade e levantamento do perfil para elaboração do 

relatório anual, assim como, dar continuidade ao cronograma.  

 

Com vistas a garantir e assegurar a apropriação dos resultados e dos avanços advindos do pro-

cesso autoavaliativo e da realização das ações postas no PDI, foram realizados os Fóruns de 

Autoavaliação Institucional, com a presença dos gestores dos segmentos avaliados, que apre-

sentaram e discutiram a repercussão dos resultados no setor e o Plano de ação para superação 

das fragilidades identificadas. No ano de 2018 para a mobilização e divulgação de resultados, 

foram realizadas as seguintes atividades: 

 

a) 12 encontros para apresentação do Plano de Ação dos cursos e setores institucionais;  

b) 6 fóruns envolvendo Docentes e Técnico –Administrativo, com ampla adesão; 

c) 6 reuniões com os colegiados e NDEs dos cursos;  

d) uso de mascote – CPA para divulgação fixa dos resultados da autoavaliação pelo cam-

pus o ano todo;  

e) envio semanal de informes a respeito da CPA para toda a comunidade; 
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f) Relatórios por curso com as análises da equipe da CPA a respeito das forças, fraquezas 

e possibilidades de recuperação de cada um. 

g) Participação nos colegiados de gestão acadêmica e administrativa para apresentação 

dos resultados e discussões quanto planos de ação para intervir nas fragilidades indi-

cadas; 

h) composição de equipe representativa da CPA em articulação com os DAS para encon-

tro com a direção; 

i) inovação na forma de divulgação dos resultados através de infográficos. 

j) Participação da coordenação da CPA nos encontros semanais de monitoramento do 

Planejamento Estratégico da instituição. 

 

A partir dos resultados advindos dos encontros com os interessados e envolvidos no processo 

avaliativo, identificou-se o que precisaria pesquisar a respeito da percepção da comunidade 

acadêmica para o ano letivo em curso, o qual deverá considerar, também, os indicadores das 

pesquisas anteriores.   

 

5.6 Adesão Segmental 

A evolução no nível de adesão da comunidade aos processos avaliativos vem ao longo dos 

anos, merecendo uma especial atenção por parte da CPA. O acompanhamento destes níveis 

ajuda a revelar quando ações e campanhas precisam ser efetuadas, para deste modo, manter 

alta performance.  Percebe-se que a FPS atinge em 2018 a adesão segmental média de 

73,75%.  Os três segmentos de maior participação foram Coordenadores, Docentes e Admi-

nistrativo. A Amplitude da Adesão (h), que é obtida pela diferença entre a maior Taxa de 

Adesão (Amáx.) e a Menor Taxa de Adesão (Amín.) por segmento, revelou em 2018 com 

46%, que foi obtido fazendo-se a Taxa de Adesão dos Coordenadores (89%) menos a Taxa de 

Adesão dos Discentes (46%), conforme Quadro abaixo. 
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Quadro 11– Proporção da Amostra e critério de validação  

Número de habilitados para       res-

ponder à pesquisa 

Amostra Mínima 

Estimada (n) 

 

(Tamanho da Amos-
tra com Grau de 

Confiança de 95% e 

Erro da Amostra de 

5%)  

 

Respondentes à pesquisa 

 

Segmentos / IES 

 

 

Quantidade 

(Qt M) 

 

 

Amostra 

(Tamanho 

real) 

(Qt P) 
 

 

Taxa de Ade-

são (%) 

 (Qt P / Qt 

M)*100 

Administrativos 161 114 120 74,53 

Coordenadores 9 9 8 88,89 

Discentes 1.945 321 900 46,27 

Docentes 254 154 212 83,46 

FPS 2.369 

330 

1240 52,34 928 
(Soma das amostras 
mínimas estimadas) 

Taxa média de adesão segmental 73,25 
Fonte: Adaptado pela CPA da FPS com a utilização da Calculadora da Amostra Solvis. Disponível em: 

<http://www.solvis.com.br/calculos-de-amostragem/>.  Acesso realizado em 24/01/2019, as 11h00. 

 

As pesquisas realizadas pela CPA são de livre-adesão, ou seja, as respostas componentes das 

amostras foram geradas de forma espontânea, sendo assim, faz-se necessária a verificação 

quanto a confiabilidade do tamanho da amostra real dos segmentos da FPS. A amostra real de 

cada um dos segmentos da FPS é caracterizada pelo número de participantes da pesquisa, em 

cada segmento. Como população, tomou-se o número de habilitados para responder à 

pesquisa em cada segmento. Cabe observar que as amostras reais dos segmentos da FPS para 

2018, conforme mostra, adiante, a Figura acima – Adesão à Autoavaliação em 2018, são 

compatíveis com o tamanho mínimo estatisticamente ideal, assegurando a representatividade 

da amostra para esta população. Foi adotado o critério padrão de grau de confiança de 95% e 

erro da amostra de 5%.  
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6. ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS EIXOS NA FPS 

Eixo 1 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional                                                                                                                             

Dimensão 8: Planejamento e avaliação 

AUTOAVALIAÇÃO 2018: 

Você já ouviu falar na Comissão Própria de Avaliação (CPA)? (ingressantes e administrati-

vos) 

Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional realizada pela 

CPA? (administrativos, coordenadores, discentes veteranos e docentes) 

Como você fica sabendo dos resultados de Autoavaliação Institucional? (administrativos, 

coordenadores, discentes veteranos e docentes) 

PDI/Metas 

Assegurar que o PDI, subsidiado pelos resultados da autoavaliação institucional, seja 

o instrumento de gestão estratégica da IES. 

Dentre as ações dessa meta (PDI 2015/2019), cita-se: “Garantir que 100% dos resulta-

dos da autoavaliação sejam referências para o PDI e o planejamento estratégico anual 

da IES”. Alcance de 100%. * 

 

No último Relatório de Recredenciamento (Portaria MEC nº724, de 27/07/18 (DOU 30/07/2018)), foi 

registrado, pelos avaliadores, que: “A Faculdade Pernambucana de Saúde alcançou o que 

pode ser classificado como uma cultura de autoavaliação. Com ampla e representativa parti-

cipação de todos os segmentos da IES nesse processo, a FPS e sua CPA vem registrando as 
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mudanças positivas e conquistas alcançadas nesse processo”. A partir da análise da evolução 

institucional através dos processos de Planejamento e Avaliação, podemos perceber que as 

metas e ações referenciadas nas autoavaliações institucionais começaram, desde o início da 

execução do atual PDI 2015 - 2019, a provocar mudanças na IES, atendendo às propostas e 

anseios da comunidade acadêmica. Com isso, essa instância passou a ser conhecida e a se r-

vir de canal de comunicação a todos os segmentos da IES.  

O fato de a CPA atuar de forma integrada com toda a comunidade e comunicar os resultados 

das autoavaliações periodicamente, utilizando diversas formas de comunicação, além de 

seus indicadores subsidiarem o planejamento institucional e ser semanalmente monitorados, 

têm contribuído para a evolução e manutenção de significativas taxas de adesão da comuni-

dade.  

Em 2018 foi possível detectar que os três principais formatos de comunicação dos resultados 

da CPA, são o Relatório da CPA, material gráfico e os Fóruns. O levantamento do canal de 

comunicação que cada segmento gostaria de utilizar para receber os resultados da Autoava-

liação. O canal de e. mail obteve destaque no geral, secundado por Reuniões com os repre-

sentantes docentes da CPA e através da Coordenação da CPA. Para valorizar esse resultado 

optando por comunicação via e-mails, a FPS através do setor de marketing, criou o “FPS 

Informa”, para a comunicação com toda a comunidade acadêmica, assim como potenciali-

zou os encontros presenciais com os colegiados de curso e setores administrativos. Registros 

para a percepção de que você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação 

institucional realizada pela CPA, apresentam resultado médio geral da FPS 94,49% (sim).  

Os segmentos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente, Discentes Veteranos 

(83,93%) e Coordenadores (100,00%). A percepção de que você tem interesse em saber 

os resultados da Autoavaliação institucional realizada pela CPA, apresenta um resultado 

médio geral da FPS 98,12% (sim), para o segmento de docentes, especificados por curso.  

Os cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Medicina (95,89%) e Enfer-

magem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia (100%), apresentam resultado médio geral da 

FPS 83,93% (sim), para o segmento de discentes veteranos, especificados por curso.  Os 

cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Psicologia (77,67%) e Enferma-

gem (90,91%). Este resultado denota uma robusta validação da importância dos dados pro-

duzidos pela CPA. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DI S-

CENTES VETERANOS– CONSOLIDADO 2018 

Estudo da percepção de como você fica sabendo dos resultados  de Autoavaliação Institu-

cional. 

O levantamento do canal de comunicação utilizado para o conhecimento dos resultados da 

Autoavaliação Institucional, revelou para cada segmento, a sua modalidade preferencial de 

acesso. O Relatório de Autoavaliação obteve destaque no geral, secundado por Material gráfi-

co da CPA e Fóruns. O Relatório da CPA fica constantemente disponível no site da FPS, na 

Tutoria online e em alguns ambientes institucionais. Os gráficos estão no site, nas “mascotes” 

em forma de coruja, por todo o campus, bem como aparecem nos vídeowall. Os fóruns são 

trabalhados de forma específica por segmentos, mediante agenda da CPA. 

 

Ranking 

Como você fica sabendo dos resultados de Autoavaliação Institucional?  

Grupos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

FPS 

Relatório 

de Autoa-

valiação 

Material 

gráfico da 

CPA 

Fóruns Outros 
Site da 

FPS 

Represen-

tante admi-

nistrativo na 

CPA 

 

Administra-

tivo 

Coordena-

ção da 

CPA 

Outros 

Relatório de 

Autoavalia-

ção 

Coru-

jas 

Site da 

FPS 

Represen-

tante admi-

nistrativo na 

CPA 

Fó-

runs 

Coordenado-

res  

Relatório 

de Autoa-

valiação 

Material 

gráfico da 

CPA 
     

Docentes 

Represen-

tante da 

CPA do 
seu curso 

Relatório 

de Autoa-

valiação 

Fóruns Outros 
Site da 

FPS 
Corujas   

Discentes 
Veteranos 

Site da 
FPS 

Represen-

tante ad-

ministra-
tivo na 

CPA 

Corujas Outros Fóruns 

Relatório de 

Autoavalia-
ção 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DIS-

CENTES VETERANOS– CONSOLIDADO 2018 

Estudo da percepção de Como você gostaria de receber os resultados da Autoavaliação 

Institucional. 

O levantamento do canal de comunicação que cada segmento gostaria de utilizar para receber 

os resultados da Autoavaliação. O canal de e. mail obteve destaque no geral, secundado por 

Reuniões com os representantes docentes da CPA e através da Coordenação da CPA.  

 

Ranking 
Como você gostaria de receber os resultados da Autoavaliação Institucional? 

Grupos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

FPS 

Por    

e-mail 

Reuniões com 

os represen-

tantes docen-

tes da CPA 

Através da 

coordenação 

da CPA 

Através de pan-

fletos ou carti-

lhas impressas 

Fóruns Outros 

Administrativo 
Por    

e-mail 

Através da 

coordenação 

da CPA 

Através de 

panfletos ou 

cartilhas im-

pressas 

Fóruns Outros 
 

Coordenadores  
Por     

e-mail 
Fóruns 

Reuniões com 

os represen-

tantes docen-

tes da CPA 

 

 

 

Docentes 
Por    

e-mail 

Reuniões com 

os represen-

tantes docen-
tes da CPA 

Fóruns  

Através de pan-

fletos ou carti-
lhas impressas 

Outros 
 

Discentes 
Veteranos 

Por    
e-mail 

Através de 
panfletos  

Através de 

reuniões com 
os represen-

tantes discen-

tes da CPA 

Cartilhas im-
pressas 

Fóruns com 

a coordena-

ção da CPA 

Outros 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DI S-

CENTES VETERANOS– CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional realizada pe la 

CPA. 

 

a) Potencialidades: os registros para a percepção de que você tem interesse em saber os 

resultados da Autoavaliação institucional realizada pela CPA, apresentam resultado mé-

dio geral da FPS 94,49% (sim).  Os segmentos limítrofes inferior e superior, foram respecti-

vamente, Discentes Veteranos (83,93%) e Coordenadores (100,00%). Este resultado denota 

uma robusta validação da importância dos dados produzidos pela CPA.  

b) Fragilidades: a percepção de que você tem interesse em saber os resultados da Auto a-

valiação institucional realizada pela CPA, sem indícios de fragilidades na questão. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS  

 

Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional reali-
zada pela CPA? 

  Sim Não NSR/NSA Soma 

FPS 94,49% 5,51% 0,00% 94,49% 

Administrativo 88,98% 11,02% 0,00% 88,98% 

Coordenadores 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Docentes 98,12% 0,47% 1,41% 98,12% 

Discentes Veteranos 83,93% 16,07% 0,00% 83,93% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

Legenda: Não sei Responder/ Não se Aplica (NSR/NSA) 

 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional realizada pe la 

CPA. 
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a) Potencialidades: os registros para a percepção de que você tem interesse em saber os 

resultados da Autoavaliação institucional realizada pela CPA, apresentam resultado mé-

dio geral da FPS 98,12% (sim), para o segmento de docentes, especificados por curso.  Os 

cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Medicina (95,89%) e Enferma-

gem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia (100%). Este resultado denota uma robusta valida-

ção da importância dos dados produzidos pela CPA.  

b) Fragilidades: a percepção de que você tem interesse em saber os resultados da Auto a-

valiação institucional realizada pela CPA, sem indícios de fragilidades na questão. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS  

Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação Institucional realizada pela CPA? 

  Sim Não NSR/ NSA Soma  

FPS 98,12% 0,47% 1,41% 98,12% 

Enfermagem 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Farmácia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fisioterapia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Medicina 95,89% 1,37% 2,74% 95,89% 

Nutrição 96,43% 0,00% 3,57% 96,43% 

Psicologia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES VETERANOS – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional realizada pe la 

CPA. 

a) Potencialidades: os registros para a percepção de que você tem interesse em saber os 

resultados da Autoavaliação institucional realizada pela CPA, apresentam resultado mé-

dio geral da FPS 83,93% (sim), para o segmento de discentes veteranos, especificados por 

curso.  Os cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Psicologia (77,67%) e 

Enfermagem (90,91%). Este resultado denota uma robusta validação da importância dos da-

dos produzidos pela CPA.  
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b) Fragilidades: a percepção de que você tem interesse em saber os resultados da Auto a-

valiação institucional realizada pela CPA, aponta para o segmento a possibilidade de recu-

peração desta percepção, pois 16,07% em média e 22,33% no curso de Psicologia, referem 

não ter interesse em saber dos resultados. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS  

Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação Institucional realizada pela CPA? 
 

  Sim Não Soma 

FPS 83,93% 16,07% 83,93% 

Enfermagem 90,91% 9,09% 90,91% 

Farmácia 87,88% 12,12% 87,88% 

Fisioterapia 84,72% 15,28% 84,72% 

Medicina 81,21% 18,79% 81,21% 

Nutrição 81,20% 18,80% 81,20% 

Psicologia 77,67% 22,33% 77,67% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 
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Eixo 2 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional                                                                                                                            

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

AUTOAVALIAÇÃO 2018: 

Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas res-

postas, contribui no planejamento das ações da faculdade? (administrativos, coordenadores, 

discentes veteranos e docentes) 

Missão da FPS: “Prestar serviços com padrão de excelência em ensino, em pesquisa e em 

extensão na área de saúde, contribuindo para a formação de profissionais competentes e 

éticos, buscando alta performance empresarial e crescimento sustentado, além de contribuir 

para a construção de uma sociedade justa”.  

PDI/Metas 

Assegurar que o PDI, subsidiado pelos resultados da autoavaliação institucional, seja 

o instrumento de gestão estratégica da IES. 

 

Ganho de status 

 
2018 

 Quantidade Ações 

Requalificadas 
%  

Em andamento Execução contínua 21 48,8 

Não executado Em andamento 11 25,6 

Não executado Execução contínua 5 11,6 

Em andamento Executado 3 7,0 

Execução contínua Executado 2 4,7 

Não executado Executado 1 2,3 

 Fonte: Elaborado pelo setor de Desenvolvimento Intitucional da FPS, 2019. 

O quadro mostra um dos vieses de monitoramento das metas do PDI, esta rotina acon-

tece semanalmente, e verifica e execução das metas/ações no quinquênio de 2015 a 

2019. As metas têm velocidade de execução inversamente proporcional ao nível de 

suas complexidades. A proporção de ações que migraram de status para categorias 

mais arrojadas, foi bastante dinâmico, promovendo a requalificação de 43 ações, das 

quais quase 60% destas passam a configurar como de execução contínua, ou seja, es-

tão consolidadas nas rotinas e dinâmicas da IES. A FPS reconhece o ensino de gradua-

ção como espaço plural de produção e socialização do conhecimento e como locus privile-
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giado das múltiplas expressões do saber, da livre expressão das ideias, da ética, da defesa 

dos valores humanos, da crítica e do trabalho cooperativo. O compromisso com os desafios 

e o desenvolvimento social e ambiental, local e regional e a sólida formação humanística, 

técnica e cientifica persistem, amparado em cursos, projetos e programas. No contexto de 

criação da FPS, foram construídos a missão, estratégias, objetivos e metas para nortear o 

seu desenvolvimento em busca de consolidar seus anseios e propósitos filosóficos e peda-

gógicos na formação profissional em saúde. 

A comunidade da FPS considerou em 91,58%, para o ano de 2018, que a sua partici-

pação através das respostas coletadas pela CPA, contribuem com o planejamento da 

IES. 

Cópias do PDI estão distribuídas nos espaços físicos (biblioteca, secretaria, RH), além do 

meio eletrônico (site e tutoria on line). Em todos os fóruns se incentiva a busca por esse 

documento.  

Em 2018 foram detectados registros para a percepção de que você considera que a sua 

participação na Autoavaliação Institucional, através das suas respostas, contribui no 

planejamento das ações da faculdade, apresentam resultado médio geral da FPS 91,58% 

(sim).  Os segmentos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Administrativo 

(83,76%) e Coordenadores (100,00%). Mostrando que na percepção de todos os segmentos, 

planejamento e avaliação estão articulados. Nos cursos, segmento docente, os limítrofes 

inferior e superior foram respectivamente, Medicina (84,93%) e Enfermagem e Nutrição 

(100,00%). Mostrando que na percepção de todos os docentes por cursos, planejamento e 

avaliação estão articulados.  Já no segmento discente, os limítrofes inferior e superior foram 

respectivamente, Psicologia (81,73%) e Farmácia (95,52%). Mostrando que na percepção 

de todos os discentes veteranos por cursos, planejamento e avaliação estão articulados. Es-

tes resultados denotam uma robusta validação da importância dos resultados da CPA no 

planejamento das ações da FPS. 
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EIXO 2 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO, DOCENTES E COORDENADORES – 

CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 

respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade . 

a) Potencialidades: os registros para a percepção de que você considera que a sua partic i-

pação na Autoavaliação Institucional, através das suas respostas, contribui no planeja-

mento das ações da faculdade, apresentam resultado médio geral da FPS 91,58% (sim).  Os 

segmentos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente, Administrativo (83,76%) e 

Coordenadores (100,00%). Este resultado denota uma robusta validação da importância dos 

resultados da CPA no planejamento das ações da FPS. Mostrando que na percepção de todos 

os segmentos, planejamento e avaliação estão articulados.  

b) Fragilidades: a percepção de que você considera que a sua participação na Autoaval i-

ação Institucional, através das suas respostas, contribui no planejamento das ações da 

faculdade, aponta para o segmento Administrativo alguma possibilidade de recuperação desta 

percepção, pois o curso de este refere 16,24% de respostas negativas. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS  

Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas res-
postas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

FPS 91,58% 7,49% 0,94% 91,58% 

Administrativo 83,76% 16,24% 0,00% 83,76% 

Coordenadores 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Docentes 93,43% 2,82% 3,76% 93,43% 

Discentes Veteranos 89,11% 10,89% 0,00% 89,11% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

Legenda: Não sei Responder/ Não se Aplica (NSR/NSA) 
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AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2018 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que  

você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 

respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade. 

 

a) Potencialidades: os registros para a percepção de que você considera que a sua partic i-

pação na Autoavaliação Institucional, através das suas respostas, contribui no planeja-

mento das ações da faculdade, apresentam resultado médio geral da FPS 93,43% (sim).  Os 

cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Medicina (84,93%) e Enferma-

gem e Nutrição (100,00%). Este resultado denota uma robusta validação da importância dos 

resultados da CPA no planejamento das ações da FPS. Mostrando que na percepção de todos 

os docentes por cursos, planejamento e avaliação estão articulados.  

b) Fragilidades: a percepção de que você considera que a sua participação na Autoaval i-

ação Institucional, através das suas respostas, contribui no planejamento das ações da 

faculdade, aponta para o segmento alguma possibilidade de recuperação desta percepção, 

pois o curso de Medicina refere 6,85% de respostas negativas e 8,22% de NSR/NSA. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS  

Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas respos-
tas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

 

  Sim Não NSR/ NSA Soma 

FPS 93,43% 2,82% 3,76% 93,43% 

Enfermagem 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Farmácia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fisioterapia 96,00% 0,00% 4,00% 96,00% 

Medicina 84,93% 6,85% 8,22% 84,93% 

Nutrição 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Psicologia 93,55% 3,23% 3,23% 93,55% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

Legenda: Não sei Responder/ Não se Aplica (NSR/NSA) 
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AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES VETERANOS – CONSOLIDADO 2018 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 

respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade. 

a) Potencialidades: os registros para a percepção de que você considera que a sua partic i-

pação na Autoavaliação Institucional, através das suas respostas, contribui no planeja-

mento das ações da faculdade, apresentam resultado médio geral da FPS 89,11 (sim).  Os 

cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, Psicologia (81,73%) e Farmácia 

(95,52%). Este resultado denota uma robusta validação da importância dos resultados da CPA 

no planejamento das ações da FPS. Mostrando que na percepção de todos os discentes vetera-

nos por cursos, planejamento e avaliação estão articulados.  

b) Fragilidades: a percepção de que você considera que a sua participação na Autoaval i-

ação Institucional, através das suas respostas, contribui no planejamento das ações da 

faculdade, aponta para o segmento a possibilidade de recuperação desta percepção, pois 

10,89% em média e 18,27% no curso de Psicologia, referem não considerar a questão propos-

ta.  

Síntese: Categoria Forças da FPS  

Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas res-
postas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

  Sim Não Soma 

FPS 89,11% 10,89% 89,11% 

Enfermagem 90,91% 9,09% 90,91% 

Farmácia 95,52% 4,48% 95,52% 

Fisioterapia 87,50% 12,50% 87,50% 

Medicina 86,71% 13,29% 86,71% 

Nutrição 92,31% 7,69% 92,31% 

Psicologia 81,73% 18,27% 81,73% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional                                                                                                                            

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

AUTOAVALIAÇÃO 2018: 

O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profis-
sional. 

PDI/Metas 

Efetivar a política responsabilidade social na IES. 

Elaborar Projeto Campus Sustentável, incluindo iniciativas de educação ambiental 

envolvendo a comunidade Acadêmica. 

Instituir a Educação em Direitos Humanos de forma transversal em todas as esferas 

institucionais, abrangendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. 

Implantar programa (s) voltado (s) para inclusão social e desenvolvimento econômico 

(tipos de bolsas, ações afirmativas e outros benefícios sociais). 

No desenho curricular dos cursos da faculdade, há a proposta de um módulo chamado 

“Integração”, componente obrigatório, que tem o objetivo promover a integração dos 

períodos e cursos, apresentando temas relacionados à ética, cuidar de si, saúde ambi-

ental, atividade física, educação nas relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e 

indígena e Direitos Humanos. Os registros da percepção dos cursos como contribuindo 

para o desenvolvimento da consciência ética quanto ao exercício profissional, apresentam 

um robusto resultado médio geral da FPS 87,20%, em 2018, para os discentes ingressantes 

e veteranos. 

Há projetos de extensão com esses temas e grupos de estudos. Essas iniciativas, alia-

das às metas projetadas no PDI, as quais estão sendo implantadas e implementadas 

anualmente, favorecem uma ampla percepção dos estudantes a respeito da importância 

do desenvolvimento desses temas na sua formação profissional e como exercício de 

cidadania. A atuação do NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) colabora no fortaleci-

mento das ações de acessibilidade plena, importante destacar a criação da RAD (Rede de 

Atendimento ao Discente), que agrega, amplia e integra as frentes de atendimento aos dis-

centes. Outro destaque são os eventos artísticos e culturais, que ganhou dimensão com a 

contratação de profissional específico para trabalhar esses temas na faculdade. O Comitê de 

Desenvolvimento docente desenvolve ações no campo da acessibilidade atitudinal e peda-

gógica, articulados com o setor de Apoio Psicopedagógico, trabalhando até o momento com 
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os seguintes temas: identidade profissional e motivação; relacionamento com os estudantes: 

acolhimento e vínculo; dificuldade de aprendizagem: TDAH; integração de grupos; e gru-

pos disfuncionais e relação interpessoal. Os temas variam de acordo com as demandas dos 

docentes e/ou diagnóstico dos estudantes ingressantes, a partir do acolhimento. Sobre o 

acolhimento, na perspectiva do discente ingressante em 2018 ter sido esclarecido de todas 

as informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à instituição, a CPA detectou 

uma satisfação na ordem de 86,26%. 

Importante ressaltar que a responsabilidade social/inclusão social é abordada no PDI pelo 

âmbito socioambiental, ao considerar ambos - social e ambiental - como indissociáveis. 

Essa visibilidade se consolida nas ações dos atores acadêmicos em suas práticas numa 

abrangência ampla que contemplem todos os ambientes de ensino-aprendizagem que intera-

jam. 

 

 

EIXO 2 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES INGRESSANTES E VETERANOS – CONSOLI-

DADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do cur-

so contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profis s i o-

nal. 

a) Potencialidades: os registros da percepção do curso contribui para o desenvolvimento 

da sua consciência ética para o exercício profissional, apresentam resultado médio geral da 

FPS 87,20%.  Os segmentos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente, Adminis-

trativo (83,76%) e Coordenadores (100,00%). Este resultado denota uma robusta validação da 

importância dos resultados da CPA no planejamento das ações da FPS. Mostrando que na 

percepção de todos os segmentos, planejamento e avaliação estão articulados.  

b) Fragilidades: A percepção do curso contribui para o desenvolvimento da sua consci-

ência ética para o exercício profissional, sem indícios de fragilidades na questão. 

 

Síntese: Categoria Foças da FPS. 

O curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

 
Soma  

FPS 87,2 
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Enfermagem 91,6 

Farmácia 85,5 

Fisioterapia 84,9 

Medicina 87,1 

Nutrição 89,1 

Psicologia 84,8 
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Eixo 3 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas                                                                        

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão                                                                                                                          

2018 AVALIAÇÃO MÓDULO - Q1 - Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e sufi-

ciências dos temas abordados para os objetivos propostos).Q2 - Objetivos Cognitivos Atin-

gidos (considerar se os objetivos foram atingidos).Q4 - Recursos Humanos disponíveis 

quando necessitou de apoio para a aprendizagem. (Considerar tutor, coordenador de tutor, 

coordenação de curso e apoio psicopedagógico).  

 

2018 AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE TUTOR - Q1 - Exposição do módulo e 

dos casos dos grupos tutoriais, Q2 - Estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante, Q3 - 

Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo, Q4 - Objetividade, perti-

nência e segurança nas intervenções, Q5 - Relacionamento e integração do grupo, Q6 - 

Exemplo de conduta profissional.  

 

2018 AVALIAÇÃO DO TUTOR - Q1- Orientação pelos objetivos de aprendizagem, Q2 - 

Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo, Q3 - Estímulo ao interesse e 

à curiosidade do estudante, Q4 - Orientação no uso dos recursos de aprendizagem, Q5 - 

Estímulo ao raciocínio crítico, Q6 - Contribuição para um relacionamento harmônico do 

grupo, Q7 - Identificação das dificuldades individuais, Q8 - Objetividade, pertinência e se-

gurança nas intervenções, Q9 - Acolhimento às críticas e Q10 - Postura ética em relação ao 

cargo executado. 

 

2018 AUTOAVALIAÇÃO (Ingressantes) - Q2 - A semana de acolhimento contribuiu 

para meu esclarecimento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso, Q4 - A sema-

na de acolhimento permitiu que eu conhecesse a matriz curricular do meu curso, Q5 - Na 

semana de acolhimento fui esclarecido de todas as informações necessárias para uma boa 

adaptação ao curso e à instituição. 
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PDI/Metas  

“Reconhecer e renovar o reconhecimento de todos os cursos, promovendo a elevação 

dos conceitos para o nível de excelência de acordo com os critérios de avaliação do 

MEC”, dentre os 06 cursos de graduação da FPS, (medicina, enfermagem, fisiotera-

pia, farmácia, psicologia e nutrição) ”.  

Fomentar a qualificação didático – pedagógica permanente do pessoal docente, pelo 

menos, duas vezes a cada semestre. 

 

 

 

FPS 2016 2017 2018 

Avaliação do Módulo                                  

(PELOS DISCENTES) 
92,10% 93,12% 93,73% 

Avaliação do Docente/Tutor                                                              

(PELOS DISCENTES) 
94,11% 93,28% 94,67% 

 

Os módulos referentes às avaliações dos discentes a respeito do docente/tutor apresen-

tam índices elevados de satisfação. Essas avaliações são realizadas ao final de cada 

módulo, o que corresponde a um período médio mensal. Os discentes utilizam o modo 

online para realizarem essas avaliações, preservando a agilidade e o anonimato. 

As metas acima se consolidam na medida em que os estudantes avaliam os elementos, a 

cada módulo, que compõem o plano de ensino, para que a aprendizagem seja significativa, 

contribuindo para o alcance das competências e habilidades identificadas para a sua forma-

ção.  Os coordenadores de tutores/docentes e tutores/docentes são avaliados, também, nesse 

processo. Os resultados são devolvidos em forma de gráficos, enviados para os coordenado-

res de tutores e tutores/docentes com vistas a discussões com os estudantes. A cada semes-

tre são realizadas, pelo menos, quatro dessas avaliações. Das ações programadas para a  me-

ta, destacam-se: “Instituir a política de adequação, atualização e reestruturação da matriz 

curricular dos cursos e PPC, considerando a garantia de inserção dos temas história e cultu-

ra afro-brasileira, educação ambiental e direitos humanos, com abordagem curricular inte-

grada e transversal, de forma contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, 

componentes e atividades curriculares’; “Garantir as características de flexibilidade e inter-

disciplinaridade nos currículos para ampliar oportunidades de estudo, reflexão e ampliação; 

participação em atividades de formação complementar” e “Oferecer formação pedagógica 
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de forma continuada e permanente”. Dos 06 (seis) cursos de graduação da FPS 05 (cinco) 

foram reconhecidos, respectivamente, com conceitos, 4,3,4,5,5, (fisioterapia, enfermagem, 

farmácia, medicina e psicologia), e para nutrição foi protocolado pedido de reconhecimento 

no segundo semestre de 2016, aguardando agenda de visitas por parte INEP. No ENADE, 

nossos cursos, medicina, fisioterapia, enfermagem, nutrição e farmácia receberam, respecti-

vamente, os CPC (3,3,3, 4). Nesse tema a CPA atua na análise dos indicadores, na compa-

ração com os PPC e nas discussões em NDEs e colegiados, buscando ações que podem con-

tribuir para melhores resultados.  

Em 2018, algumas atualizações de matriz foram realizadas de acordo com as DCNS , assim 

como, alguns documentos institucionais e de cursos com vistas as adequações, com as de-

vidas publicações. Visando, ainda, a qualidade do ensino, foram ampliados os cursos de 

formação docente continuada, em que o Comitê Docente realizou 4 cursos em 2018, aten-

dendo a um contingente 270 participantes, distribuídos nos seguintes cursos/oficinas: XIII 

Curso de Formação de tutor em ABP, XIV Curso de Formação de tutor em ABP, Curso 

Acolher para intervir e Curso de Elaboração de Problemas, atendendo à meta PDI para esse 

fim.  

Em amarelo as deixas de 2018, o texto sem destaque foi preservado, pois achei que ficaria 

interessante. 

A Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social desde 2013 é responsável pela ofer-

ta de atividades, cursos e programas no tema, vêm se expandindo significativamente, o que 

será continuamente fortalecido pelas metas estabelecidas no PDI para essa área: “Consoli-

dar a política de Extensão na FPS”; “Provocar na comunidade acadêmica o processo de 

implantação da cultura crítico-reflexivo em torno dos eixos da educação das relações étni-

co-racial e história e cultura afro-brasileira e indígena, educação ambiental e direitos huma-

nos”; “Implantar o Programa Arte e Cultura da FPS”. No ano de 2017 foi contratado um 

profissional para esse fim, que vem desenvolvendo projetos nesse tema com a comunidade 

acadêmica. O estudante conta, ainda, com apoio psicopedagógico permanente e uma RAD 

(rede de atendimento ao discente), para fins integrados de atendimento. Para apoio à ativi-

dade acadêmica, é oferecido aos estudantes com dificuldade no acompanhamento regular 

das atividades, cursos de nivelamento. Docentes/tutores coordenadores de docente/tutores e 

coordenação de curso, a maioria com período parcial/integral tem disponibilidade para 

atendimento ao discente. 
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Para os estudantes ingressantes, a percepção da semana de acolhimento contribuindo 

para meu esclarecimento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso  apresenta 

resultado médio geral da FPS 91,16%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram res-

pectivamente, para os ingressantes, Medicina (82,49%) e Fisioterapia (97,62%). A percep-

ção de que na semana de acolhimento fui esclarecido de todas as informações necessá-

rias para uma boa adaptação ao curso e à instituição, apresenta resultado médio geral da 

FPS 86,26%.  Os cursos limítrofes inferior e superior foram respectivamente, para os in-

gressantes, Medicina (67,23%) e Farmácia (95,83%). A percepção de que a semana de 

acolhimento permitiu que eu conhecesse a matriz curricular do meu curso, apresenta 

resultado médio geral da FPS 87,25%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram res-

pectivamente, para os ingressantes, Medicina (76,27%) e Farmácia (100%). Este resultado 

denota uma robusta validação da importância da semana de acolhimento para o esclareci-

mento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso. 

 

EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES INGRESSANTES – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da se-

mana de acolhimento contribuindo para meu esclarecimento sobre a metodologia ativa 

de ensino usada no curso. 

 

a) Potencialidades: A percepção da semana de acolhimento contribuindo para meu e s-

clarecimento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso apresenta resultado mé-

dio geral da FPS 91,16%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente, 

para os ingressantes, Medicina (82,49%) e Fisioterapia (97,62%). Este resultado denota uma 

robusta validação da importância da semana de acolhimento para o esclarecimento sobre a 

metodologia ativa de ensino usada no curso. 

 

b) Fragilidades: A percepção da semana de acolhimento contribuindo para meu esclare-

cimento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso, sem indícios de fragilidade 

para a questão. 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q2 - A semana de acolhimento contribuiu para meu esclarecimento sobre a metodologia ativa 

de ensino usada no curso. 
  

  
DT 

(%) 

D 

(%) 

DP 

(%) 

CP 

(%) 

C 

(%) 

CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 
Soma  

FPS 
0,7
9 0,19 0,00 6,09 

33,5
7 57,59 0,40 1,38 

91,16 

Enfermagem 
0,0

0 0,00 0,00 5,56 

42,5

9 46,30 1,85 3,70 
88,89 

Farmácia 
4,1

7 0,00 0,00 0,00 

25,0

0 70,83 0,00 0,00 
95,83 

Fisioterapia 
0,0
0 0,00 0,00 2,38 

23,8
1 73,81 0,00 0,00 

97,62 

Medicina 
0,5
6 1,13 0,00 12,99 

42,3
7 40,11 0,56 2,26 

82,49 

Nutrição 
0,0
0 0,00 0,00 8,05 

29,8
9 59,77 0,00 2,30 

89,66 

Psicologia 
0,0
0 0,00 0,00 7,55 

37,7
4 54,72 0,00 0,00 

92,45 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção CT(%) + C (%) 

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Discordo (D), Discordo Parcialmente (DP), Concordo 

Parcialmente (CP), Concordo (C), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), 
Não se Aplica (NSA). 

 

EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES INGRESSANTES– CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

na semana de acolhimento fui esclarecido de todas as informações necessárias para uma 

boa adaptação ao curso e à instituição. 

 

a) Potencialidades: a percepção de que na semana de acolhimento fui esclarecido de to-

das as informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à instituição,  apre-

senta resultado médio geral da FPS 86,26%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram 

respectivamente, para os ingressantes, Medicina (67,23%) e Farmácia (95,83%). Este resulta-

do denota uma validação da importância da semana de acolhimento para o esclarecimento de 

todas as informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à instituição.  
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b) Fragilidades: a percepção de que na semana de acolhimento fui esclarecido de todas 

as informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à instituição,  aponta para 

o segmento a possibilidade de recuperação desta percepção, pois 13,77% (100% - 86,23%) 

em  geral média FPS (apresenta viés de discordância) e 32,77% (100% - 67,23%)  no curso de 

Medicina.   

 

Síntese: Categoria Forças. 

Q5 - Na semana de acolhimento fui esclarecido de todas as infor-
mações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à institui-

ção. Soma 

  
DT 

(%) 

D 

(%) 

DP 

(%) 

CP 

(%) 

C  

(%) 

CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 

FPS 
0,00 0,97 1,66 9,36 

36,2
6 

49,9
6 0,40 1,38 

86,23 

Enferma-
gem 0,00 1,85 1,85 3,70 

40,7
4 

46,3
0 1,85 3,70 

87,04 

Farmácia 
0,00 0,00 0,00 4,17 

25,0
0 

70,8
3 0,00 0,00 

95,83 

Fisioterapia 
0,00 0,00 0,00 9,52 

35,7
1 

54,7
6 0,00 0,00 

90,48 

Medicina 
0,00 2,82 5,08 22,03 

38,9
8 

28,2
5 0,56 2,26 

67,23 

Nutrição 
0,00 1,15 1,15 9,20 

35,6

3 

50,5

7 0,00 2,30 
86,21 

Psicologia 
0,00 0,00 1,89 7,55 

41,5

1 

49,0

6 0,00 0,00 
90,57 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Discordo (D), Discordo Parcialmente (DP), Concordo 
Parcialmente (CP), Concordo (C), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), 

Não se Aplica (NSA). 
 

 

EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES INGRESSANTES– CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

A semana de acolhimento permitiu que eu conhecesse a matriz curricular do meu curso. 

 

a) Potencialidades: A percepção de que a semana de acolhimento permitiu que eu co-

nhecesse a matriz curricular do meu curso, apresenta resultado médio geral da FPS 

87,25%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente, para os ingressantes, 
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Medicina (76,27%) e Farmácia (100%). Este resultado denota uma validação da importância 

da semana de acolhimento para o conhecimento da matriz curricular do curso. 

b) Fragilidades: A percepção de que A semana de acolhimento permitiu que eu conhe-

cesse a matriz curricular do meu curso, aponta para o segmento a possibilidade de recupe-

ração desta percepção, pois 12,75% (100% - 87,25%) em geral média FPS (apresenta viés de 

discordância) e 23,73% (100% - 76,27%) no curso de Medicina.   

 

Síntese: Categoria Forças. 

Q4 - A semana de acolhimento permitiu que eu conhecesse a matriz curricular do meu curso. 

  

  
DT 

(%) 

D 

(%) 

DP 

(%) 

CP 

(%) 

C 

(%) 

CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NS

A 

(%) 

Soma  

FPS 
0,00 0,28 0,79 9,59 

36,2
4 

51,0
1 0,72 1,38 

87,25 

Enferma-

gem 0,00 0,00 0,00 11,11 

42,5

9 

40,7

4 1,85 3,70 
83,33 

Farmácia 
0,00 0,00 0,00 0,00 

33,3

3 

66,6

7 0,00 0,00 
100,00 

Fisioterapia 
0,00 0,00 0,00 9,52 

33,3
3 

57,1
4 0,00 0,00 

90,48 

Medicina 
0,00 1,69 1,69 17,51 

44,6
3 

31,6
4 0,56 2,26 

76,27 

Nutrição 
0,00 0,00 1,15 8,05 

33,3
3 

55,1
7 0,00 2,30 

88,51 

Psicologia 
0,00 0,00 1,89 11,32 

30,1
9 

54,7
2 1,89 0,00 

84,91 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Discordo (D), Discordo Parcialmente (DP), Concordo 
Parcialmente (CP), Concordo (C), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), 

Não se Aplica (NSA). 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do 

Conteúdo Proposto (Q1). 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,96% dos discentes perce-

bem o conteúdo dos módulos como (Muito Satisfatória e Satisfatória), dentre os quais 

73,60%, creditam satisfação máxima (Muito Satisfatória) a percepção do Conteúdo pro-
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posto. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectiva-

mente por curso, Medicina (89,49%), Nutrição (78,87%) e Fisioterapia (77,66%).  

b) Fragilidades: sem indícios de fragilidade significativos na questão. 

 

Síntese: Categoria Forças. 

Q1 - Conteúdo Proposto 

  

Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfató-

rio 

Soma 

FPS 0,74% 0,31% 2,99% 22,36% 73,60% 95,96% 

Enfermagem 0,77% 0,27% 3,77% 26,57% 68,63% 95,19% 

Farmácia 0,22% 0,18% 4,37% 31,10% 64,14% 95,23% 

Fisioterapia 1,04% 0,00% 1,63% 19,67% 77,66% 97,33% 

Medicina 0,93% 0,50% 2,18% 6,89% 89,49% 96,38% 

Nutrição 0,87% 0,20% 1,99% 18,07% 78,87% 96,94% 

Psicologia 0,61% 0,69% 3,99% 31,89% 62,82% 94,71% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos Ob-

jetivos Cognitivos Atingidos (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,03% dos discentes consi-

deram a percepção dos objetivos cognitivos atingidos como (Muito satisfatória e Satisfa-

tória), dentre os quais 67,53%, apresentam que os discentes creditam como muito satis-

fatória a percepção dos Objetivos Cognitivos Atingidos. As três maiores margens de 

satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Nutrição 

(95,05%), Medicina (94,79%) e enfermagem (91,56%).  

b) Fragilidades: presença de 8% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de Mui-

to Insatisfatório, Insatisfatório e Regular) 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q2 - Objetivos cognitivos atingidos 

  
Muito  

Insatisfa-

tório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma  

FPS 0,77% 0,95% 6,24% 24,50% 67,53% 92,03% 

Enfermagem 0,70% 1,17% 6,56% 28,23% 63,33% 91,56% 

Farmácia 0,18% 0,88% 8,45% 29,91% 60,57% 90,48% 

Fisioterapia 1,22% 1,21% 6,21% 20,98% 70,37% 91,36% 

Medicina 1,08% 0,66% 3,47% 8,58% 86,21% 94,79% 

Nutrição 0,85% 0,52% 3,58% 23,18% 71,87% 95,05% 

Psicologia 0,61% 1,23% 9,19% 36,14% 52,81% 88,96% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos Re-

cursos Humanos disponíveis quando da necessidade de apoio para a aprendizagem (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,08% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção dos Recursos Humanos dispo-

níveis quando da necessidade de apoio para a aprendizagem (Q4), dentre os quais 73,43%, 

acreditam como muito satisfatória a percepção dos Recursos Humanos disponíveis quando 

da necessidade de apoio para a aprendizagem. As três maiores margens de satisfação abso-

luta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso,Medicina (89,88%), Nutrição 

(77,32%) e Fisioterapia (76,45%).  

b) Fragilidades: sem indícios de fragilidade significativos na questão. 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q4 - Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a apren-

dizagem 

  

Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 
Soma  

FPS 0,70% 0,34% 3,88% 21,65% 73,43% 95,08% 

Enfermagem 0,70% 0,43% 5,21% 25,32% 68,34% 93,66% 

Farmácia 0,09% 0,00% 5,74% 29,33% 64,84% 94,17% 

Fisioterapia 1,04% 0,37% 2,91% 19,22% 76,45% 95,67% 

Medicina 0,94% 0,30% 2,37% 6,50% 89,88% 96,39% 

Nutrição 0,87% 0,39% 2,45% 18,98% 77,32% 96,30% 

Psicologia 0,57% 0,52% 4,61% 30,56% 63,74% 94,30% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ex-

posição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,04% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da exposição do módulo e 

dos casos dos grupos tutoriais (Q1). Dentre os quais, 70,60% de discentes registram que 

creditam como muito satisfatória a percepção da exposição do módulo e dos casos dos 

grupos tutoriais. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são 

respectivamente por curso, Medicina (88,40%), Nutrição (72,11%) e Fisioterapia (71,49%).  

b) Fragilidades: presença de 7% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de Muito 

Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao interesse e à curiosidade do estudante (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 91,67% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 69,69% registram a presen-

ça de discentes que creditam como muito satisfatória a percepção do estímulo ao intere s se 

e à curiosidade do estudante . As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satis-

fatória), são respectivamente por curso, Medicina (87,31%), Nutrição (72,11%) e Fisioterapia 

(71,49%).  

b) Fragilidades: presença de 8,32% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 

 

Q1 - Exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais. 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito 

Satisfa-

tório 
Soma  

FPS 0,75% 1,04% 5,18% 22,43% 70,60% 93,04% 

Enfermagem 0,89% 0,71% 5,60% 27,38% 65,42% 92,80% 

Farmácia 0,72% 1,38% 6,03% 31,10% 60,78% 91,87% 

Fisioterapia 0,85% 1,66% 6,35% 19,65% 71,49% 91,14% 

Medicina 0,78% 0,60% 2,65% 7,57% 88,40% 95,97% 

Nutrição 0,79% 1,01% 4,95% 21,14% 72,11% 93,25% 

Psicologia 0,46% 0,86% 5,50% 27,77% 65,41% 93,18% 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q2 - Estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante 

  

Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito Satisfa-

tório 
Soma  

FPS 0,62% 1,10% 6,60% 21,99% 69,69% 91,67% 

Enfermagem 0,89% 1,24% 8,86% 26,58% 62,43% 89,01% 

Farmácia 0,00% 0,95% 9,17% 30,02% 59,85% 89,87% 

Fisioterapia 0,88% 1,83% 7,10% 18,70% 71,49% 90,20% 

Medicina 0,74% 0,67% 2,91% 8,36% 87,31% 95,67% 

Nutrição 0,67% 1,07% 5,35% 20,80% 72,11% 92,91% 

Psicologia 0,54% 0,86% 6,23% 27,45% 64,92% 92,37% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do 

atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 91,81% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do atendimento oportuno às 

solicitações e necessidades do grupo, dentre os quais, 70,44% dos discentes creditam como 

muito satisfatória a percepção do atendimento oportuno às solicitações e necessidades do 

grupo. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectiva-

mente por curso, Medicina (87,94%), Nutrição (72,40%) e Fisioterapia (71,42%). Percepção 

negativa média da FPS inferior a 3%. 

b) Fragilidades: presença de 8,19% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q3 - Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito 

Satisfa-

tório 
Soma 

FPS 0,96% 1,29% 5,94% 21,36% 70,44% 91,81% 

Enfermagem 1,07% 1,44% 7,65% 25,18% 64,66% 89,84% 

Farmácia 0,14% 1,10% 6,95% 31,03% 60,78% 91,81% 

Fisioterapia 1,45% 2,02% 7,99% 17,13% 71,42% 88,54% 

Medicina 1,21% 0,93% 3,18% 6,74% 87,94% 94,68% 

Nutrição 0,79% 1,24% 4,61% 20,97% 72,40% 93,36% 

Psicologia 1,10% 1,01% 5,28% 27,14% 65,47% 92,61% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ob-

jetividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,86% dos discentes afir-

mam como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da objetividade, pertinência e 

segurança nas intervenções (Q4), dentre os quais, 71,77% registram que creditam como muito 

satisfatória a percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções.  As 

três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por 

curso, Medicina (89,94%), Nutrição (73,58%) e Fisioterapia (71,69%). 

b) Fragilidades: presença de 6,13% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q4 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito Sa-

tisfatório 
Soma  

FPS 0,63% 0,74% 4,76% 22,09% 71,77% 93,86% 

Enfermagem 0,80% 0,71% 5,08% 27,57% 65,85% 93,42% 

Farmácia 0,00% 0,52% 6,59% 31,11% 61,78% 92,89% 

Fisioterapia 0,78% 1,54% 6,18% 19,82% 71,69% 91,51% 

Medicina 0,70% 0,57% 2,30% 6,48% 89,94% 96,43% 

Nutrição 0,67% 0,73% 4,39% 20,63% 73,58% 94,21% 

Psicologia 0,86% 0,39% 4,03% 26,92% 67,80% 94,72% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

lacionamento e integração do grupo (Q5). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,01% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do relacionamento e integração 

do grupo (Q5), dentre os quais 72,41% registram que creditam como muito satisfatória a 

percepção do relacionamento e integração do grupo. As três maiores margens de satisfa-

ção absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina (88,87%), Fisio-

terapia (74,57%) e Nutrição (74,03%). 

b) Fragilidades: presença de 7% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de Muito 

Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q5 - Relacionamento e integração com o grupo 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito 

Satisfa-

tório 
Soma 

FPS 0,73% 1,29% 4,98% 20,60% 72,41% 93,01% 

Enfermagem 0,63% 0,97% 7,06% 25,14% 66,21% 91,35% 

Farmácia 0,52% 1,67% 5,05% 30,41% 62,35% 92,76% 

Fisioterapia 0,87% 1,92% 6,57% 16,07% 74,57% 90,65% 

Medicina 0,83% 1,02% 2,65% 6,62% 88,87% 95,50% 

Nutrição 0,67% 0,90% 4,11% 20,29% 74,03% 94,32% 

Psicologia 0,86% 1,24% 4,42% 25,04% 68,44% 93,48% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do 

exemplo de conduta profissional (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,77% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 76,06% creditam como muito satisfatória a percepção do 

exemplo de conduta profissional. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Sa-

tisfatória), são respectivamente por curso ,Medicina (91,63%), Fisioterapia (78,47%) e Nutri-

ção (76,72%).  

b) Fragilidades: sem indícios de fragilidade significativos na questão. 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q6 - Exemplo de conduta profissional 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S Muito Satisfatório Soma 

FPS 0,60% 0,84% 3,80% 18,71% 76,06% 94,77% 

Enfermagem 0,62% 0,89% 4,79% 22,42% 71,27% 93,69% 

Farmácia 0,13% 1,10% 4,60% 28,18% 66,00% 94,18% 

Fisioterapia 0,67% 1,18% 4,95% 14,72% 78,47% 93,19% 

Medicina 0,80% 0,76% 1,84% 4,97% 91,63% 96,60% 

Nutrição 0,51% 0,56% 3,49% 18,72% 76,72% 95,45% 

Psicologia 0,86% 0,54% 3,10% 23,25% 72,24% 95,50% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ori-

entação pelos objetivos de aprendizagem (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,76% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da orientação pelos objetivos de 

aprendizagem (Q1), dentre os quais, 77,71% registram a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da orientação pelos objetivos de aprendizagem. As 

três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por 

curso, Medicina (87,23%), Nutrição (80,34%) e Fisioterapia (78,32%).  

b) Fragilidades: presença de 5,24% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q1 - Orientação pelos objetivos de aprendizagem 

 

  

Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 
Soma 

FPS 0,53% 0,68% 4,03% 17,05% 77,71% 94,76% 

Enfermagem 0,36% 0,63% 3,21% 19,42% 76,38% 95,80% 

Farmácia 0,27% 0,25% 4,78% 21,98% 72,72% 94,69% 

Fisioterapia 0,87% 0,77% 4,72% 15,31% 78,32% 93,64% 

Medicina 0,88% 0,76% 3,93% 7,20% 87,23% 94,43% 

Nutrição 0,62% 0,89% 3,36% 14,79% 80,34% 95,13% 

Psicologia 0,15% 0,76% 4,19% 23,63% 71,27% 94,90% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,20% confirmam como 

(Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do estímulo à participação ativa e auxílio na 

condução do grupo (Q2), dentre os quais, 76,57% consideram como muito satisfatória a per-

cepção do estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo. As três maiores mar-

gens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina 

(87,57%), Nutrição (78,57%) e Fisioterapia (76,80%).  

b) Fragilidades: presença de 5,80% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q2 - Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito 

Satisfa-

tório 
Soma 

FPS 0,60% 0,81% 4,39% 17,64% 76,57% 94,20% 

Enfermagem 0,36% 0,45% 4,71% 19,89% 74,58% 94,47% 

Farmácia 0,40% 0,00% 4,67% 22,44% 72,49% 94,93% 

Fisioterapia 0,98% 1,24% 4,55% 16,43% 76,80% 93,23% 

Medicina 0,77% 1,01% 3,80% 6,84% 87,57% 94,42% 

Nutrição 0,67% 0,78% 3,75% 16,23% 78,57% 94,80% 

Psicologia 0,38% 1,37% 4,87% 23,99% 69,39% 93,37% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao interesse e à curiosidade do estudante (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,33% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 76,58% registram a presen-

ça de discentes que creditam como muito satisfatória a percepção do estímulo ao intere s se 

e à curiosidade do estudante. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satis-

fatória), são respectivamente por curso, Medicina (88,34%), Nutrição (78,39%) e Fisioterapia 

(76,03%).   

b) Fragilidades: presença de 5,67% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q3 - Estímulo ao interesse e à curiosidade 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma  

FPS 0,58% 0,84% 4,25% 17,75% 76,58% 94,33% 

Enfermagem 0,36% 0,62% 4,36% 20,72% 73,93% 94,65% 

Farmácia 0,27% 0,38% 4,31% 21,92% 73,12% 95,04% 

Fisioterapia 0,98% 0,90% 5,16% 16,92% 76,03% 92,96% 

Medicina 0,74% 0,86% 3,14% 6,92% 88,34% 95,27% 

Nutrição 0,73% 1,06% 3,97% 15,85% 78,39% 94,24% 

Psicologia 0,38% 1,22% 4,58% 24,18% 69,64% 93,82% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ori-

entação no uso dos recursos de aprendizagem (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,13% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 75,84% registram que credi-

tam como muito satisfatória a percepção da orientação no uso dos recursos de aprendiza-

gem. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectiva-

mente por curso, Medicina (86,78%), Nutrição (78,64%) e Fisioterapia (75,93%).    

b) Fragilidades: presença de 5,87% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q4 - Orientação no uso dos recursos de aprendizagem 

  

Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 
Soma 

FPS 0,53% 0,74% 4,60% 18,29% 75,84% 94,13% 

Enfermagem 0,45% 0,53% 4,26% 22,38% 72,37% 94,75% 

Farmácia 0,27% 0,13% 5,02% 22,99% 71,59% 94,58% 

Fisioterapia 0,89% 0,87% 5,70% 16,61% 75,93% 92,53% 

Medicina 0,89% 0,90% 3,66% 7,78% 86,78% 94,55% 

Nutrição 0,50% 1,12% 4,42% 15,33% 78,64% 93,96% 

Psicologia 0,15% 0,91% 4,56% 24,66% 69,71% 94,37% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao raciocínio crítico (Q5). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,94% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 77,03% creditam como 

muito satisfatória a percepção do estímulo ao raciocínio crítico. As três maiores margens de 

satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina (88,68%), 

Nutrição (78,90%) e Fisioterapia (76,61%).  

b) Fragilidades: presença de 5,07% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q5 - Estímulo ao raciocínio crítico 

 

  
Muito  

Insatis-
fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-
tório 

Soma 

FPS 0,53% 0,70% 3,84% 17,90% 77,03% 94,94% 

Enfermagem 0,36% 0,27% 2,67% 21,26% 75,45% 96,70% 

Farmácia 0,27% 0,13% 3,98% 23,84% 71,78% 95,62% 

Fisioterapia 1,09% 1,27% 5,31% 15,73% 76,61% 92,34% 

Medicina 0,80% 0,67% 2,82% 7,03% 88,68% 95,72% 

Nutrição 0,51% 1,01% 3,91% 15,68% 78,90% 94,58% 

Psicologia 0,15% 0,84% 4,35% 23,89% 70,76% 94,66% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%)  

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da con-

tribuição para um relacionamento harmônico do grupo (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,52% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da contribuição para um re-

lacionamento harmônico do grupo (Q6), dentre os quais, 78,33% registram que creditam 

como muito satisfatória da percepção da contribuição para um relacionamento harmô-

nico do grupo.  As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são 

respectivamente por curso, Medicina (89,88%), Nutrição (80,23%) e Fisioterapia (79,11%).  

 

b) Fragilidades: sem indícios de fragilidade significativos na questão. 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q6 - Contribuição para um relacionamento harmônico do grupo 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma 

FPS 0,56% 0,59% 3,33% 17,19% 78,33% 95,52% 

Enfermagem 0,27% 0,54% 3,03% 19,68% 76,48% 96,16% 

Farmácia 0,27% 0,13% 2,97% 23,09% 73,54% 96,63% 

Fisioterapia 1,00% 0,48% 3,36% 16,05% 79,11% 95,16% 

Medicina 0,80% 0,68% 2,50% 6,14% 89,88% 96,03% 

Nutrição 0,56% 0,73% 2,96% 15,52% 80,23% 95,75% 

Psicologia 0,46% 0,99% 5,19% 22,65% 70,71% 93,36% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%)  

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da iden-

tificação das dificuldades individuais (Q7). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,14% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da identificação das dificulda-

des individuais (Q7), dentre os quais, 73,52% acreditam como muito satisfatória da percep-

ção da identificação das dificuldades individuais . As três maiores margens de satisfação 

absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina (85,07%), Nutrição 

(77,41%) e Fisioterapia (72,40%).  

b) Fragilidades: presença de 7,86% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q7 - Identificação das dificuldades individuais 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma 

FPS 0,70% 1,24% 5,92% 18,62% 73,52% 92,14% 

Enfermagem 0,45% 1,34% 5,22% 21,37% 71,61% 92,98% 

Farmácia 0,27% 0,38% 5,69% 22,81% 70,85% 93,65% 

Fisioterapia 1,27% 1,52% 6,50% 18,31% 72,40% 90,71% 

Medicina 1,16% 1,52% 4,58% 7,68% 85,07% 92,74% 

Nutrição 0,67% 1,23% 4,53% 16,16% 77,41% 93,57% 

Psicologia 0,38% 1,44% 8,97% 25,40% 63,81% 89,21% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da obje-

tividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q8). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,24% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da objetividade, pertinência e 

segurança nas intervenções (Q8), dentre os quais, 76,13% acreditam como muito satisfatória 

a percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções . As três maiores 

margens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medici-

na (86,81%), Nutrição (79,30%) e Fisioterapia (76,32%).  

 

b) Fragilidades: presença de 5,75% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q8 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma 

FPS 0,68% 0,77% 4,30% 18,11% 76,13% 94,24% 

Enfermagem 0,45% 0,35% 3,28% 22,03% 73,89% 95,92% 

Farmácia 0,27% 0,38% 5,19% 22,13% 72,03% 94,16% 

Fisioterapia 1,27% 0,78% 4,54% 17,09% 76,32% 93,41% 

Medicina 1,08% 1,27% 3,56% 7,28% 86,81% 94,09% 

Nutrição 0,56% 0,73% 4,08% 15,33% 79,30% 94,64% 

Psicologia 0,46% 1,14% 5,16% 24,79% 68,45% 93,24% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%)  

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do aco-

lhimento às críticas (Q9). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,46% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), percepção do acolhimento às críticas 

(Q9), dentre os quais 78,88% registram que creditam como muito satisfatória a percepção 

do acolhimento às críticas . As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito Satisfa-

tória), são respectivamente por curso, Medicina (90,16%), Nutrição (81,82%) e Fisioterapia 

(78,01%).   

 

b) Fragilidades: sem indícios de fragilidade significativos na questão. 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q9 - Acolhe Críticas 
 

  
Muito  

Insatisfa-

tório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma  

FPS 0,62% 0,55% 3,37% 16,58% 78,88% 95,46% 

Enfermagem 0,36% 0,27% 4,00% 19,07% 76,30% 95,37% 

Farmácia 0,27% 0,25% 2,75% 20,68% 76,05% 96,73% 

Fisioterapia 1,37% 0,68% 4,46% 15,48% 78,01% 93,49% 

Medicina 0,83% 0,55% 2,24% 6,22% 90,16% 96,38% 

Nutrição 0,45% 0,39% 2,74% 14,60% 81,82% 96,42% 

Psicologia 0,46% 1,14% 4,03% 23,42% 70,95% 94,38% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%)  

 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da pos-

tura ética em relação ao cargo executado (Q10). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 96,99% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), percepção da postura ética em relação ao 

cargo executado (Q10), dentre os quais 82,12% registram que creditam como muito satisfa-

tória a percepção do acolhimento às críticas . As três maiores margens de satisfação absolu-

ta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina (93,44%), Nutrição 

(84,26%) e Fisioterapia (81,39%).  

 

b) Fragilidades: sem indícios de fragilidade significativos na questão. 
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Síntese: Categoria Forças. 

Q10 -Postura ética em relação ao cargo ocupado 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma 

FPS 0,46% 0,38% 2,17% 14,87% 82,12% 96,99% 

Enfermagem 0,27% 0,27% 2,48% 17,40% 79,58% 96,98% 

Farmácia 0,14% 0,26% 1,70% 19,83% 78,08% 97,90% 

Fisioterapia 0,97% 0,57% 2,55% 14,53% 81,39% 95,91% 

Medicina 0,66% 0,28% 1,35% 4,28% 93,44% 97,71% 

Nutrição 0,51% 0,39% 1,90% 12,94% 84,26% 97,20% 

Psicologia 0,23% 0,53% 3,04% 20,23% 75,98% 96,20% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%)  

 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas                                                                       

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão                                                                                                                          

Coordenação do curso e do Coordenador de Tutor. 

2018 AUTOAVALIAÇÃO - A Coordenação do Curso está disponível para orientação aca-

dêmica dos estudantes. E a Coordenação de Tutor está disponível para orientação acadêmi-

ca dos estudantes. 

A FPS, primando para o desenvolvimento de seus cursos com padrão de excelência, coerente 

com a Missão Institucional, tem no seu corpo gestor de cursos, profissionais capacitados técnica 

e academicamente, com disponibilidade integral aos cursos. Com isso, consegue manter um 

índice elevado de aprovação, por parte de docentes e estudantes, garantindo uma formação de 

qualidade. Isso vem se mantendo, relevando-se os percentuais de satisfação de em 2018, quan-

do no estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção 

sobre a Coordenação do Curso estar disponível para orientação acadêmica dos estu-

dantes, revela 65,01% de concordância (Concordo e Concordo Totalmente), confirmando 

que a disponibilidade do coordenador, para a maioria dos discentes. A satisfação por cursos 

apresenta o seguinte resultado: Farmácia (80,72%), Fisioterapia (72,09%), Nutrição 
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(70,07%), Psicologia (60,00%), Medicina (54,76%) e Enfermagem (52,71%). 

Sobre o desempenho do Coordenador de Tutor, em 2018, no viés de sua disponibilidade 

para orientação acadêmica dos estudantes, foi revelado 76,50% de concordância (Concordo 

e Concordo Totalmente). A satisfação por cursos apresenta o seguinte resultado: Fisiote-

rapia (80,23%), Nutrição (79,59%), Farmácia (79,27%), Psicologia (76,00%), Medicina 

(72,86%) e Enfermagem (70,99%). 

 

Eixo 3:   Políticas Acadêmicas  (com viés de Eixo 5/ Dimensão 7 – Infraestrutura Física )                                                                                                                 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

AVALIAÇÃO 2018: Laboratórios 

Q1 - A estrutura física do(s) laboratório(s) foi adequada para o desenvolvimento das habili-

dades referentes ao objetivo de aprendizagem? 

E Q2 - Os equipamentos disponíveis foram suficientes para o desenvolvimento das habili-

dades referidas no plano de ensino?  

AUTOAVALIAÇÃO 2018: Laboratórios 

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas (laboratórios) são adequados ao 

curso. 

PDI/Metas 

 Garantir 100% do atendimento da matriz em relação ao número e qualidade dos la-

boratórios. 

Em 2018 a Avaliação apontou o resultado médio geral da FPS mostra que 92% (Muito Sa-

tisfatória e Satisfatória). Dentre os quais, 68% creditam como muito satisfatória a per-

cepção dos Discentes sobre a estrutura física dos laboratórios como adequadas  para o 

desenvolvimento das habilidades ao objetivo de aprendizagem.  As três maiores mar-

gens de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina 

(80%), Enfermagem (71%) e Fisioterapia (70%). Sendo, também, detectado o resultado 

médio geral da FPS mostra que 91% (Muito Satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 

67% creditam como muito satisfatória a percepção dos Discentes sobre os equipame n-

tos disponíveis nos laboratórios como suficientes para o desenvolvimento das  ativida-

des referidas nos planos de ensino. As três maiores margens de satisfação absoluta (Muito 

Satisfatória) são respectivamente por curso, Medicina (75%), Fisioterapia (74%) e Nutrição 
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(70%). Chama-se a atenção para o resultado detectado na Autoavaliação, pois a percepção 

de que os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas (laboratórios) são 

adequados ao curso, apresentam resultado médio geral da FPS 55,60%.  Os cursos limítro-

fes, inferior e superior foram respectivamente segundo seus discentes, Medicina (45,50%) e 

Nutrição (65,30%). Esta discrepância entre a Avaliação e a Autoavaliação está associada, 

segundo as falas coletadas, a considerável insatisfação dos estudantes com os bancos dos 

laboratórios. Como estratégia de enfretamento a CPA sugeriu estudos a respeito da infraes-

trutura dos bancos e após esses resultados, a coordenação de laboratório enviou laudo para 

a direção e em janeiro de 2019, a mesma aprovou a substituição de todos os bancos.   

 

EIXO 3 /EIXO 5  

AVALIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

Discentes sobre a estrutura física dos laboratórios como adequadas para o desenvolv i-

mento das habilidades ao objetivo de aprendizagem (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92% (Muito Satisfatória e 

Satisfatória). Dentre os quais, 68% creditam como muito satisfatória a percepção dos Dis-

centes sobre a estrutura física dos laboratórios como adequadas para o desenvolvimento 

das habilidades ao objetivo de aprendizagem.  As três maiores margens de satisfação abso-

luta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina (80%), Enfermagem 

(71%) e Fisioterapia (70%).  

b) Fragilidades: presença de 8% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de Muito 

Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 

 

Síntese: Categoria Forças. 

Q2 - A estrutura física do(s) laboratório(s) foi adequada para o desenvolvimento das habili-
dades referentes ao objetivo de aprendizagem? 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-

tório 

Soma 

FPS 1% 1% 6% 24% 68% 92% 
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Enfermagem 1% 1% 5% 22% 71% 93% 

Farmácia 0% 1% 8% 31% 60% 91% 

Fisioterapia 3% 2% 7% 18% 70% 89% 

Medicina 1% 1% 4% 15% 80% 94% 

Nutrição 1% 2% 6% 23% 68% 91% 

Psicologia 1% 1% 7% 33% 58% 91% 

 

 

EIXO 3 /EIXO 5  

AVALIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

Discentes sobre os  equipamentos disponíveis nos laboratórios como suficientes para o 

desenvolvimento das atividades referidas nos planos de ensino (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 91% (Muito Satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 67% creditam como muito satisfatória a percepção dos Dis-

centes sobre os equipamentos disponíveis nos laboratórios como suficie ntes para o de -

senvolvimento das atividades referidas nos planos de ensino. As três maiores margens de 

satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina (75%), Fisi-

oterapia (74%) e Nutrição (70%). 

b) Fragilidades: presença de 9% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de Muito 

Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 

 

Síntese: Categoria Forças. 

Q3 - Os equipamentos disponível foram suficientes para o desenvolvimento das habilidades 
referidas no plano de ensino? 

 

  
Muito  

Insatis-

fatório 

I R S 
Muito 

Satisfa-

tório 
Soma 

FPS 1% 1% 7% 24% 67% 91% 

Enfermagem 1% 2% 6% 23% 69% 92% 

Farmácia 0% 0% 11% 28% 60% 88% 
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Fisioterapia 2% 1% 5% 19% 74% 93% 

Medicina 1% 2% 6% 16% 75% 91% 

Nutrição 1% 1% 5% 24% 70% 93% 

Psicologia 1% 1% 9% 33% 57% 89% 

 

 

EIXO 3 /EIXO 5  

AUTOAVALIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas (laboratórios) são ade quados  

ao curso. 

a) Potencialidades: os registros da percepção de que os ambientes e equipamentos de st i-

nados às aulas práticas (laboratórios) são adequados ao curso. Sem indícios de potencia-

lidade. 

b) Fragilidades: os registros da percepção de que os ambientes e equipamentos destina-

dos às aulas práticas (laboratórios) são adequados ao curso, apresentam resultado médio 

geral da FPS 55,60%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente segun-

do seus discentes, Medicina (45,50%) e Nutrição (65,30%). Este resultado denota uma robus-

ta insatisfação com o Laboratórios no viés de adequação dos ambientes e equipamentos.  

 

Síntese: Categoria Fraqueza.  

 
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas (laboratórios) são adequados ao 

curso. 

  
DT 

(%) 

2 

(%) 

3 

 

(%) 

4 

(%) 

5  

(%) 

6 

(%) 
CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 
Soma 

FPS 
4,5 4,6 7,1 12,1 12,9 12,4 43,2 2,1 1,2 55,60 

Enfermagem 
9,2 2,3 13,0 13,0 9,9 4,6 45,0 1,5 1,5 49,60 

Farmácia 3,6 8,4 3,6 8,4 18,1 10,8 45,8 1,2 0,0 56,60 

Fisioterapia 
5,8 10,5 9,3 14,0 8,1 14,0 36,0 1,2 1,2 50,00 

Medicina 
6,0 4,8 6,9 12,4 17,1 15,2 30,2 3,3 4,0 45,50 
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Nutrição 
0,7 0,7 4,8 15,0 11,6 12,2 53,1 1,4 0,7 65,30 

Psicologia 
1,6 0,8 4,8 9,6 12,8 17,6 48,8 4,0 0,0 66,40 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da percepção 6 (%) + CT (%).  

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), Não se 

Aplica (NSA). 

 

Eixo 3:   Políticas Acadêmicas (com viés de Eixo 5/ Dimensão 7 – Infraestrutura Física)                                                                                                            

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

AVALIAÇÃO 2018: 

Q3 - Bibliografia oferecida 

AUTOAVALIAÇÃO 2018: 

A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em acervos 

virtuais. 

As referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino (Manual do 

Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

PDI/Metas 

Ampliar e diversificar os serviços e a informatização da biblioteca, promovendo a elevação 

dos conceitos dos cursos para o nível de excelência de acordo com os critérios de avaliação do 

MEC. 

Em 2018 Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da per-

cepção dos Discentes sobre a Bibliografia oferecida (Q3) -  Potencialidades  o resultado 

médio geral da FPS mostra que 90,00% (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais 

70,28% a presença de discentes que creditam como muito satisfatória a percepção dos 

Discentes sobre a Bibliografia Oferecida. As três maiores margens de satisfação absoluta 

(Muito Satisfatória) são respectivamente por curso, Medicina (85,41%), Nutrição (71,78%) 

e Fisioterapia (70,64%). Oportunidade de Melhoria: os registros da percepção de que A 

instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em ace r-

vos virtuais, apresentam resultado médio geral da FPS 64,00%.  Os cursos limítrofes infe-

rior e superior foram respectivamente segundo seus discentes, Fisioterapia (54,70%) e Nu-

trição (73,50%). Este resultado denota uma satisfação moderada quanto à oferta do acesso 

ao acervo virtual. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de 

que as referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ens ino (M a-

nual do Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens, segundo os discen-

tes está categorizada como Oportunidade de Melhoria, dado que os registros da percep-

ção de que as referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino 

(Manual do Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens, apresentam 

resultado médio geral da FPS 63,70%.  Os cursos limítrofes inferior e superior foram res-

pectivamente segundo seus discentes, Medicina (57,40%) e Fisioterapia (69,80%). Este 

resultado denota uma satisfação moderada quanto à indicação de referências que contribu-

em com a aprendizagem. 

Entre as ações, destacam-se: “Implantar repositório digital de trabalhos acadêmicos”; (repo-

sitório implantado) “Estabelecer atualização semestral do acervo, por cursos, através da 

aquisição de livros impressos e eletrônicos”; (fluxo implantado). Com a insttiuição do Novo 

Instrumento de Avaliação de Curso, foi adotado o critério de equanimidade para a aquisição 

de acervos. A cada mês a biblioteca emite relatórios dos livros mais consultados e empres-

tados, para identificar necessidades de aquisições. A cada semestre é realizada a análise, 

pelo NDE, da necessidade de atualização do acervo. “Criar e manter acervos especiais fo-

nográficos e videográficos: cd, dvd e audiolivros”; (em desenvolvimento) “Dinamizar a 

comunicação do sistema de bibliotecas junto à comunidade acadêmica”;”(em desenvolvi-

mento) ; Incrementar a Base de Dados migrando da base Pergamum versão Delphi para a 

versão WEBPergamum”( implantada); “Ampliar a aquisição de E-books da Base de Dados 

Elsevier (Base E-volution)”; (essa base está concluída , mas foi aprovada a proposta  do 

grupo A amplia (de 123 e books para mais 2.000 ). “Implantar recursos oferecidos pela Ba-

se de Dados Elsevier (Base E-volution) que auxiliam a EAD (vídeo-aulas, conteúdo multi-

mídia, estudos de caso, perguntas e respostas, bancos de imagem)”; (Plenamente atendida 

pela Biblioteca A). “Manter ativa a assinatura da Base de dados EBSCO para consulta de 

Periódicos on-line”; (renovada) “Implantar o Sistema de Comutação Bibliográfica da FPS 

(COMUT) e reativar serviço cooperante (BIREME- SCAD); “Disponibilizar a Sala de Re-

cursos Multifuncionais com utilização de Tecnologia Assistiva”. (atendida desde 2016). O 

acervo físico da FPS tem aproximadamente 21.255 livros e 3.033 títulos (em 20/03/2019) e- 

books na biblioteca virtual E-volution.  A biblioteca disponibiliza suporte às pesquisas e 

possui computadores com acesso à Internet, através das bases de dados: E-volution Elsevier 
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- A biblioteca virtual E-volution Elsevier multimídia contribui em um aprendizado eficaz. Além de 

estudar diretamente nos livros, o aluno poderá fazer consultas cruzadas por assunto e marcações 

eletrônicas nos textos, realizar buscas, assistir a vídeos e palestras dos autores e ouvir podcasts sobre 

os temas que interessam. Através do cadastro nos computadores da instituição o estudante poderá 

consultar em qualquer local e hora os 123 títulos oferecidos pela FPS. O Grupo A Educação é uma 

holding educacional e está no mercado há 50 anos. Atualmente, disponibiliza mais de 2.000 títulos 

em biblioteca virtual e, estes, por sua vez, são atualizados constantemente. EBSCOHost: a plata-

forma de busca EBSCOhost oferece uma experiência de busca poderosa e fácil para todos os usuá-

rios. Suas ferramentas intuitivas e funcionalidades proporcionam aos usuários várias opções para 

ajustar sua busca, recuperando o conteúdo mais relevante e os resultados mais atualizados para auxi-

liá-los em sua pesquisa. DynaMed criada por médicos para médicos, Dynamed é um instrumento de 

referência clínica online designado para uso no local de tratamento ("point-of-care"). Referência 

mundial baseada em evidência ("evidence-based") que comprovadamente responde à maioria das 

questões de tratamento clínico primário. Esta base científica de dados provê resumos organizados 

clinicamente para mais de 3000 temas médicos. Uma simples, porém, poderosa interface organizada 

por temas, que permite aos médicos, estudantes de medicina e outros profissionais da saúde, buscar 

informação condensada de qualidade, proveniente de publicações bastante prestigiadas, associações 

e médicos especialistas participantes. É atualizada diariamente e monitora o conteúdo de mais de 

500 publicações, de forma direta e indireta usando 10 serviços privados de resumos. A política de 

aquisição, expansão e atualização do acervo está baseada nas necessidades dos cursos, se-

guindo as indicações de aquisição de bibliografia do corpo docente, coordenações de cursos 

e direção, com base na bibliografia básica e complementar dos módulos que integram a 

matriz curricular dos cursos. A infraestrutura física disponível para a biblioteca atende de 

maneira excelente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segu-

rança, acessibilidade e conservação. Na visita de renovação de recredenciamento a bibliote-

ca recebeu conceito 5 em todos os indicadores.  

 

EIXO 3 /EIXO 5  

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2018                                                                  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

Discentes sobre a Bibliografia oferecida (Q3). 
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a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 90,00% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais 70,28% a presença de discentes que creditam como muito satis-

fatória a percepção dos Discentes sobre a Bibliografia Oferecida. As três maiores margens 

de satisfação absoluta (Muito Satisfatória), são respectivamente por curso, Medicina 

(85,41%), Nutrição (71,78%) e Fisioterapia (70,64%).  

b) Fragilidades: presença de 8,17% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Muito Insatisfatório, Insatisfatório e Regular). 

 

Síntese: Categoria Forças. 

Q3 - Bibliografia oferecida 
 

  
Muito  

Insatis-
fatório 

I R S 

Muito 

Satisfa-
tório 

Soma 

FPS 0,88% 1,29% 6,00% 25,13% 66,69% 91,83% 

Enfermagem 0,70% 1,33% 6,32% 29,10% 62,54% 91,64% 

Farmácia 0,97% 2,00% 6,65% 33,07% 57,31% 90,38% 

Fisioterapia 1,15% 1,00% 5,77% 21,44% 70,64% 92,08% 

Medicina 0,98% 0,89% 3,90% 8,82% 85,41% 94,23% 

Nutrição 0,81% 0,64% 4,50% 22,26% 71,78% 94,05% 

Psicologia 0,65% 1,90% 8,86% 36,11% 52,48% 88,60% 

 

EIXO 3 /EIXO 5  

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2018 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em ace r-

vos virtuais. 

 

a) Oportunidade de Melhoria: os registros da percepção de que A instituição conta com 

biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em acervos virtuais, apresentam 

resultado médio geral da FPS 64,00%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, foram respec-

tivamente segundo seus discentes, Fisioterapia (54,70%) e Nutrição (73,50%). Este resultado 
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denota uma satisfação moderada quanto à indicação de referências que contribuem com a 

aprendizagem. 

b) Fragilidades: os registros da percepção de que A instituição conta com biblioteca vir-

tual ou confere acesso a obras disponíveis em acervos virtuais, apresenta um teor negativo 

médio geral de 8,50% (soma DT (%), 2 (%) e 3  (%)). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhorias.  

 
A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em acervos 

virtuais. 
  

  
DT 

(%) 

2 

(%) 

3 

 

(%) 

4 

(%) 

5  

(%) 

6 

(%) 
CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 
Soma 

FPS 
1,8 2,1 4,6 10,2 9,7 13,8 50,2 7,2 0,4 64,00 

Enfermagem 
2,3 0,8 5,3 11,5 10,7 12,2 53,4 3,8 0,0 65,60 

Farmácia 
1,2 2,4 4,8 7,2 7,2 15,7 57,8 3,6 0,0 73,50 

Fisioterapia 
1,2 3,5 4,7 16,3 10,5 8,1 46,5 9,3 0,0 54,70 

Medicina 1,7 1,7 3,3 8,3 12,1 16,0 47,4 9,5 0,0 63,30 

Nutrição 2,0 2,0 6,1 8,8 8,2 15,6 49,7 6,8 0,7 65,30 

Psicologia 2,4 2,4 3,2 8,8 9,6 15,2 46,4 10,4 1,6 61,600 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da percepção 6 (%) + CT (%).  

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), Não se 

Aplica (NSA). 
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EIXO 3 /EIXO 5  

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2018 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que  

as referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino (Manual do 

Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

 

a) Oportunidade de Melhoria: os registros da percepção de que as referências bibliográ-

ficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino (Manual do Estudante) contribue m 

para seus estudos e aprendizagens , apresentam resultado médio geral da FPS 63,70%.  Os 

cursos limítrofes inferior e superior, foram respectivamente segundo seus discentes, Medicina 

(57,40%) e Fisioterapia (69,80%). Este resultado denota uma satisfação moderada quanto à 

oferta do acesso ao acervo virtual. 

b) Fragilidades: os registros da percepção de que A instituição conta com biblioteca vir-

tual ou confere acesso a obras disponíveis em acervos virtuais, apresenta um teor negativo 

médio geral de 9,70% (soma DT (%), 2 (%) e 3  (%)). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhorias.  

 
As referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino (Manual do 

Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens. 
  

  
DT 

(%) 

2 

(%) 

3 

 

(%) 

4 

(%) 

5  

(%) 

6 

(%) 
CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 
Soma 

FPS 
1,1 2,8 5,8 10,9 13,9 14,2 49,4 1,6 0,3 63,70 

Enfermagem 
2,3 3,8 6,1 14,5 7,6 11,5 52,7 0,8 0,8 64,10 

Farmácia 
1,2 7,2 8,4 6,0 13,3 16,9 47,0 0,0 0,0 63,90 

Fisioterapia 
0,0 1,2 5,8 7,0 10,5 14,0 55,8 5,8 0,0 69,80 

Medicina 1,7 2,4 6,4 11,0 20,0 14,8 42,6 1,0 0,2 57,40 

Nutrição 
1,4 0,0 5,4 12,2 13,6 16,3 49,0 2,0 0,0 65,30 

Psicologia 
0,0 2,4 2,4 14,4 18,4 12,0 49,6 0,0 0,8 61,60 



 

80 

 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da percepção 6 (%) + CT (%).  

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), Não se 
Aplica (NSA). 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas                                                                        

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade   

(vieses de comunicação interna e externa) 

Pesquisa Externa Marketing 2018 

Meta PDI: Criar, fortalecer e aprimorar os instrumentos, ações e meios de comunicação da FPS, com 
vistas a ampliar sua interlocução com as comunidades interna e externa. 

Relatório de Pesquisa Qualitativa realizada para a Faculdade Pernambucana de 

Saúde (FPS), em novembro de 2018, pelas empresas Leitura Interior e Vértice Es-

tratégia. 

Levantamento da opinião dos clientes diretos, indiretos da Faculdade Pernambucana de Saúde,  

em relação às mudanças / evolução ocorridas nessa instituição. 

Tópicos abordados: ✓ Impacto das mudanças ocorridas no último ano; ✓ Associação da FPS 

com o conceito de modernidade / inovação; ✓ Credibilidade e impacto da nota no MEC para a 

FPS e outras instituições; ✓ Comparativamente às pesquisas anteriores, como o mercado tem 

percebido as recentes mudanças; ✓ Identificação dos critérios de escolha / decisão, para os cursos 

de saúde, no atual contexto do mercado local; ✓ Entendimento do Impacto do Centro de Simula-

ção Realística; ✓ Compreensão acerca da valorização, ou não, da disponibilização de cursos no-

turnos; ✓ Questões relativas à predominância do público feminino nos cursos de saúde. 

Avaliação de imagem das novas instituições de saúde na região, com foco no curso de Medic ina,  

e o impacto desse crescimento da oferta entre os potenciais clientes da FPS. 

A escolha da IES entre os estudantes: o que mais valorizam 

Conjunto de fatores que determina a fama ou não (reconhecimento) das IES. Pode-se afirmar que 

não há uma hierarquia específica, mas sim um agrupamento de fatores que constrói a imagem 

delas. 

 Indicação / comentários dos ciclos sociais (amigos e familiares).  

 Avaliação do MEC ou outros parâmetros, como o ENADE. 

 Infraestrutura - laboratórios de ponta, equipamentos modernos. 

 Nome reconhecido socialmente / aprovado. Imagem aprovada socialmente. 

Síntese das percepções quanto à FPS: 

 Nome de referência no ensino de saúde no Estado. Tem qualidade nivelada com As Ins ti-

tuições Públicas de referência no  Estado. 

 O fato de ser exclusiva de saúde reforça EXPERTISE, especialidade. Definida também 

como EXEMPLO, EXCELÊNCIA. 
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 Nesse estudo foi possível observar que a FPS conseguiu se CONSOLIDAR no merc ado 

sendo uma marca reconhecida (IDENTIDADE PRÓPRIA) sendo referência de IES pri-

vada para a área da saúde. (QUALIDADE) 

 FPS tem se marcado pelo caráter seletivo, qualificação do corpo docente, além da nítida 

percepção de evolução enquanto instituição.  

 De maneira geral, a FPS é marcada pela QUALIDADE DE ENSINO, SERIEDADE e 

menor associação à percepção de uma instituição mercantilista (que aprova clientes, e não 

estudantes). Ambas tem assim, um FOCO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

Forças  
 Reconhecimento do mercado 

 Há foco na prática. Método tutorial 

 É específica de saúde 

 Associa-se ao Imip, Hospital Ensino para a 

FPS. 

 Disponibiliza laboratórios (principalmente o 

de anatomia) com peças e equipamentos no-

vos e limpos 

  Dispões de salas confortáveis, corredores 

amplos 

 Processo seletivo elaborado pela COVEST 

 Nome muito forte no mercado local princi-

palmente por ser apontada como muito asso-
ciada a um ensino que valoriza a prática, 

também. 

 Estudantes FPS e outros públicos, percebem 

a IES como muito ‘antenada’ às novas tec-

nologias e inovações do mercado. Princi-
palmente pela associação ao IMIP, que se-

gundo eles, é referência no atendimento à 

saúde no Estado 

 

 

Oportunidade de Melhorias 

 Potencializar as áreas verdes no cam-

pus. 

Trabalhar melhor a compreensão do métodos 
para a sociedade em geral 

 

Fraquezas 

 Prevalência de “desconhecimento” so-

bre o novo campus 
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Eixo 4 

Eixo 4:  Políticas de Gestão                                                                                                                           

Política de Pessoal para os Docentes 

AUTOAVALIAÇÃO 2018 

Você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 
As atividades/ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos docentes na sua 

gestão, de que forma? 
Você considera que o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do projeto 
pedagógico, de que forma? 

PDI/Metas 

Manter quadro docente adequado ao perfil curricular dos cursos e de acordo com o que 

preconiza a legislação específica.  

 

Em 2018 o estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da per-

cepção de que você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu 

trabalho? O resultado médio geral da FPS mostra que 95,15% (Sim), referem ter conhe-

cimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho.  As três maiores mar-

gens de percepção positiva, são respectivamente dos Docentes por curso, Nutrição e Psico-

logia (100%), Enfermagem (96,77%), e Fisioterapia (96,00%). Para a percepção de que as 

atividades/ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos docentes na 

sua gestão, de que forma? Oportunizando melhoria vem o resultado médio geral da FPS 

mostra que 72,99% (S%+ MS%) referem considerar que as atividades/ações realizadas  

pela Instituição garantem a participação dos docentes na sua gestão, de que forma?  A 

margem absoluta de satisfação (MS%) ficou em 17,77%. As três maiores margens de per-

cepção positiva (S%+ MS%), enquadradas como Forças, são respectivamente dos Do-

centes por curso, Enfermagem (83,87%), Psicologia (80,65%), e Fisioterapia (80,00%). Por 

fim, aspectos da percepção de que você considera que o Coordenador de Curso valori-

za a sua opinião nas decisões do projeto pedagógico, de que forma? a) Potencialidades: 

o resultado médio geral da FPS mostra que 91,97% (S%+ MS%) referem considerar que 

o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do projeto pedagógico.  A 

margem absoluta de satisfação (MS%) ficou em 55,94%. As três maiores margens de per-

cepção positiva (S%+ MS%) são respectivamente dos Docentes por curso, Enfermagem 

(100%), Psicologia (96,77%), e Nutrição (92,86%).  

Conforme posto no PDI 2015/2019 da FPS, a Política de Pessoal para o Corpo Docente da 
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FPS, reflete-se pela preocupação da IES, com a incessante busca e manutenção de parâme-

tros de excelência acadêmica para a Gestão de Pessoas, consolidada pela institucionalização 

e funcionamento do setor de RH e um Comitê de Desenvolvimento Docente. A Política 

para o Corpo Docente está implementada para contribuir no processo de crescimento e de 

desenvolvimento institucional. A comunidade discente conforme dados dos diversos relató-

rios da CPA, reconhece o valor do “capital docente”, como um dos diferenciais mais signi-

ficativos da FPS. As ações para a consolidação do Plano de Cargos Carreiras e Salários 

Docente apresentam aspectos de contemplação e valorização dos profissionais em enqua-

dramentos verticais e horizontais, onde o tempo e a titulação são devidamente referenciados 

e reconhecidos. A IES vem ampliando paulatinamente o enquadramento funcional temporal 

dos docentes para regime de tempo integral e tempo parcial posto na Política de Recursos 

Humanos da FPS, as ações para a consolidação dos Planos de Cargos Carreira e Salários 

(PCCS) do Corpo Docente homologado através da Portaria 076, publicada no DOU de 21 

de julho de 2014, apresenta e corrobora com os aspectos de contemplação e valorização dos 

profissionais.  

O referido PCCS está adequado ao Projeto Acadêmico e às peculiaridades dos Cursos da 

FPS, asseguram a viabilidade técnica e são condizentes com a disponibilidade financeira 

necessária a sua implantação.  Constituem – se (PCCS Técnico Administrativo e PCCS dos 

Docentes) em instrumentos gerenciais valiosos, que visam garantir o bom desempenho fun-

cional, o aperfeiçoamento e a execução da Política de Recursos Humanos da FPS. O corpo 

Docente caracteriza-se por profissionais que exercem atividades de ensino, pesquisa e ex-

tensão, e também, àquelas inerentes à administração universitária, privativas de docente de 

nível superior, conforme descrições de cargos constantes no PCCS do Corpo Docente.  

X 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,15% (Sim), referem ter 

conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho.  As três maiores 
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margens de percepção positiva, são respectivamente dos Docentes por curso, Nutrição e Psi-

cologia (100%), Enfermagem (96,77%), e Fisioterapia (96,00%).  

 

b) Fragilidades: presença de 4,85% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

Não, NSR/NSA). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

Você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 
 

  Sim Não NSR/ NSA Soma 

FPS 95,15% 2,13% 2,72% 95,15% 

Enfermagem 96,77% 3,23% 0,00% 96,77% 

Farmácia 92,00% 4,00% 4,00% 92,00% 

Fisioterapia 96,00% 0,00% 4,00% 96,00% 

Medicina 86,11% 5,56% 8,33% 86,11% 

Nutrição 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Psicologia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

as atividades/ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos docentes na 

sua gestão, de que forma? 

 

a) Oportunidade de Melhoria: o resultado médio geral da FPS mostra que 72,99% (S%+ 

MS%) referem considerar que as atividades/ações realizadas pela Instituição garantem 

a participação dos docentes na sua gestão, de que forma? A margem absoluta de satisfação 

(MS%) ficou em 17,77%. As três maiores margens de percepção positiva (S%+ MS%), en-
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quadradas como Forças, são respectivamente dos Docentes por curso, Enfermagem 

(83,87%), Psicologia (80,65%), e Fisioterapia (80,00%).  

 

b) Fragilidades: presença de 27,01% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

MI, I, R e NSR/NSA). Presença do curso de Medicina na categoria de Fraquezas da FPS. 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  

Você considera que o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do projeto 

pedagógico, de que forma? 
 

  MI I R S MS 
NSR/ 

NSA 
Soma 

FPS 
0,69% 2,29% 21,95% 55,22% 17,77% 2,08% 72,99% 

Enfermagem 0,00% 0,00% 9,68% 64,52% 19,35% 6,45% 83,87% 

Farmácia 
0,00% 0,00% 28,00% 48,00% 24,00% 0,00% 72,00% 

Fisioterapia 
0,00% 4,00% 16,00% 64,00% 16,00% 0,00% 80,00% 

Medicina 4,17% 9,72% 33,33% 40,28% 9,72% 2,78% 50,00% 

Nutrição 
0,00% 0,00% 28,57% 50,00% 21,43% 0,00% 71,43% 

Psicologia 
0,00% 0,00% 16,13% 64,52% 16,13% 3,23% 80,65% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S (%) 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você considera que o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do pro-

jeto pedagógico, de que forma? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 91,97% (S%+ MS%) refe-

rem considerar que o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do pro-

jeto pedagógico.  A margem absoluta de satisfação (MS%) ficou em 55,94%. As três maiores 

margens de percepção positiva (S%+ MS%) são respectivamente dos Docentes por curso, 

Enfermagem (100%), Psicologia (96,77%), e Nutrição (92,86%).  
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b) Fragilidades: presença de 8,03% de resposta de teor negativo (soma dos percentuais de 

MI, I, R e NSR/NSA). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

Você considera que o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do projeto 
pedagógico, de que forma? 

 

  MI I R S MS 
NSR/ 

NSA 
Soma 

FPS 0,00% 0,91% 5,68% 36,03% 55,94% 1,43% 91,97% 

Enfermagem 0,00% 0,00% 0,00% 25,81% 74,19% 0,00% 100,00% 

Farmácia 0,00% 0,00% 4,00% 36,00% 56,00% 4,00% 92,00% 

Fisioterapia 0,00% 0,00% 12,00% 40,00% 48,00% 0,00% 88,00% 

Medicina 0,00% 5,48% 10,96% 42,47% 39,73% 1,37% 82,19% 

Nutrição 0,00% 0,00% 7,14% 42,86% 50,00% 0,00% 92,86% 

Psicologia 0,00% 0,00% 0,00% 29,03% 67,74% 3,23% 96,77% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção MS(%) + S 

(%) 

 

 

Eixo 4 

Eixo 4:  Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

AUTOAVALIAÇÃO 2018 

Você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 
A empresa consegue fazer você sentir importância no que faz? 

De todas as empresas que você já trabalhou, a FPS está classificada de que forma? 
No último ano você teve alguma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da 
empresa? 
O aproveitamento do seu potencial de trabalho no seu setor pode ser avaliado de que 

forma? 

Atividades ofertadas em 2018 

Atividades em 2018.1 Público Qt 

Básico de libras  Externo e Téc. Adm. 30 

Excel Básico Téc. Adm. 20 

Curso de atendimento ao cliente interno e externo Téc. Adm. 78 

Palestra sobre identidade de gênero Téc. Adm. 81 

Curso de APH (atendimento pré-Hospitalar) Téc. Adm. 15 
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Curso de NR35 Téc. Adm. 10 

Atividades em 2018.2 Público Qt 

Intermediário libras Estudante, Externo e 

Téc. Adm. 

24 

Curso de formação CIPA Téc. Adm. 20 

Brigada de Emergência Téc. Adm. 12 

Curso de Economia doméstica e finanças pessoais Téc. Adm. 25 

Palestra sobre segurança no ambiente de trabalho Téc. Adm. 107 
 

PDI/Metas 

Criar Política de RH para o Corpo Técnico-Administrativo. 

No monitoramento dessa meta, o levantamento do resultado de 2018 quanto ao estudo 

das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos percepção de que você 

tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? Mostra 

que 85,47% do técnico-administrativo consideram como (Sim), para este requisito. 

No estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção 

de que a empresa consegue fazer você sentir importância no que faz? Mostra o re-

sultado médio geral da FPS em 79,13% para o técnico-administrativo, que considera 

como (Sim). Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da 

percepção de todas as empresas que você já trabalhou, a FPS está classificada de 

que forma? O resultado médio geral da FPS mostra que 87,18% do técnico-

administrativo consideram como MS%+S% da percepção de todas as empresas que 

você já trabalhou, a FPS está classificada de que forma? Deste resultado de satisfa-

ção, 41,03% refere como Muito Satisfatória, tal percepção. Quanto à percepção de 

que no último ano você teve alguma oportunidade de aprendizado e crescimento 

dentro da empresa? O resultado médio geral da FPS mostra que 79,13% do técnico-

administrativo consideram como (Sim), para esta percepção. Por fim, o estudo das Po-

tencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do aproveita-

mento do seu potencial de trabalho no seu setor pode ser avaliado de que forma? 

Revelou o resultado médio geral da FPS mostrando que 90,60% do técnico-

administrativo consideraram como MS% + S% do aproveitamento do seu potencial 

de trabalho no seu setor pode ser avaliado de que forma? Deste resultado de satisfa-

ção, 35,04% refere como Muito Satisfatória, tal percepção. 

A constante busca pelo atendimento a um dos itens do mapa estratégico - Pessoas: des-

tacou-se as políticas de gestão de pessoas e do conhecimento para assegurar o compro-
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misso com o desenvolvimento de processos integradores na busca da excelência na pres-

tação dos serviços educacionais. As ações definidas para essa meta foram: “Elaborar, 

apresentar e submeter à política para o corpo técnico – administrativo”. “Realizar curso 

de Relacionamento Interpessoal em todos os segmentos”. “Implantar o Plano de Cargos 

e Carreiras e Salários deste segmento”. Indicar, pelo menos, um técnico – administrati-

vo, por ano, de cada setor, para cursos de qualificação e ou aperfeiçoamento. Todas as 

ações foram iniciadas. A política de Gestão de Pessoas da FPS, consolidada pela institu-

cionalização e funcionamento do setor de RH, com a incessante busca e manutenção de 

parâmetros de excelência, enfatiza a sua relação com o Corpo Técnico-Administrativo, 

pautando tanto nos requisitos legais trabalhistas referentes ao Regime CLT, quanto nas 

orientações da busca e implantação de condições materiais e gerenciais adequadas ao 

desenvolvimento, valorização e retenção dos seus talentos internos. A formação e capa-

citação do corpo técnico-administrativo, atendendo ao PDI e às políticas voltadas a ele, 

foram consubstanciadas em frentes do setor de Rh da FPS, em parceria com a Extensão 

e o EaD, atividades cursos e palestras facultando 422 participações (sendo 368 especifi-

camente tec. adm.). Os públicos assistidos foram o externo e interno, com presença dos 

segmentos de estudantes e técnicos-administrativo, sendo este último prioritário são 

promovidas por meio de cursos externos e internos, citando para 2018.1: Básico de li-

bras, Excel Básico, Curso de atendimento ao cliente interno e externo, Palestra sobre 

identidade de gênero, Curso de APH (atendimento pré-Hospitalar), Curso de NR35. Para 

2018.2: Intermediário libras, Curso de formação CIPA, Brigada de Emergência, Curso 

de Economia doméstica e finanças pessoais e Palestra sobre segurança no ambiente de 

trabalho. Registram-se, também, participações em congressos, seminários, fóruns. Anu-

almente, há indicação de colaboradores da área técnica, para os cursos de pós-graduação 

da instituição. Em 2018, foram indicados 02 (dois) colaboradores para o Mestrado. A 

direção Administrativa está requalificando o sistema de indicação e a oferta de cursos. Cabendo 

lembrar que desde março de 2016 a FPS disponibiliza para sua comunidade acadêmica o curso 

de Inglês online da VOXY que permite a comunidade acadêmica interna o acesso a todas as 

fases de formação (básico, intermediário e avançado). Ainda há a oferta de curso de Portu-

guês e de Excel. As ações para a consolidação do Plano de Cargos Carreiras e Salários do 

Técnico-Administrativo apresentam e corroboram com os aspectos de contemplação e 

valorização dos profissionais. Meta1, PDI (2015/2019).Ações tem sido implementada 
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para potencializar o PCCS dos seus colaboradores, mas ainda se sinaliza insatisfações 

nesse tema, o que motivou a instituição em promover a revisão com ampla participação 

dos colaboradores, o que foi dado nicio no ano de 2018. 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 85,47% do técnico-

administrativo consideram como (Sim) da percepção de que você tem conhecimento do que 

a instituição espera em relação ao seu trabalho.  

 

b) Fragilidades: registro de percepção negativa ou desconhecimento (Não) na questão na 

ordem de 14,53% para o resultado geral de FPS.  

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

Você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 
 

  Sim Não Soma 

Administrativo 85,47% 14,53% 85,47% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

A empresa consegue fazer você sentir importância no que faz? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 79,13% do técnico-

administrativo consideram como (Sim) da percepção de que a empresa consegue fazer você 

sentir importância no que faz.  
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b) Fragilidades: registro de percepção negativa ou desconhecimento (Não) na questão na 

ordem de 20,87% para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

A empresa consegue fazer você sentir importância no que faz? 
 

  Sim Não Soma 

Administrativo 79,13% 20,87% 79,13% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de to-

das as empresas que você já trabalhou, a FPS está classificada de que forma? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 87,18% do técnico-

administrativo considera como MS% + S% a percepção de todas as empresas que você já 

trabalhou, a FPS está classificada de que forma? Deste resultado de satisfação, 41,03% 

refere como Muito Satisfatória, tal percepção. 

 

b) Fragilidades: registro de percepção negativa (MI%+I%+R%) na questão na ordem de 

12,82% para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

De todas as empresas que você já trabalhou, a FPS está classificada de que forma?  

  MI I R S MS Soma 

Administrativo 0,00% 0,85% 11,97% 46,15% 41,03% 87,18% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da soma dos aspectos das percepções MS(%) + S(%)  

Legenda: Muito Insatisfatório (MI), Insatisfatório (I), Regular (R), Satisfatório (S), Muito Satisfatório (MS)  
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EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

no último ano você teve alguma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da 

empresa? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 79,13% do técnico-

administrativo consideram como (Sim) da percepção de que no último ano você teve algu-

ma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da empresa? 

 

b) Fragilidades: registro de percepção negativa ou desconhecimento (Não) na questão na 

ordem de 20,87% para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

No último ano você teve alguma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da em-
presa? 

 

  Sim Não Soma 

Administrativo 79,13% 20,87% 79,13% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do 

aproveitamento do seu potencial de trabalho no seu setor pode ser avaliado de  que  fo r-

ma? 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 90,60% do técnico-

administrativo considera como MS% + S% do aproveitamento do seu potencial de traba-

lho no seu setor pode ser avaliado de que forma? Deste resultado de satisfação, 35,04% 

refere como Muito Satisfatória, tal percepção. 

 

b) Fragilidades: registro de percepção negativa (MI%+I%+R%) na questão na ordem de 

9,40% para o resultado geral de FPS.  
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Síntese: Categoria Forças da FPS. 

O aproveitamento do seu potencial de trabalho no seu setor pode ser avaliado de que forma? 

  MI I R S MS Soma 

Administrativo 1,71% 2,56% 5,13% 55,56% 35,04% 90,60% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da soma dos aspectos das percepções MS(%) + S(%) 

Legenda: Muito Insatisfatório (MI), Insatisfatório (I), Regular (R), Satisfatório (S), Muito Satisfatório (MS) 

 

Eixo 4 

Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 6:  Organização e Gestão da Instituição. 

TEC. ADM. AUTOAVALIAÇÃO 2018 

As ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos técnicos-administrativos na 
sua gestão, isso acontece de que forma? 

Você avalia que a liderança do seu gerente/coordenador/diretor se dá de que forma? 
Você considera que o (a) seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas decisões 
do setor, de que forma: 
Você indicaria a FPS para um amigo como uma boa empresa para se trabalhar? 

METAS 

Instituir fluxos e procedimentos para atos regulatórios internos no âmbito da IES. 

Padronizar e garantir os procedimentos relativos à gestão de arquivo, de acordo com a nova 
legislação.  
Publicar o organograma da IES.  
Consolidar a dinâmica das atas dos respectivos colegiados, disponibilizando em intranet e 

monitorando seus encaminhamentos. 

Para 2018 o estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da per-

cepção de que as ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos técni-

cos-administrativos na sua gestão, isso acontece de que forma? Refere um resultado 

médio geral da FPS que mostra 61,32%, oportunizando melhoria, do corpo técnico-

administrativo como considerando MS% + S% a percepção de que as ações realizadas 

pela Instituição garantem a participação dos técnicos -administrativos na sua gestão, 

isso acontece de que forma? Deste resultado de satisfação, 15,19% refere como Muito 

Satisfatória, tal percepção. Já para os aspectos da percepção de como você avalia que a 

liderança do seu gerente/coordenador/diretor se dá de que forma? O resultado médio 

geral da FPS que mostra 81,42% do corpo técnico-administrativo como considerando 
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MS% + S% da percepção de como você avalia que a liderança do seu gere n-

te/coordenador/diretor se dá de que forma?  Deste resultado de satisfação, 39,82% refere 

como Muito Satisfatória, tal percepção. A percepção de como você considera que o (a) 

seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas decisões do setor, de que 

forma, refere um resultado médio geral da FPS que mostra 76,11% do corpo técnico-

administrativo como considerando MS% + S% da percepção de como você considera 

que o (a) seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas decisões do s etor, 

de que forma.   Deste resultado de satisfação, 35,40% refere como Muito Satisfatória, tal 

percepção. Por fim, o estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspec-

tos da percepção de que você indicaria a FPS para um amigo como uma boa empresa 

para se trabalhar? Refere um resultado médio geral da FPS mostra que 97,41% do técni-

co-administrativo consideram como (Sim) da percepção de que você indicaria a FPS pa-

ra um amigo como uma boa empresa para se trabalhar? 

A FPS, a cada ano, consolida um processo de gestão democrática na qual a atuação respon-

sável dos sujeitos que a constituem, torna-se fundamental para a garantia do cumprimento 

da missão institucional e de seus fundamentos de formação profissional na área de saúde, 

sustentados na concepção do desenvolvimento de um perfil profissional dotado de capaci-

dade reflexiva, e em condições de assumir uma postura crítica permanente em relação a sua 

prática profissional.  – A sua estrutura de gestão é administrada por Órgãos Colegiados, 

deliberativos e normativos, e por Órgãos Executivos, suplementares e complementares. Seu 

arcabouço jurídico organizacional garante a participação de toda comunidade acadêmica na 

gestão da IES, tornando-a democrática e participativa, capaz de desenvolver uma equipe de 

trabalho competente e comprometida com um desempenho pessoal e empresarial de quali-

dade superior. Apresentando a partir do ano de 2017 consolidação das atas disponibilizadas 

em ambiente eletrônico para todos os pares das instâncias colegiadas. Para o ano de 2018 

foi ampliada no PDI como desafio fundamental da instituição a garantia de uma comunica-

ção ampla e transparente. Para isso foram estabelecidas as seguintes ações: 

A publicação do organograma foi parcialmente atendida, pois aguarda novas adequações 

por parte da diretoria. 
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EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

as ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos técnicos -

administrativos na sua gestão, isso acontece de que forma? 

 

a) Potencialidades: Refere um resultado médio geral da FPS que mostra 61,32% do corpo 

técnico-administrativo como considerando MS% + S% da percepção de que as ações reali-

zadas pela Instituição garantem a participação dos técnicos-administrativos na sua ges-

tão, isso acontece de que forma? Deste resultado de satisfação, 15,19% refere como Muito 

Satisfatória, tal percepção. 

 

b) Fragilidades: registro de percepção negativa (MI%+I%+R%) na questão na ordem de 

38,68% para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.   

 

As ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos técnicos-administrativos na 
sua gestão, isso acontece de que forma? 

 

  MI I R S MS Soma 

Administrativo 1,89% 5,66% 31,13% 46,23% 15,09% 61,32% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da soma dos aspectos das percepções MS(%) + S(%) 

Legenda: Muito Insatisfatório (MI), Insatisfatório (I), Regular (R), Satisfatório (S), Muito Satisfatório (MS) 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de co-

mo você avalia que a liderança do seu gerente/coordenador/diretor se dá de que forma?  

 

a) Potencialidades: Refere um resultado médio geral da FPS que mostra 81,42% do corpo 

técnico-administrativo como considerando MS% + S% da percepção de como você avalia 

que a liderança do seu gerente/coordenador/diretor se dá de que forma?  Deste resultado 

de satisfação, 39,82% refere como Muito Satisfatória, tal percepção. 
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b) Fragilidades: registro de percepção negativa (MI%+I%+R%) na questão na ordem de 

18,58% para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

Você avalia que a liderança do seu gerente/coordenador/diretor se dá de que forma? 
 

  MI I R S MS Soma 

Administrativo 0,00% 1,77% 16,81% 41,59% 39,82% 81,42% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da soma dos aspectos das percepções MS(%) + S(%) 

Legenda: Muito Insatisfatório (MI), Insatisfatório (I), Regular (R), Satisfatório (S), Muito Satisfatório (MS) 

 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de co-

mo você considera que o (a) seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas 

decisões do setor, de que forma. 

a) Potencialidades: Refere um resultado médio geral da FPS que mostra 76,11% do corpo 

técnico-administrativo como considerando MS% + S% da percepção de como você consi-

dera que o (a) seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas decisões do s e-

tor, de que forma.   Deste resultado de satisfação, 35,40% refere como Muito Satisfatória, 

tal percepção. 

 

b) Fragilidades: registro de percepção negativa (MI%+I%+R%) na questão na ordem de 

23,89% para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.   

Você considera que o (a) seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas decisões 
do setor, de que forma: 

  MI I R S MS Soma 

Administrativo 1,77% 4,42% 17,70% 40,71% 35,40% 76,11% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da soma dos aspectos das percepções MS(%) + S(%) 
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Legenda: Muito Insatisfatório (MI), Insatisfatório (I), Regular (R), Satisfatório (S), Muito Satisfatório (MS) 

 

EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

você indicaria a FPS para um amigo como uma boa empresa para se trabalhar? 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 97,41% do técnico-

administrativo consideram como (Sim) da percepção de que você indicaria a FPS para um 

amigo como uma boa empresa para se trabalhar? 

 

b) Fragilidades: Sem registo significativo de fragilidade para o resultado geral de FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

Você indicaria a FPS para um amigo como uma boa empresa para se trabalhar?  
 

  Sim Não Soma 

Administrativo 97,41% 2,59% 97,41% 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir do aspecto da percepção Sim(%) 

 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Em 2018 Foram monitoradas as todas as 16 ações, das quais todas apresentaram status posi-

tivo (Executada) ou Em Andamento (Parcialmente Executada). As rubricas de Qualificação 

Profissional (Docente, Técnico-Administrativo e Discentes), foram incrementadas e ajuda-

ram a manter a projeção geral definida no PDI 2015/2019.  

PDI/Meta 

Meta 1:Instituir a política orçamentária da FPS. 

A FPS adota sistemáticos e criteriosos procedimentos de levantamento, acompanhamento e 

processamento das informações financeiras, com vistas à sustentabilidade e garantia de rea-

lização e cumprimento das Metas estabelecidas no PDI 2015/2019. A referida sistemática 

vem ao longo destes quatro anos permitindo projetar uma ajustada e financeiramente equi-
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librada relação entre as Receitas Consolidadas e o Total das Saídas de Caixa. Para fins or-

çamentários, dentro de uma política conservadora, a projeção de receita considera as men-

salidades da Graduação e Pós-Graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu), atualizadas com 

base nos parâmetros, que são estabelecidos a partir da evolução de índices econômicos ofi-

ciais e a situação de mercado e necessidade de investimento e determinações do Ministério 

da Educação (MEC), quando assim o for. A Política Orçamentária (PO) da FPS se orienta 

para a aplicação de recursos apoiadores de ensino, pesquisa e extensão que estão fundamen-

tadas de forma clara no PDI / PPI, e onde ao tempo que busca e promove a sustentabilidade 

econômico-financeira da Instituição, promove, também, de modo qualificado e a dissociabi-

lidade do ensino-pesquisa-extensão. A Política Orçamentária da FPS consta consubstancia-

da no PDI 2015/2019 em 16 ações, as quais são: (1) Apresentar planilhas financeiras que 

contemplem 100% das metas PDI/planejamento; (2) Elaborar, por meio de instrumentos 

específicos, um modelo de recebimento das demandas de recursos de custeio e capital para 

cada exercício financeiro; (3) Realizar encontros com gestores para discutir as prioridades 

durante o processo de aperfeiçoamento gestão de recursos orçamentários; (4) Destinar re-

cursos para Comunicação e Visibilidade; (5) Investir no Acervo; (6) Investir em Infraestru-

tura: obras civis e edificações; (7) Investir em Infraestrutura: ampliar obras civis e edifica-

ções contemplando os conceitos de Acessibilidade; (8) Investir em Laboratórios: aquisição 

Equipamentos Específicos para Laboratórios; (9) Investir em TI: aquisição / manutenção de 

Licenças/implantação de softwares; (10) Investir em TI: Equipamento de informática; (11) 

Investir em TI: Tecnologias Assistivas; (12) Investir em Máquinas e Equipamentos; (13) 

Investir em Móveis; (14) Destinar recursos para Qualificação profissional Docente e Técni-

co Administrativo (15) Destinar à Filantropia (Bolsa Social FPS Graduação e afins) até 3% 

da Receita com os Cursos de Graduação.As três primeiras ações abalizam o Planejamento 

Financeiro e a Gestão Institucional. O monitoramento interno realizado sistematicamente 

pelo setor de Desenvolvimento Institucional (DI) da FPS detectou o cumprimento destas 

ações.  

X 
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Eixo 5 

xEixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física                                                                                                                            

2018 AUTOAVALIAÇÃO - A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que 

atendem as necessidades dos seus usuários em relação a variedade  dos alimentos. E a insti-

tuição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos seus 

usuários em relação ao preço dos alimentos. 

PDI/Metas 

Ampliação, adequação e reformulação da infraestrutura física da IES, considerando 

os aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibili-

dade e conservação. 

. 

Autoavaliação CPA - Pesquisa 2018  

Discentes 59,86% 

 Docentes 81,94% 

Administrativo 72,80% 

 

 Em 2018 a autoavaliação da Cantina nos aspectos de variedade (27,90%) e preço (11,00%) 

dos alimentos, ambos categorizados em Fragilidades da FPS, impactaram no resultado geral 

dos segmentos, provocando um forte viés de queda na média geral de Percepção de Satisfa-

ção, levando o segmento discente a ficar abaixo de 60% (marcador mínimo de satisfação). 

A análise das “Falas” subjetivas coletadas na pesquisa mostra este descontentamento, tanto 

pelo volume da coleta, quanto pelo seu teor em si. A presença de sugestões de ampliação do 

número de micro-ondas da copa dos estudantes e de álcool gel foi registrada, encaminhada 

pela CPA para os setores responsáveis. A CPA detectou o cumprimento das sugestões. O 

enfrentamento desta insatisfação foi potencializado com a elaboração em parceria com a 

locatária de um plano de ação, que gerou várias intervenções positivas nos indicadores de 

fragilidade. Nos encaminhamentos ficou estabelecida a divulgação das ações responsivas da 

Cantina quanto aos resultados da Autoavaliação. A Cantina reestruturou o cardápio: algu-

mas opções fit serão mantidas e novas opções mais acessíveis foram inseridas no cardápio 

tradicional, tanto de almoço quanto de lanche e sobremesa. Tamanhos menores (intermediá-

rios) de pratos (super salada) e lanches (salada de fruta) com preço proporcional, o reen-

quadramento de alguns preços (pesquisa de novos fornecedores), rodízio de opções no prato 
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do dia, chamada via Pager e aumento do número de caixas.  

 

EIXO 5 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2018 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidade s dos  

seus usuários em relação a variedade dos alimentos. 

 

a) Potencialidades: os registros da percepção de que instituição dispõe de cantina em 

condições adequadas que atendem as necessidades dos seus usuários em relação a vari e -

dade dos alimentos, sem indícios de potencialidade. 

b) Fragilidades: A percepção de que instituição dispõe de cantina em condições ade qua-

das que atendem as necessidades dos seus usuários em relação a variedade  dos  alime n-

tos,, apresenta resultado médio geral da FPS 27,9%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, 

foram respectivamente segundo seus discentes, Enfermagem (16,90%) e Nutrição (45,60%). 

Este resultado denota uma robusta insatisfação com o a Cantina no viés de variedade de seus 

alimentos ofertados.  

Síntese: Categoria Fraqueza.  

A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 
seus usuários em relação a variedade  dos alimentos. 

  

  
DT 

(%) 

2 

(%) 

3 

 

(%) 

4 

(%) 

5  

(%) 

6 

(%) 
CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 
Soma 

FPS 
24,6 9,3 9,3 12,2 10,5 6,6 21,3 5,5 0,9 27,90 

Enfermagem 
33,8 12,3 11,5 11,5 3,8 4,6 12,3 8,5 1,5 16,90 

Farmácia 
19,3 10,8 8,4 9,6 14,5 7,2 21,7 7,2 1,2 28,90 

Fisioterapia 33,7 5,8 5,8 9,3 10,5 4,7 25,6 3,5 1,2 30,20 

Medicina 
21,9 9,8 10,2 13,3 14,0 9,3 17,9 3,1 0,5 27,10 

Nutrição 
11,6 4,1 7,5 18,4 8,8 9,5 36,1 4,1 0,0 45,60 

Psicologia 
27,2 12,8 12,0 11,2 11,2 4,0 14,4 6,4 0,8 18,40 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da percepção 6 (%) + CT (%).  
Legenda: Discordo Totalmente (DT), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), Não se 
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Aplica (NSA). 

 

EIXO 5 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2018 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção de que 

a instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 

seus usuários em relação ao preço dos alimentos. 

 

a) Potencialidades: os registros da percepção de que a instituição dispõe de cantina em 

condições adequadas que atendem as necessidades dos seus usuários em relação ao preço 

dos alimentos, sem indícios de potencialidade. 

b) Fragilidades: A percepção de que instituição dispõe de cantina em condições ade qua-

das que atendem as necessidades dos seus usuários em relação a variedade  dos  alime n-

tos, apresenta resultado médio geral da FPS 11,00%.  Os cursos limítrofes inferior e superior, 

foram respectivamente segundo seus discentes, Enfermagem (6,10%) e Nutrição (17,70%). 

Este resultado denota uma robusta insatisfação com o a Cantina no viés de preço de seus ali-

mentos ofertados.  

 

Síntese: Categoria Fraqueza.  

A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 
seus usuários em relação ao preço dos alimentos. 

  

  
DT 

(%) 

2 

(%) 

3 

 

(%) 

4 

(%) 

5  

(%) 

6 

(%) 
CT 

(%) 

NSR 

(%) 

NSA 

(%) 
Soma 

FPS 
47,2 11,9 11,0 10,0 4,5 3,6 7,4 2,9 1,5 11,0 

Enfermagem 
61,8 10,7 6,9 6,1 0,8 3,1 3,1 5,3 2,3 6,10 

Farmácia 
41,0 18,1 9,6 9,6 4,8 6,0 7,2 2,4 1,2 13,30 

Fisioterapia 50,0 8,1 10,5 10,5 4,7 2,3 8,1 3,5 2,3 10,50 

Medicina 
41,1 11,0 15,3 10,3 9,3 4,5 6,4 1,9 0,2 11,00 

Nutrição 
31,3 8,8 15,0 15,6 7,5 4,8 12,9 2,7 1,4 17,70 
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Psicologia 
58,1 14,5 8,9 8,1 0,0 0,8 6,5 1,6 1,6 7,30 

*Estudo das potencialidades e fragilidades da FPS a partir da percepção 6 (%) + CT (%).  

Legenda: Discordo Totalmente (DT), Concordo Totalmente (CT), Não sei Responder (NSR), Não se 

Aplica (NSA). 

 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Requalificação do site em 2018: 

A FPS está de site novo! Sempre acompanhando as inovações de tecnologia e as principais 
tendências mundiais, temos agora um site com recursos de acessibilidade, seguindo as re-
comendações do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), do W3C (World Wide 

Web Consortium), principal organização de padronização da World Wide Web, que desen-
volve especificações técnicas e orientações para o mercado.                                                                             
Com isso, pessoas com deficiência visual, baixa visão e daltonismo e podem navegar em 
nosso site por meio de recursos que foram implementados para garantir este acesso, tais 

como alto contraste e aumento de fonte. 

PDI/Metas 

Garantir acessibilidade e inclusão a 100% dos estudantes e colaboradores com defici-

ência física, intelectual ou sensorial. 

Ampliação, adequação e reformulação da infraestrutura física da IES, considerando 

os aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibili-

dade e conservação. 

Nas ações programadas no PDI, vigência 2015/2016: “Instituir a política de acessibilidade” 

Estruturar o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI”; “Disponibilizar recursos de tec-

nologia assistiva em todos os ambientes de aprendizagem nas instalações da FPS, de acordo 

com as necessidades registradas”;“Ampliar o núcleo de apoio psicopedagógico para atender 

os estudantes que apresentem necessidades específicas de aprendizagem”; “Realizar cam-

panhas e eventos para estímulo a práticas inclusivas, com produção sistemática de material 

informativo”; “Manter atualizado o banco de dados institucional vinculado ao cadas-

tro/censo de pessoas com deficiência da comunidade acadêmica”; “Realizar ações voltadas 

à formação continuada de profissionais da IES para a acessibilidade, com oferta de cursos, 

oficinas, seminários, dentre outros”; “Realizar a inserção de legendas e janelas de libras e 

audiodescrição nos produtos e eventos da coordenadoria de comunicação social e marketing 
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da FPS”; “Implantar programa de encontros semestrais com os tutores para orientação pe-

dagógica, psicológica e psicopedagógica”; “Implantar encontros semestrais de acompa-

nhamento e orientação com os estudantes”. Dessas, somente a inserção de legenda e janelas 

de libras não foi instituída em todos as mídias, as demais estão implantadas ou em fase de 

implantação. Destacando-se: a efetivação da Política de Acessibilidade, foi instituído o Nú-

cleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), através da Portaria 05/2013, o NAI é inserido den-

tro dessa Política Institucional e inicia sua trajetória com o desafio de construir e disseminar 

a cultura do respeito à diversidade, através das práticas de ensino, pesquisa e extensão, for-

mando profissionais com visão humanística e generalista. Na instituição há rampas adequa-

das para acesso a todos os ambientes de ensino, de acordo com seção 6 NBR 9050/2004, 

sinalização tátil do piso do tipo alerta e direcional, sinalização tátil (em Braille), rotas de 

fuga, inclusive nas interligações, saídas de emergência e áreas de resgate sinalizadas acessí-

veis, símbolo internacional de acesso e símbolo internacional de pessoas com deficiência 

visual, símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva/surdez, todos os mobiliá-

rios urbanos são acessíveis, vagas no estacionamento para pessoas com deficiência aplica-

das, reserva de 5% de mesas acessíveis em restaurantes e refeitórios, banheiro com bacia 

sanitária e mobiliário acessíveis, balcões de atendimento e guichês com uma parte da super-

fície acessível e rota acessível do estacionamento de veículos às entradas principais. O in-

térprete de Libras atua na tradução para LIBRAS na comunicação oral em reuniões admi-

nistrativas e eventos, e contribui nos casos de atendimento de colaboradores surdos ou defi-

cientes auditivos e integra o NAI. A Portaria 3284 (BRASIL, 2003b) considera, ainda, a 

possibilidade de a IES apresentar “compromisso formal de, no caso de vir a ser solicitada e 

até que o aluno com deficiência visual conclua o curso: a) manter sala de apoio equipada; b) 

adotar plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e fitas sonoras para uso 

didático”. O mesmo tratamento normativo é dispensado à temática relativa ao atendimento 

a aluno com deficiência auditiva, para quem, caso haja solicitação, devem ser oferecidos: a) 

intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revi-

são de provas; b) flexibilidade na correção das provas escritas; c) estímulo ao aprendizado 

da língua portuguesa. A FPS possui documento assinado pela Diretoria, com esse compro-

misso. Foi implantada uma sala de Recursos Multifuncionais, equipada com ampliador de 

caracteres, Linha braile, teclado ampliado com fios e digitalizador e leitor automático. Ain-

da, em suas ações responsáveis na inclusão atitudinal e pedagógica, adota flexibilidade na 
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correção das provas, estimula a aprendizagem da língua portuguesa e estimula os docentes 

sobre a especificidade linguística do estudante com deficiência auditiva, caso necessite. Há 

desenvolvimento docente com oficinas, abrangendo temas de acessibilidade e inclusão pe-

dagógica e atitudinal com todos os docentes dos cursos, pelo menos duas vezes ao ano, 

além dos eventos paralelos, como Fóruns, palestras e outro, promovidos pela extensão e 

NAI. Todos os tipos de acessibilidade definidos: arquitetônica, nas comunicações, pedagó-

gica e atitudinal, estão de acordo com NBR 9050/2004, a Lei 10.098/2000 e o Decreto 

5296/2004. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A equipe que compõe a CPA da FPS tem implementado estratégias de mobilização para que a 

comunidade acadêmica participe mais ativamente dos seus processos.  No ano de 2018 foi 

possível perceber o resultado significativamente positivo dessas iniciativas com adesão de 

73,25 na soma dos segmentos. 

No ano de 2018 já com a FPS instalada no novo campus, foi o momento de levantar o nível de 

satisfação com essa nova realidade. No novo campus, buscou-se atender as fragilidades apon-

tadas, principalmente na estrutura física, possibilitando mais espaço de área de convivência, 

refeitórios, copas para os estudantes, portas e ambientes internos mais amplos e acessíveis, 

maior número de sanitários, atendimento ao novo instrumento (2017), com a disponibilidade 

de sala de Apoio a Amamentação e fraldário, laboratórios mais amplos e com inovações tec-

nológicas de acordo com o perfil dos cursos e ampliações dos espaços físicos administrativos.  

 

Considerando que os atores da comunidade acadêmica da FPS têm a oportunidade de avalia-

rem e ser avaliados, além de avaliar os serviços dos quais necessitam, corroborando com uma 

proposta avaliativa 180º, onde todos avaliam e são avaliados. Acreditamos que essa dinâmica 

avaliativa nos permite identificar os pontos frágeis e as potencialidades, além de consolidar a 

função formativa, democrática e justa da avaliação. 

 

Importante ressaltar que o ato de disseminar a cultura de autoavaliação requer um trabalho de 

mobilização durante todo o ano, cuidando das diversas formas de comunicação, que variam de 

acordo com as especificidades dos grupos. Para isso, mobiliza-se setores específicos, conside-

rados estratégicos para a elaboração das ações mais efetivas para atingir a esse fim. 

 

Os resultados apresentados neste documento demonstram as significativas conquistas alcan-

çadas a partir dos indicadores das autoavaliações realizadas ao longo dos últimos anos e ao 

mesmo tempo, nos desafia a perseguir sistematicamente nossas metas, para superar as fragili-

dades, ainda visíveis, sustentados na convicção de que o foco para fortalecer a CPA diante da 

comunidade acadêmica é o reconhecimento de seu papel através da autoavaliação, transfor-

mando a CPA numa ferramenta de apoio a gestão efetivamente. 
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Este relatório será amplamente difundido na comunidade acadêmica em cópias impressas dis-

ponibilizadas em ambientes estratégicos, além do ambiente on line: na página da CPA, no site 

FPS (http://www.fps.edu.br/CPA). 

 

Para a mobilização e divulgação de resultados, foram realizadas as seguintes atividades: 

a) 2 oficinas para análise das metas PDI 2015 a 2019; 

b) 6 fóruns com os discentes para divulgação de resultados; 

c) encontro com os representantes de turmas e DAS, para discussões de resultados e planeja-

mento conjunto; 

d) 14 fóruns envolvendo Docentes e Técnico-Administrativo, com ampla adesão; 

e) 6 reuniões com os colegiados de cada curso; 

f) envio semanal de informes a respeito da CPA para toda a comunidade; 

g) Relatórios por curso com as análises da equipe da CPA a respeito das forças, fraquezas e 

possibilidades de recuperação de cada um. 

h) inovação na forma de divulgação dos resultados através de infográficos. 

 

Para o ano de 2019 já foram ampliadas metas e ações no PDI, citando a Capacitação Docente  

que ganhou ações específicas,  potencializando a Educação Continuada,  a inovação e os pro-

cessos tecnológicos educacionais, com a criação do Centro de Inovação, a internacionalização 

com a ativação do Núcleo de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica e a extensão, aten-

dendo a meta do PNE, levantando as discussões com os cursos a respeito do atendimento a:  

“assegurar que, no mínimo, 10% das cargas horárias dos cursos sejam cumpridas com pro-

gramas e projetos de extensão, com atuação prioritariamente nas áreas de grande pertinê n-

cia social”.O Laudo técnico sobre acessibilidade também se destaca, pelo pleno atendimento 

das necessidades apontadas no novo campus. Também foram iniciadas as obras de expansão, 

com a construção de auditório, Clínicas Escola e Espaço Esportivo. Considerando os indica-

dores de insatisfação com a oferta de local para oferta de refeições, também, no plano de ex-

pansão consta para 2019 a construção de espaços para área de lazer e esportes, além de ofertas 

de locais para refeições, que possam atender ainda melhor aos anseios dos seus usuários. 

Também estão sendo potencializados encontros com as gestões técnica-administrativas para 

agilizar o monitoramento do plano de ação, fortalecendo os resultados de autoavaliação. 

 

http://www.fps.edu.br/CPA
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A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018 

 

Quadro 13 - Cronograma de atividades referentes ao processo avaliativo 2018. 

MÊS DIA ATIVIDADE 

FEVEREIRO 22 Discussões sobre o Relatório Geral da CPA  

MARÇO 22 Apresentação e discussão final do relatório 

ABRIL 12/22 Fórum de Autoavaliação (todos os segmentos)  

MAIO 24 Fórum de Autoavaliação (tosos os segmentos)  

JUNHO 14 Resultado dos Fóruns – Elaboração próximas per-

guntas 

AGOSTO 30 Apresentação dos Resultados da avaliação externa 

– Relatório de Renovação de recredencimento 

SETEMBRO 24 Aplicação das perguntas CPA  

OUTUBRO 25 Análise e discussão dos resultados da autoavalia-

ção 

NOVEMBRO 08 e 

22 

Fórum Avaliação com segmentos (discentes, do-

centes e administrativos) 

DEZEMBRO 20 Início Relatório CPA 2018 
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ANEXO A 

 

2018 

Administrativo 

1 Você já ouviu falar na Comissão Própria de Avaliação (CPA)? 

2 Como você ficou sabendo da CPA?  

3 
Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional realizada pela 
CPA? 

4 
Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 
respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

5 Como você fica sabendo dos resultados de Autoavaliação Institucional? 

6 Como você gostaria de receber os resultados da Autoavaliação Institucional? 

7 
As ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos técnicos-administrativos 
na sua  gestão, isso acontece de que forma? 

8 
Você considera que o (a) seu (sua) gerente/coordenação, valoriza a sua opinião nas deci-

sões do setor, de que forma: 

9 
O aproveitamento do seu potencial de trabalho no seu setor pode ser avaliado de que for-
ma? 

10 
A infraestrutura do seu ambiente de trabalho está adequada para o seu bem-estar diário, de 
que forma? 

11 A FPS incentiva a sua qualificação na profissão que exerce na instituição, de que forma? 

12 Você indicaria a FPS para um amigo como uma boa empresa para se trabalhar?  

13 De todas as empresas que você já trabalhou, a FPS está classificada de que forma?  

14  Você tem conhecimento do que a instituição espera em relação ao seu trabalho? 

15 A empresa consegue fazer você sentir importância no que faz? 

16 
No último ano você teve alguma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da 
empresa? 

17 Você avalia que a liderança do seu gerente/coordenador/diretor se dá de que forma? 

 

 

 

Coordenadores  

1 
 Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação Institucional realizada pela 
CPA? 

2 
Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 

respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

3 Como você fica sabendo dos resultados de Autoavaliação Institucional? 

4 Como você gostaria de receber os resultados da Autoavaliação Institucional? 

5 
Os recursos envolvendo multimídia, hardwares, softwares e outros devem ser disponibili-
zados e atualizados, visando dar qualidade ao processo de ensino-aprendizagem. No seu 
curso isso ocorre de que forma? 

6 Você considera que o “Fórum virtual”, seja uma ferramenta pedagógica que colabora de 
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maneira efetiva à aquisição de conhecimentos e aprendizagem dos estudantes, de que for-
ma? 

7 Você avalia o atual ambiente utilizado para acesso ao fórum, de que forma? 

8 
Em relação a política de extensão, dos aspectos abaixo listados, qual (ais), você considera 

que esteja (m) satisfatório (s): 

9 
Em relação a política de pesquisa, dos aspectos abaixo listados, qual (ais) você considera 
que esteja (m) satisfatório (s): 

10 
Você considera que as atividades de prática simulada realizadas nos laboratórios de seu 
curso, ocorrem de que forma? 

11 
Você considera que a FPS, através das mídias utilizadas,consegue comunicar o seu perfil 
para a sociedade externa, de que forma? 

12 
Você considera que a FPS, através dos recursos utilizados, consegue comunicar as suas 

atividades para a comunidade interna, de que forma? 

13 
Você considera que o coordenador de tutor atende as suas expectativas nessa função, de 
que forma? 

14 De modo geral, você considera a atual estrutura física da FPS de que forma? 

15 Dos aspectos abaixo listados, qual (ais), você considera que esteja (m) satisfatório (s): 

16 A FPS incentiva a sua qualificação na função que exerce na instituição, de que forma? 

17 
A infraestrutura do seu ambiente de trabalho está adequada para o seu bem-estar diário de 
que forma? 

 

Discentes Ingressantes 

1 Você já ouviu falar na Comissão Própria de Avaliação (CPA)? 

2 
O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profis-
sional.  

3 O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação. 

4 
Os Planos de Ensino (elementos do Manual do Estudante), apresentados pelos docentes 
contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

5 
As referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino (Manual do 
Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

6 
São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou 

atividades de extensão. 

7 A Coordenação do Curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

8 A Coordenação de Tutor está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

9 
Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (módulos, atuação dos tutores 
e  infraestrutura) . 

10 
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas (laboratórios) são adequados ao 
curso. 

11 
A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em acer-
vos virtuais. 

12 A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

13 
A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 

seus usuários em relação ao preço dos alimentos.  
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14 
 A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 
seus usuários em relação a variedade dos alimentos.  

15 
A instituição dispõe de banheiros em condições adequadas que atendem aos usuários nas 

diferentes necessidades. 

16 A forma de registrar as presenças nas integrações é feita de maneira satisfatória. 

17 
Os temas abordados nas integrações propiciam conhecimentos atualizados na sua área de 
formação (considerando a formação integral). 

18 
A infraestrutura oferecida pela  FPS, de modo geral , atende as necessidades dos estudantes 
para a sua formação. 

19 O uso da ferramenta virtual “Fórum” colabora com a sua aprendizagem.  

 
 

Discentes Veteranos 

1 
Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação institucional realizada pela 
CPA? 

2 
Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 
respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

3 Como você fica sabendo dos resultados de Autoavaliação Institucional? 

4 Como você gostaria de receber os resultados da Autoavaliação Institucional? 

5 
O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profis-

sional. 

6 O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação. 

7 
Os Planos de Ensino (elementos do Manual do Estudante), apresentados pelos docentes 
contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

8 
As referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino (Manual do 
Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

9 
São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão. 

10 A Coordenação do Curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.  

11 A Coordenação de Tutor está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

12 
Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (módulos, atuação dos tutores 

e  infraestrutura) . 

13 
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas (laboratórios) são adequados ao 
curso. 

14 
A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em acer-
vos virtuais. 

15 A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

16 
A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 
seus usuários em relação ao  preço dos alimentos . 

17 
A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as necessidades dos 

seus usuários em relação a  variedade dos alimentos.  

18 
A instituição dispõe de banheiros em condições adequadas que atendem aos usuários nas 
diferentes necessidades. 
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19 A forma de registrar as presenças nas integrações é feita de maneira satisfatória.  

20 
Os temas abordados nas integrações propiciam conhecimentos atualizados na sua área de 
formação (considerando a formação integral). 

21 Após a mudança para o novo campus, a estrutura física da FPS melhorou ainda mais. 

22 O uso da ferramenta virtual “Fórum” colabora com a sua aprendizagem.  

 

Docentes 

 

1 
Você tem interesse em saber os resultados da Autoavaliação Institucional realizada pela 
CPA? 

2 
Você considera que a sua participação na Autoavaliação Institucional, através das suas 

respostas, contribui no planejamento das ações da faculdade? 

3 Como você fica sabendo dos resultados de Autoavaliação Institucional? 

4 Como você gostaria de receber os resultados da Autoavaliação Institucional? 

5 
Os recursos envolvendo multimídia, hardwares, softwares e outros devem ser disponibili-
zados e atualizados, visando dar qualidade ao processo de ensino-aprendizagem. No seu 
curso isso ocorre de que forma? 

6 
Você considera que o “Fórum virtual”, seja uma ferramenta pedagógica que colabora de 
maneira efetiva à aquisição de conhecimentos e aprendizagem dos estudantes, de que for-

ma? 

7 Você avalia o atual ambiente utilizado para acesso ao fórum, de que forma? 

8 
Em relação a política de extensão, dos aspectos abaixo listados, qual (ais), você considera 
que esteja (m) satisfatório (s): 

9 
Em relação a política de pesquisa, dos aspectos abaixo listados, qual (ais), você considera 
que esteja (m) satisfatório (s): 

10 
Você considera que as atividades de prática simulada realizadas nos laboratórios de seu 
curso, ocorrem de que forma? 

11 
Você considera que a FPS consegue, através das mídias utilizadas, comunicar o seu perfil 

para a sociedade externa, de que forma? 

12 
As atividades/ações realizadas pela Instituição garantem a participação dos docentes na sua 
gestão, de que forma? 

13 
Você considera que o Coordenador de Curso valoriza a sua opinião nas decisões do projeto 
pedagógico, de que forma? 

14 
Você considera que o Coordenador de Tutor atende as suas expectativas nessa função, de 
que forma? 

15 
Você considera, de modo geral, que a atual estrutura física da FPS atende as suas necessi-

dades, de que forma? 

16 Dos aspectos abaixo listados, qual (ais), você considera que esteja (m) satisfatório (s): 

17 Você consegue perceber a importância do seu trabalho para a instituição? 
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ANEXO B 

 

Questionário Avaliação -  Avaliação do Tutor 

Q1 - Orientação pelos objetivos de aprendizagem; (considerar se o tutor conduz as orientações 

nos grupos tutoriais de forma a alcançar os objetivos do módulo e dos problemas). 

       

Q2 - Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo; (considerar se a atuação 

do tutor facilita a boa participação dos estudantes nos debates).    

  

Q3 - Estímulo ao interesse e à curiosidade; (considerar se a atuação do tutor desperta novas 

curiosidades, através de perguntas e outras intervenções).     

   

Q4 - Orientação no uso dos recursos de aprendizagem; (considerar se o tutor sugere recursos 

que possam auxiliar os estudantes na pesquisa e estudos dos temas).   

     

Q5 - Estímulo ao raciocínio crítico; (considerar se o tutor estimula os estudantes a contribuí-

rem com pensamento crítico em relação do aprendido).     

   

Q6 - Contribuição para um relacionamento harmônico do grupo; (considerar se o tutor conduz 

o grupo de forma a haver um relacionamento de colaboração no grupo e respeito). 

       

Q7 - Identificação das dificuldades individuais; (considerar se o tutor  orienta a partir das difi-

culdades individuais identificadas)        

Q8 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o tutor conduz as 

atividades com foco, coerência e decisão).        

Q9 - Acolhe Críticas; (considerar se o tutor recebe as críticas dos estudantes a algum proce-

dimento ou atitude de forma construtiva e reflexiva).     

   

Q10 -Postura ética em relação ao cargo ocupado (considerar se há respeito a individualidade e 

sigilo profissional a cada estudante e suas dificuldades, assim como postura em relação aos 

procedimentos profissionais a partir do próprio exemplo).     
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Questionário Avaliação -  Avaliação do Coordenador 

Q1 - Exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais; (considerar se a exposição do 

módulo contribuiu para uma melhor aprendizagem).     

           

Q2 - Estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante; (considerar se o coordenador de tutor 

utiliza estratégias de aprendizagem que desperta a curiosidade e interesse do estudante pela 

pesquisa e estudos).          

      

Q3 - Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo; (considerar se o coorde-

nador de tutor soube identificar necessidades específicas dos estudantes durante o módulo e 

interveio no momento necessário).        

        

Q4 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o coordenador 

conduziu as orientações com foco nos objetivos de aprendizagem, de forma segura e coerên-

cia com a situação apresentada).        

        

Q5 - Relacionamento e integração com o grupo; (considerar se o coordenador mantém uma 

atitude de interação e relaciona-se de forma equilibrada e acolhedora com os estudantes) 

             

Q6 - Exemplo de conduta profissional. (Considerar se há por parte do coordenador de tutor 

procedimentos que sejam adequados a sua função, como equilíbrio emocional, ética, atenção 

as individualidades, respeito e sigilo das informações dos estudantes, escuta e resolução em 

tempo hábil, das questões trazidas pelos estudantes).     

      

Questionário Avaliação -  Avaliação do Modulo 

Q1 - Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos temas bordados para os 

objetivos propostos)  

Q2 - Objetivos cognitivos atingidos (considerar se os objetivos foram atingidos)  

Q3 - Bibliografia oferecida (considerar se foi suficiente e atualizada)  

Q4 - Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem (consi-

derar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio psicopedagógico)  
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Questionário Avaliação -  Avaliação dos Laboratórios  

Q1 - A estrutura física do(s) laboratório(s) foram adequadas para o desenvolvimento das habi-

lidades referentes ao objetivo de aprendizagem?  

Q2 - Os equipamentos disponíveis foram suficientes para o desenvolvimento das habilidades 

referidas no plano de ensino?  

 

 

 


