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[...] desde o início do processo 

civilizatório houve alguma forma de 

avaliação. Ousaríamos dizer que a 

avaliação surgiu  com o próprio homem, 

se entendermos por  avaliação a visão 

apresentada por Stake – o  homem 

observa; o homem julga, isto é, avalia.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Pernambucana de 

Saúde, referente ao ano de 2013, foi conduzida pela Coordenação de Avaliação e com a colaboração 

dos integrantes da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

As contribuições dos membros da CPA se deram pela análise dos resultados, de acordo com 

os segmentos, por intermédio de composição de Grupo Técnico. 

A CPA tem como foco o processo de autoavaliação, o qual abrange toda a realidade 

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

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), Relatórios Finais de Autoavaliação, dentre outros. 

Esse trabalho foi desenvolvido no ano de 2013, de forma participativa, por isso se apresenta 

como resultado do envolvimento de todos os segmentos da Comunidade Acadêmica: estudantes, 

tutores, coordenadores, funcionários administrativos e dirigentes. Tem-se a convicção de que a FPS, 

a cada ano, consolida um processo de gestão democrática na qual a participação responsável dos 

sujeitos que constituem a referida comunidade se torna fundamental para a garantia do 

cumprimento da missão institucional e de seus fundamentos de formação profissional em saúde, 

sustentado na concepção do desenvolvimento de um perfil profissional dotado de capacidade 

reflexiva, e em condições de assumir uma postura crítica permanente em relação à sua prática 

profissional. 

Esse relatório se constituiu atendendo a um desejo expresso no relatório de 2012, num 

referencial para o planejamento de gestão da IES, articulado com o processo de autoavaliação 

institucional, que por sua vez, inspira a análise permanente dos documentos institucionais. 

Esses passos dados em 2013 fortalecem e expressam, definitivamente, o comprometimento 

da gestão com a melhoria permanente da qualidade da Educação Superior, que compreende o ano 

letivo de 2014, e a importância da CPA como fomentadora e mediadora desse ato. 

Os objetivos, metas e ações deste período são delineados em continuidade ao processo de 

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

de Educação Superior - CONAES.  A CPA da FPS, atenta às alterações e inovações do MEC, e já 

prontamente, identificando similaridades em seu processo de autoavaliação com a minuta do novo 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa, facultado à consulta pública desde dezembro de 
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2012, optou por incorporar, nas suas rotinas de autoavaliação, a lógica do referido instrumento. A 

utilização deste roteiro, contempla as 10 Dimensões do SINAES em  5 eixos. Na participação da IES no 

II Fórum Interinstitucional das CPA, em outubro de 2013, o posicionamento dos representantes da 

FPS (Coordenadora da CPA, Pesquisadora Institucional, Coordenadora de Extensão, Representação 

das Coordenações de Cursos), naquele Fórum, a partir das apresentações dos técnicos designados 

pelo INEP para representar o referido instituto nesse evento, foi de identificação com a nova 

proposta de avaliação e convicção do fortalecimento trazido para o reconhecimento da CPA e da sua 

articulação com o Planejamento da instituição e consequentemente com a elaboração do PDI que 

ora está se desenhando para o período de 2015/2019.   

As informações aqui prestadas são fundamentadas em diversos indicadores, não apenas na 

avaliação institucional aplicada ao término dos semestres letivos. Indicadores obtidos em reuniões, 

observações da realidade acadêmica e das avaliações realizadas por cursos, ao final dos processos de 

avaliação da aprendizagem, também foram considerados. Nele divulgam-se também, as análises, 

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

posteriormente.                                                                                      

 

Comissão Própria de Avaliação 
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RELATÓRIO 

 

1. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2013 

O Relatório Final 2013 é o documento elaborado pela CPA da FPS, atendendo às exigências 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 

de abril de 2004. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS incorporou o processo de autoavaliação 

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

considera essa estratégia como um dos mais importantes e necessários procedimentos na busca da 

qualidade institucional.  

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

setores, tem conseguido a cada ano, consolidar a sua importância como instrumento estratégico 

para subsidiar a gestão institucional fortalecendo, deste modo, o processo democrático interno, com 

legitimidade, transparência  e objetividade. 

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

obtidos nesse exercício crítico‐reflexivo sejam integrados aos processos decisórios nos diversos 

âmbitos de gestão da FPS, possibilitando o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e 

administrativo e subsidiando a gestão institucional, com o propósito de consecução de seus objetivos 

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

 

3. PERFIL INSTITUCIONAL  

3.1 Histórico da IES 

 

3.1.1 Mantenedora 

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

2003, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, associação de utilidade pública, com 

sede e foro na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para atuar na região do Nordeste e em todo 

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

Ensino Superior Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS. 
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A AECISA acha‐se 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.  

A AECISA tem como propósito atuar na Região Nordeste e de forma pontual em todo o 

território nacional, tendo como principais objetivos. 

a) Promover atividades educacionais e culturais que contribuam para o desenvolvimento da 

comunidade em que está inserida. 

b) Formar e aperfeiçoar profissionais, especialistas, técnicos, docentes e pesquisadores. 

c) Realizar pesquisas e estudos visando o desenvolvimento educacional e cultural, de 

acordo com as necessidades da região. 

d) Contribuir para o estudo dos problemas socioeconômicos da comunidade, pondo ao seu 

alcance cursos e serviços. 

e) Exercer ação de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético‐sociais capazes 

de valorizar os ideais da nação brasileira, incremento da cultura e o processo da humanidade. 

f) Criar, manter, reformular ou extinguir cursos por ela mantidos, de qualquer nível, 

obedecendo às determinações da legislação específica. 

g) Promover também, através de suas instituições mantidas, atividades e cursos de 

extensão visando o desenvolvimento educacional e a promoção da população a que serve. 

 

3.1.2 Mantida 

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

entre a Associação Educacional Boa Viagem (AEBV), mantenedora da Faculdade Boa Viagem (FBV), e 

a Fundação Alice Figueira (FAF), organização de apoio ao desenvolvimento do Instituto de Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), o que hoje se denomina AECISA, configurando‐se como 

instituições com elevado reconhecimento e reputação pública no contexto em que estão inseridas.  

Trata‐se de uma junção de competências acadêmicas, pedagógicas 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 
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atividades de ensino não se restringem a preparar o indivíduo apenas para atender às necessidades 

da população,objetivam formar profissionais para atuarem como agentes transformadores 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 contribuirão para a autonomia intelectual e profissional. 

 

3.2  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”. 

 

3.3 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”. 

 

3.4  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 portadoras de deficiência física; 

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

comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade ambiental. 

 

4. 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 
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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 contribuirão para a autonomia intelectual e profissional. 

 

3.2  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”. 

 

3.3 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”. 

 

3.4  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 portadoras de deficiência física; 

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

comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade ambiental. 

 

4. 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 
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princípios éticos, de cidadania e as normas emanadas dos Conselhos Federais de cada classe; 

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

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 promoção da saúde das 

pessoas e de grupos; 

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

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 

na sua formação contínua; 

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, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

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

constituem 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 

nacionais 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 

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

na Instituição. 

 

5. CREDENCIAMENTO DA FACULDADE   

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 Bacharelado 

em  Medicina (Portaria MEC nº 2.290 de 30/08/2005) e Bacharelado em Enfermagem (Portaria MEC 

nº 3.018, de 30/08/2005, DOU 01/09/2005). O recredenciamento da IES foi publicado na Portaria 

MEC nº 1.421, de 7 de outubro de 2011. 

Atualmente, a FPS apresenta o seguinte situação dos Cursos de Graduação: 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2013 

     

 

 

 

13 

Quadro 1 – Atos autorizativos da FPS 

Curso Ato Regulatório 

Curso de Bacharelado em Medicina 

Portaria MEC nº 2.990 (DOU 01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 24  (DOU 16/03/2012) 
(Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado Enfermagem 

Portaria MEC nº 3.018 (DOU 01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 431 (DOU 24/10/2011) 
(Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado em Farmácia 

Portaria MEC 838 (DOU 25/09/07) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 36 (DOU 20/04/2012) 
(Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado em Fisioterapia 

Portaria MEC nº 962 (DOU 26/11/07) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 275 (DOU 21/07/2011) 
(Reconhecimento de Curso) 

Curso de Bacharelado em Terapia 
Ocupacional 

Portaria MEC nº 1.617 (DOU 13/11/09) 
(Autorização de funcionamento) 

Curso de Bacharelado em Psicologia 

Portaria MEC nº 2.013 (DOU 30/11/10) 
(Autorização de funcionamento) 
(Em processo de Reconhecimento de 
Curso) 

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

Curso de Bacharelado em Odontologia Aguardando publicação de portaria de 
autorização.  
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 Quadro 2 - Cursos de Pós-Graduação lato sensu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Cursos de Pós-Graduação stricto sensu 

Nome do Curso Vagas Anuais Turmas Anuais Situação Atual 
Mestrado em Educação para 

Profissionais em Saúde 30 1 Em curso 

Mestrado em Psicologia 
Clínica 30 1 Aguardando 

aprovação 
 

Quadro 4 - Alunos por ano do Mestrado em Educação para o Ensino na Área da Saúde  

Ano Matrículas no Mestrado em Educação para o 
Ensino na Área da Saúde 

2013 24 alunos 

 

Quadro 5- Cursos de Extensão  

Curso Vagas Ano 

Curso de Extensão em Massoterapia  26 2013 

Curso de Extensão em Suturas   20 2013 

Curso de Extensão em Saúde Mental   60 2013 

Curso de Extensão em Terapia Cognitivo 
Comportamental  60 2013 

Curso de Extensão Hemoderivados  30 2013 

Vagas anuais Nome do Curso 

25 Fisioterapia em Saúde da Mulher (CH: 380h/aula) 

25 Oncologia Multidisciplinar (CH: 360h/aula) 

25 Psicologia Clínica Hospitalar (CH: 360h/aula) 

25 Neuropsicologia (CH: 360h/aula) 

25 Enfermagem Neonatal e Pediátrica (CH: 360h/aula) 

25 Diagnóstico Molecular (CH: 360h/aula) 
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Quadro 6- Programa de Desenvolvimento Docente 

 

5.1 Oferta de cursos na modalidade Ensino a Distância (EAD)  

A FPS, em seus nove anos de funcionamento, já com cinco dos seus seis cursos na 

modalidade presencial devidamente reconhecidos, passa a ter a maturidade necessária para 

iniciar as reflexões sobre a oferta de cursos na modalidade à distância. De acordo com a sua 

política de ensino, desde 2013 vem constantemente trazendo na pauta de discussão a 

viabilização da utilização de vinte por cento da carga-horária dos seus cursos presenciais na 

modalidade EAD. 

Para atender a algumas demandas oriundas da análise do perfil dos estudantes e de 

algumas fragilidades encontradas no âmbito de conhecimento prévio, decidiu-se por iniciar 

algumas propostas de cursos de nivelamento, oferecendo-os na modalidade de EAD, através de 

e.learning, para início em 2014.  

Para isso está sendo ampliada a equipe de Tecnologia em Educação da FPS e 

paralelamente já se iniciou o processo de formação de tutores e autores para elaboração do 

projeto de curso de nivelamento e extensão. Futuramente será solicitado o credenciamento da 

IES para a oferta de cursos de Graduação em EAD, junto ao Ministério da Educação. 

 

Quadro 7- Perfil do corpo docente quanto à titulação 

Percentual Quantidade Titulação 

24,2% 27 Especialista 

Número de Turmas Nome do curso 

02 
 

Curso de formação de tutores em ABP 
Ch: 30h/ aula 

04 
 

Curso de construção de problemas em ABP 
Ch: 12h/ aula 

02 Oficinas de Mapas Conceituais 
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51,7% 58 Mestre 

22,4% 25 Doutor 

100% 112 Total 

 

Quadro 8 - Perfil do corpo docente quanto ao regime de trabalho 

Percentual Quantidade Regime de Trabalho 

25,7% 23 Integral 

83% 89 Parcial 

100% 112 Total 

 

Quadro 9 – Cronograma de Evolução do Pessoal não-Docente 

2013 Função 

04 Diretor 

01 Pedagogo 

02 Psicólogo/ Psicopedagogo 

00 Especialista em Avaliação 

01 Secretaria Geral 

02 Secretaria 

06 Auxiliar de Secretaria II 

10 Auxiliar de Secretaria I 

01 Arquivista 

03 Recepcionista 
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01 Gerente de Marketing 

01 Analista de comunicação 

01 Analista de Marketing 

01 Analista de Relacionamento 

01 Assistente de Marketing 

01 Coordenador de Laboratório 

00 Coordenador de Comunicação 

08 Técnico em Laboratório 

00 Coordenador de Eventos 

01 Gerente de Dept. Pessoal 

01 Analista Dept. Pessoal 

01 Aux. Dept. Pessoal 

01 Médico do Trabalho 

01 Coordenadora de Biblioteca 

02 Bibliotecária I 

04 Auxiliar de Bibliotecária I 

04 Aux. Serv. Biblioteca 

01 Gerente de Informática 

01 Analista de Desenvolvimento Sistema 

01 Administrador de Rede 
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01 Gerente de Marketing 

01 Analista de comunicação 

01 Analista de Marketing 

01 Analista de Relacionamento 

01 Assistente de Marketing 

01 Coordenador de Laboratório 

00 Coordenador de Comunicação 

08 Técnico em Laboratório 

00 Coordenador de Eventos 

01 Gerente de Dept. Pessoal 

01 Analista Dept. Pessoal 

01 Aux. Dept. Pessoal 

01 Médico do Trabalho 
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02 Administrador de Banco de Dados 

01 Administrador de Sistema Operacional 

03 Técnico em Informática I 

01 Superintendente Administrativo/Financeiro 

01 Assessor Financeiro 

01 Auxiliar Financeiro 

01 Assistente de Financiamento 

01 Assistente Financeiro I 

01 Assistente Financeiro II 

01 Oficce boy 

00 Telefonista 

01 Auxiliar de Almoxarifado 

01 Auxiliar de Jardinagem 

14 Auxiliar de Serviços Gerais 

01 Auxiliar de Eletricista 

01 Auxiliar Administrativo 

01 Copeira 

01 Auxiliar Administrativo PSF 

03 Auxiliar Administrativo PSF I 

01 Tutor Laboratório Comunicação 
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04 Assistente Administrativo 

01 Manobrista 

08 Vigias 

05 Jovem Aprendiz 

116 TOTAL 

 

6. CONTEXTO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FPS 

A FPS desenvolve um processo avaliativo da aprendizagem bastante diverso, onde todos 

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

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

recebidos pela equipe multiprofissional formada por psicólogos, psicopedagogos, pedagogos e 

assistentes Sociais, que desenvolvem atividades em grupo, para mapear o perfil psicopedagógico 

deles, ou seja, possibilita o desenho do perfil do ingressante dos cursos da FPS. 

Ao iniciar as atividades de ensino – aprendizagem, a cada módulo, os estudantes são 

avaliados através de provas cognitivas, avaliação dos pares, autoavaliação, avaliação do tutor 

docente (critérios pré-definidos), assim como os estudantes avaliam a todos nesses itens, incluindo a 

avaliação dos conteúdos, objetivos de aprendizagem e bibliografia disponíveis por módulos. 

As atividades práticas são realizadas, formativamente, ao longo do semestre, gerando uma  média 

final ponderada.    

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

aprimoramento 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 

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

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

pudesse 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 ensino/pesquisa/extensão. 

Essa dinâmica articulada de avaliação de aprendizagem e autoavaliação institucional 

possibilita  à instituição, em seu processo de trabalho pedagógico e administrativo, transformar a 
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avaliação em instrumento de gestão, e também fortalecer  o processo democrático interno, a partir 

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

e continuado de autoanálise.  

Por fim, importa ressaltar que, paralelamente e para além da exigência legal, a autoavaliação 

se transformou num instrumento sistemático de autoconhecimento e de  aperfeiçoamento da gestão 

da FPS. 

 

7. PRINCIPAIS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional foi um processo desenvolvido pela comunidade acadêmica da FPS e 

ocorreu com o intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos os sentidos, tendo 

sido definidos os seguintes objetivos: 
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8. FLUXO DO PROCESSO AUTOAVALIATIVO REALIZADO PELA CPA 

O resultado desta avaliação de 2013 na Instituição pretendeu balizar a determinação dos 

rumos institucionais contemplados tanto na atualização do PDI para 2014, assim como na elaboração 

da nova vigência que compreende 2015 a 2019. As orientações 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 Institucional 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, reafirmando 

sua responsabilidade em relação à oferta da educação superior. 

 

Quadro 10 – Etapas do processo avaliativo 

3ª ETAPA 2 ª ETAPA 1ª ETAPA 

 Fórum de discussão com 
apresentação dos 
resultados. 

 Relatório. 
 Balanço crítico . 
 Ampla divulgação dos 

resultados. 

 Aplicação dos 
instrumentos. 

 Coleta das avaliações. 
 Análise dos dados. 
 Discussão e relatório 

parcial. 

 Elaboração do 
cronograma 2013. 

 Definição de grupos 
de trabalho. 

 Decisão, a partir dos 
indicadores das 
pesquisas 
anteriores, quanto à 
proposta do 
próximo 
instrumento de 
autoavaliação. 

 

 

9. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

A elaboração do relatório se deu com base no “Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004: 

orientações gerais”, publicado pelo CONAES/INEP. A coleta de dados foi feita mediante aplicação de 

questionários aos segmentos docente, coordenação, discente e técnico-administrativo (ver 

APÊNDICE), bem como ainda, pesquisa documental e entrevistas com gestores.  

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).  
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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: 

 levantar dados importantes e específicos – núcleo básico e comum e temas optativos. 

 identificar as fragilidades e potencialidades apontadas pelos atores que responderam as 

questões da pesquisa anterior; 

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

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

Os instrumentos de avaliação foram diversificados por dimensão, de acordo com as 

subcomissões, pelo questionário, relatório, histórico, entrevistas. Foram ainda utilizadas análises 

documentais e informações que corroboraram para a ampliação das conclusões obtidas pela 

abordagem qualitativa.  

Os indicadores pertencentes a cada dimensão apresentada foram transformados nos itens 

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

para todos os cursos, porém os setores responderam, apenas, as questões pertinentes as suas 

atividades. Quanto à metodologia por instrumento, definiu-se o número de questões dos 

questionários, os tipos de públicos e as dimensões que os utilizariam. 

Houve no decorrer do trabalho um monitoramento sistemático das subcomissões, além da 

assessoria da CPA. Sugeriu-se aos grupos de autoavaliação que trabalhassem com base em sugestão 

anterior do MEC. Os questionários foram respondidos por professores, alunos e funcionários. As 

informações coletadas foram armazenadas em arquivo. 

Assim, todo esse movimento foi ancorado na concepção de um processo democrático, que 

se constitui ao longo de toda a sua aplicação, contando com modificações de acordo com as variáveis 

próprias do processo. Foram utilizados diversos instrumentos e métodos combinados, conforme as 

necessidades e situações ocorridas, focos e aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de 

atuação da FPS.   

 

9.1 Dinâmica dos Encontros 

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

necessidade, para definição dos procedimentos de atuação quanto a elaboração de uma proposta de 

autoavaliação consistente com as particularidades e especificidades da IES.  

As primeiras reuniões do ano foram dedicadas a discussões referentes às conquistas a partir 
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da atuação da CPA e levantamento do perfil para elaboração do relatório anual.  

A partir desse levantamento foi identificado o que precisaria pesquisar a respeito da 

percepção da comunidade acadêmica quanto a proposta de ensino oferecido pela IES, o qual 

deverão considerar os indicadores das pesquisas anteriores.  A partir desse processo, criou-se  uma 

minuta da proposta de questões  para o instrumento de autoavaliação e para definição de 

procedimentos que tem por base orientar  as ações dos diversos componentes  que formam a 

comissão.  

 

9.2 Análise e tratamento dos dados 

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

compreensão 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 identificar 

núcleos de sentido ou eixos que estruturam os depoimentos, em torno dos quais se agrupavam 

características comuns. Após esta etapa, foram identificadas temáticas em torno das quais os dados 

poderiam ser discutidos. 

Os dados analisados foram tratados de forma variada. As reuniões técnicas e grupos focais 

foram dirigidos pelo setor responsável (coordenadores de curso, coordenação pedagógica e/ou 

docentes 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 

específico e analisados pela CPA e representantes 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, e relatórios de 

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

objetivos propostos no processo de avaliação. 
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Quadro 11 – Distribuição dos participantes da avaliação por categoria 

Percentual Existentes 
Participantes 

(Amostra) 
Segmento 

51% 174 89 DOCENTES  

27,7% 1429 396 DISCENTES  

83% 06 05 COORDENADORES  

31% 116 36 ADMINISTRATIVOS  

30,4% 1725 526 TOTAL  

 

9.3 Ações e Resultados 

Reflexões a respeito do percentual de participação 

Acredita-se que a cultura avaliativa do processo de ensino e aprendizagem da FPS, onde 

todos que interagem no processo avaliam e são avaliados independentemente da autoavaliação 

instituída pelo SINAES, pode facilitar sua incorporação. Por outro lado corre o risco de ser diluída nos 

diversos cenários em que as avaliações acontecem e concorrem. 

Todas as amostras dos segmentos são superiores ao tamanho mínimo estatisticamente ideal 

que é obtido pela raiz quadrada do número de matriculados. Todavia, dois destes segmentos 

apresentam uma relativa baixa adesão à pesquisa, a saber, o Discente e o Administrativo. Um 

aspecto de seguridade no processo de confiabilidade dos resultados das impressões amostrais dos 

discentes advém do fato de se obter os resultados perenes e com cobertura de média superior a 95% 

do contigente populacional quando da aplicação das Avaliações do Método de Aprendizagem (já 

anteriormente apresentado), estes dados suplementam a construção das impressões dos Dicentes 

no processo de Autoavaliação da CPA. 

Diante disso, decidiu-se por estabelecer algumas estratégias para conseguir alterar 

positivamente as adesões dos segmentos. 

 Acordou-se que não seria mais realizada uma única avaliação no final do segundo semestre 

como vínhamos fazendo, portanto serão realizadas ao longo do semestre várias perguntas de 

autoavaliação, com o cuidado de não concorrer, naquele momento, com outras avaliações. 

 Acordou-se que o setor de comunicação e marketing da FPS deverá realizar as pesquisas 
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institucionais que identificarem como estratégicas para o setor, em articulação com a equipe 

da CPA, também assim evitando-se concorrências que possam enfraquecer as iniciativas da 

CPA. 

 

Ademais todas as dimensões com as quais a gestão institucional estabelece influência direta 

foram avaliadas. Através de instrumentos de avaliação, seminários, reuniões e discussões formais e 

informais, e todo tipo de contato com o corpo docente, estudantes e funcionários, os setores da FPS 

identificaram os pontos positivos e negativos em relação à dimensão avaliada.  

No ano de 2013 foram realizados: 

 2 fóruns para divulgação de resultados. 

 4 reuniões com funcionários para divulgação a respeito da CPA e suas atribuições. 

 1 reunião com discentes e docentes de cada curso. 

 Produção de Banners para serem afixados nos locais estratégicos da IES. 

 Reestruturação da página online, possibilitando maior visibilidade. 

 Participação no Seminário Regional com apresentação de trabalho. 

 Participação em Seminário Interinstitucional Local como co-patrocinador do evento e com a 

participação de membros na organização do evento. 

Por meio da exposição a seguir apresenta-se a relação das ações de autoavaliação; os 

critérios relacionados a cada dimensão e o setor responsável; em seguida descreve-se as 

potencialidades e  fragilidades identificadas, as ações propostas, além de alguns dos resultados já 

efetivamente alcançados na avaliação. 

 

10. DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 

Considerando que o novo instrumento de credenciamento e recredenciamento não estava 

ainda homologado no momento da elaboração das questões de autoavaliação 2013, porém tendo a 

compreensão de que a sua estrutura oferecia uma melhor estratégia de dimensionar a percepção 

dos atores institucionais a respeito da IES, a CPA organizou o instrumento de pesquisa de 

autoavaliação do ano de 2013, de acordo com os cinco eixos, contemplando as dez dimensões do 

SINAES.  

Desta forma, tem-se: 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2013 

     

 

 

 

25 

institucionais que identificarem como estratégicas para o setor, em articulação com a equipe 

da CPA, também assim evitando-se concorrências que possam enfraquecer as iniciativas da 

CPA. 

 

Ademais todas as dimensões com as quais a gestão institucional estabelece influência direta 

foram avaliadas. Através de instrumentos de avaliação, seminários, reuniões e discussões formais e 

informais, e todo tipo de contato com o corpo docente, estudantes e funcionários, os setores da FPS 

identificaram os pontos positivos e negativos em relação à dimensão avaliada.  

No ano de 2013 foram realizados: 

 2 fóruns para divulgação de resultados. 

 4 reuniões com funcionários para divulgação a respeito da CPA e suas atribuições. 

 1 reunião com discentes e docentes de cada curso. 

 Produção de Banners para serem afixados nos locais estratégicos da IES. 

 Reestruturação da página online, possibilitando maior visibilidade. 

 Participação no Seminário Regional com apresentação de trabalho. 

 Participação em Seminário Interinstitucional Local como co-patrocinador do evento e com a 

participação de membros na organização do evento. 

Por meio da exposição a seguir apresenta-se a relação das ações de autoavaliação; os 

critérios relacionados a cada dimensão e o setor responsável; em seguida descreve-se as 

potencialidades e  fragilidades identificadas, as ações propostas, além de alguns dos resultados já 

efetivamente alcançados na avaliação. 

 

10. DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 

Considerando que o novo instrumento de credenciamento e recredenciamento não estava 

ainda homologado no momento da elaboração das questões de autoavaliação 2013, porém tendo a 

compreensão de que a sua estrutura oferecia uma melhor estratégia de dimensionar a percepção 

dos atores institucionais a respeito da IES, a CPA organizou o instrumento de pesquisa de 

autoavaliação do ano de 2013, de acordo com os cinco eixos, contemplando as dez dimensões do 

SINAES.  

Desta forma, tem-se: 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2013 

     

 

 

 

26 

10.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES 

(Planejamento e Autoavaliação). 

Nesse eixo, procurou-se perguntar se os representantes dos diversos segmentos já haviam 

participado de alguma pesquisa de autoavaliação institucional na FPS, bem como, também, se 

tinham a percepção de mudanças implementadas a partir do processo autoavaliativo. Tal abordagem 

permitiria aos membros da CPA compreender melhor o por quê da pouca adesão a esse processo. 

10.1.1 Participação e reconhecimento de mudanças a partir dos resultados das pesquisas 

de autoavaliação institucional da FPS. 

Nesse item procurou-se identificar a participação da comunidade em outras pesquisas e se 

reconheciam as mudanças realizadas a partir dos indicadores.  

A visão por segmento pode ser verificada no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas elevadas quanto ao aspecto da participação de pesquisas de 

autoavaliação, com o atributo positivo do reconhecimento de mudanças implementadas (muitas ou 

poucas) chegando a média total dos segmentos para as respostas 1 e 2 a um padrão de 92,9%. 

Fragilidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2013 

     

 

 

 

27 

Administrativo, apresentam respostas consideráveis quanto ao aspecto da percepção de poucas 

mudanças advindas da autoavaliação, com o atributo negativo (pouca) chegando a média total dos 

segmentos para a resposta 2 a um padrão de 36,3%. 

Ações/Sugestões 

 Informar, através dos murais, e-mail, site e/ou outras formas de divulgação, as mudanças 

implementadas. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Aplicação das perguntas de autoavaliação bimestrais. 

 Ampliação da divulgação. 

 Maior tempo para responderem a pesquisa. 

 Divulgar no site e outros ambientes de acesso dos estudantes, as conquistas oriundas das 

intervenções da autoavaliação.  

Considerações gerais 

Percebe-se que embora a adesão à pesquisa do segmento Técnico Administrativo tenha sido 

apenas de 31% e do segmento Docente de 51%, aproximadamente 72% das amostras de ambos os 

segmentos responderam que participaram e perceberam muitas mudanças, o que se leva a 

perguntar o motivo da pouca adesão? Acredita-se que o fato da participação dos Discentes ter sido 

tão aquém do esperado em relação aos outros anos (27,7%) se sustente pelo percentual de 49,5% 

dos que responderam perceber poucas mudanças, ou seja, o segmento talvez não se sinta 

estimulado a responder por não associar a Autoavaliação aos processos de busca contínua pela 

qualidade da FPS. Para os resultados de pouca adesão, volta-se a ressaltar a hipótese de que muitas 

pesquisas concorrem com a CPA durante o ano de 2013, realizadas principalmente pelo setor de 

comunicação, além das realizadas ao final de cada módulo, interferindo na motivação para 

responderem outras questões. Para que essa situação não retorne em outras avaliações, decidiu-se 

que o planejamento do setor de comunicação, referente às pesquisas internas deverá ser articulado 

ao da CPA, e que as autoavaliações serão disponibilizadas em períodos distantes das demais 

avaliações institucionais. Acredita-se que essas medidas poderão fortalecer a compreensão da CPA 

como responsável pelas pesquisas de avaliação institucional, principalmente a autoavaliação, assim 

como evitar retrabalhos e saturação de superposições de avaliações. 

A baixa percepção das mudanças ocorridas surge como um desafio à CPA em relação à 

divulgação com maior eficiência dos resultados de transformação dos indicadores, apontados como 
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frágeis em ações de superação, pois têm sido apresentado em fóruns semestrais, além de 

disponibilizar para cada curso os gráficos e também publicar nos ambientes online as conquistas 

alcançadas a partir das fragilidades apontadas pelos indicadores da autoavaliação. 

 

10.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla a dimensão 1 do SINAES (Missão e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e a dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição). 

Nesse eixo procurou-se perguntar a respeito do PDI e a extensão procurando perceber o 

quanto os atores se interessavam por essa leitura e a sua importância para o desenvolvimento de 

seus respectivos cursos. 

10.2.1 O Plano de desenvolvimento Institucional (PDI)  e as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão  necessárias ao Desenvolvimento Institucional. 

 
Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas consideráveis quanto ao reconhecimento da existência de um 

PDI que contempla as políticas de ensino, pesquisa e extensão necessárias ao desenvolvimento 

institucional, com o atributo positivo (contempla plenamente ou contempla parcialmente) chegando 

a média total dos segmentos para as respostas 1 e 2 a um padrão de 75,9%. 

Fragilidades 

Pouca satisfação dos coordenadores em relação a articulação das políticas de ensino, 
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pesquisa e extensão contempladas no PDI. 

Percebe-se que as amostras dos segmentos Discente, Docente e Técnico Administrativo 

apresentam uma expressiva média da ordem de 19,6%, quando dizem não ter tido acesso ao PDI, o 

que categoriza que não o conhece. 

Quase ¼ da amostra Discente não sabe responder à questão. O que pode revelar 

desconhecimento do PDI. 

Ações/Sugestões 

 Reestruturar o PDI em articulação com o PDI/PPI/PPC de forma a garantir a indissociabilidade 

dessas áreas. 

 Promover maior divulgação do PDI com vistas a maior acesso dos atores envolvidos, 

principalmente no segmento Docente, Discente e Técnico Administrativo. 

 Criar um Organograma comentado para deixar disponível no site da IES. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Elaboração do planejamento estratégico de acordo com as políticas e metas do PDI, 

envolvendo todos os cursos e respectivos representantes (docentes e discentes).  

Considerações gerais 

Chama atenção em especial a referência dos coordenadores ao reconhecerem que o 

documento precisa ser revisto, já que 60% da amostra julga que contempla parcialmente as políticas 

de ensino, pesquisa e extensão necessárias ao desenvolvimento institucional. Importante registro 

também do segmento Discente em relação ao desconhecimento da questão, chegando a quase ¼ da 

amostra do segmento, o que demonstra pouco interesse em acessar o documento, já que o PDI está 

disponível no seu ambiente online e no site da IES. Quando 29,2% da amostra segmento Docente 

responde que não têm acesso, causa outra surpresa entre os membros da CPA, pois o referido 

documento se encontra anexado nos diversos ambientes virtuais, além da forma física disponível na 

biblioteca, coordenações de curso e sala dos professores. Esses resultados permitem estabelecer a 

hipótese de que o PDI, assim como outros documentos institucionais, não são tratados e tão poucos 

creditados como documentos ativos e estratégicos para o desenvolvimento dos cursos e da IES por 

um longo tempo na história do ensino superior, que mesmo quando se promove o acesso à 

divulgação e aos debates, ainda há a marca da resistência do passado não tão longínquo. No entanto, 

como as metas do PDI foram baseadas nos cinco eixos, e todas foram norteadoras para a construção 

do planejamento estratégico da IES em 2014, esse cenário poderá ser alterado significativamente, 
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hipótese de que o PDI, assim como outros documentos institucionais, não são tratados e tão poucos 

creditados como documentos ativos e estratégicos para o desenvolvimento dos cursos e da IES por 

um longo tempo na história do ensino superior, que mesmo quando se promove o acesso à 

divulgação e aos debates, ainda há a marca da resistência do passado não tão longínquo. No entanto, 

como as metas do PDI foram baseadas nos cinco eixos, e todas foram norteadoras para a construção 

do planejamento estratégico da IES em 2014, esse cenário poderá ser alterado significativamente, 
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pois é o que desejamos verificar ao longo desse ano letivo de 2014. 

10.2.2 Pergunta aberta: Quais Órgãos Colegiados você tem conhecimento?  

Nessa pergunta, objetivou-se identificar, de forma espontânea, o nível de conhecimento dos 

segmentos a respeito dos órgãos colegiados existentes. Percebe-se que nessa pergunta espontânea o 

nome da CPA surge mais vezes que outros setores, no entanto, ainda aquém do que se esperava, já 

que vem se fazendo investimentos na divulgação por todo o campus. 

No ano de 2014, a decisão de divulgações setorizadas e com as perguntas de pesquisas 

subdivididas e aplicadas bimestralmente, poderão potencializar não só a participação dos discentes 

(onde se teve menor adesão), como a dos demais segmentos. 

Órgão Número de Citações 

CPA 42 

NDE 30 

NÃO CONHEÇO 25 

TGI 17 

CGAA 15 

COLEGIADO DO CURSO 14 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 5 

PDI 3 

CACOM 3 

REUNIÃO ACADÊMICA 3 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 3 

DA 2 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1 

COLEGIADO DE DIRETORIA 1 

 

10.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange a dimensão 2 do SINAES (Políticas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão), a 4 (Comunicação com a Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes). 

Nesse eixo, não se priorizou a política de extensão, pois se resolveu contemplá-la na 

pergunta do eixo 2, no formato de articulação com o PDI, já que no relatório de 2012 trabalhou-se 
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essa questão de forma detalhada, e no ano de 2013 foram dados passos importantes para superar as 

fragilidades identificadas na autoavaliação, mas que só seriam visíveis significativamente no ano de 

2014. 

10.3.1 Estrutura curricular do curso. 

 
Potencialidades 

Os resultados das amostras conjuntas dos segmentos Docente e Discente apresentam que há 

uma satisfação significativa média de 90,3%, quanto ao conhecimento da matriz curricular, mas 

entende-se que 100% deve ser a meta, considerando a importância desse reconhecimento para o 

desenvolvimento do curso no cumprimento de sua proposta de gestão acadêmica, na qual valoriza a 

participação colegiada em todas as decisões, com ampla divulgação das deliberações.  

Fragilidades 

Presença de conhecimento parcial da matriz curricular por parte da amostra do segmento 

Docente na ordem de 8,3%. Bem como presença de conhecimento parcial ou apenas relativo ao 

período, por parte do segmento Discente na ordem de 11,1%. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

Garantir que todos os docentes e discentes conheçam  integralmente a matriz curricular de 

seus respectivos cursos.  
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10.3.2 Forma de comunicação interna. 

 
Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas consideravelmente baixas quanto a avaliação da forma de 

comunicação interna da FPS na divulgação dos seus programas e atividades, tendo em vista que o 

atributo positivo (ótimo ou bom) chegou a média total dos segmentos para as respostas 1 e 2 a um 

padrão de 45,1%. Todavia o atributo positivo mediano (regular) aloja um padrão de 35,3% para as 

respostas 3. Tal fato mostra que mesmo sem ter atingido um padrão excelente de satisfação, é 

possível perceber que, excetuando-se o segmento Coordenação, há proporcionalmente pouca 

presença nas respostas totalmente insatisfatórias.  

Fragilidades 

A amostra do segmento Coordenação apresenta-se como a mais insatisfeita sobre a 

divulgação dos programas e atividades na FPS, tendo em vista que o atributo negativo (ruim ou 

péssimo) chegou a média total dos segmentos para as respostas 4 e 5 a um padrão de 40% das 

respostas, secundada pela amostra do segmento Discente com 19,3% e pela amostra do segmento 

Técnico Administrativo, com 16,6%. Nesta mesma lógica, a amostra do segmento docente 

apresentou-se como a menos insatisfeita com seus 2,2%. Esses indicadores colocam em evidência a 

ausência de garantia de uma comunicação eficaz. 

Ações/Sugestões 
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 Promover reuniões setoriais para divulgação das atividades permanentemente, no máximo 

bimestralmente. 

 Identificar estratégias de comunicação articulado ao setor de marketing/comunicação e CPA, 

para modificar esse cenário. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Inclusão em todos os setores e cursos de metas no planejamento estratégico da FPS para 

vencer as fragilidades de comunicação. 

 Encontros mensais entre os coordenadores para trocas de experiências das atividades 

vivenciadas nos cursos e outros assuntos pedagógicos. 

Considerações gerais 

A questão da comunicação institucional tem mobilizado a gestão e a CPA na procura dos 

entraves que não possibilitam um fluxo mais dinâmico dos trâmites acadêmicos e administrativos. 

Algumas hipóteses levantadas seriam referentes à dinâmica metodológica da IES em que as 

turmas são formadas com doze discentes para cada tutor, além de circularem por muitos ambientes 

de ensino durante a semana (tutoriais, laboratórios e campo de prática), impossibilitando informar a 

muitos ao mesmo tempo. 

Quanto aos técnicos administrativos a hipótese se fortalece no fato de não haver um setor 

de Recursos Humanos implantado, o que dificulta a articulação intersetorial. 

Quanto aos coordenadores uma possibilidade é certa fragilidade na articulação intercursos. 

10.3.3 Apoio por parte da FPS para aprimorar seu processo de formação profissional.  
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Potencialidades  

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas consideráveis quanto a sentir necessidade de algum tipo de 

apoio por parte da FPS para aprimorar seu processo de formação profissional. O complementar do 

atributo positivo (sim) denota a presença de aproximadamente 29,5% da amostra do segmento 

como não sentindo necessidade ou não saber responder à questão. 

Fragilidades 

Parcelas importantes das amostras de todos os segmentos referem insatisfação tendo em 

vista que o atributo para esta questão negativo (sim) chegou a média total dos segmentos para as 

respostas 1 a um padrão de 70,5% a respeito do apoio da IES no aprimoramento de formação 

profissional.  

Ações/Sugestões 

 Identificar as reais necessidades de formação e aprimoramento profissional. 

 Solicitar à direção através do planejamento estratégico e PDI a reestruturação da planilha de 

sustentabilidade financeira, contemmplando o aumento desses incentivos. 

 Setor de RH gerenciando o capital intelectual da FPS com o aporte do Setor Pedagógico. 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Inclusão da meta de aumento de incentivos para o ano de 2014 no PDI e planejamento 

estratégico. 

Considerações gerais 

Ao indicar esse item para a pesquisa de autoavaliação procurou-se provocar, nos respectivos 

segmentos, a manifestação do seu ponto de vista a respeito da formação continuada no âmbito da 

FPS, sendo possível identificar que essa percepção é sentida em todos os segmentos, destacando-se 

o índice de 80% dos coordenadores, 73% dos docentes e 69,4% dos administrativos. Essa condição 

nos remete a investigar quais as reais necessidades de formação desses segmentos e sugerir a 

diretoria essa superação. 

10.3.4 Pergunta aberta: Você sente necessidade de algum tipo de apoio por parte da FPS 

para aprimorar seu processo de formação profissional? Caso sim justifique a sua resposta. 

Administrativo 

O total de respondentes do segmento Administrativo para esta questão aberta foi 21, sendo 
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o padrão modal, com 6 respostas, que: “a FPS deveria investir em cursos profissionalizantes para os 

funcionários, em suas respectivas áreas”. O outro padrão mais repetido foi: “falta oportunidade”, 

com 3 respondentes. Outras seis respostas corroboram com as opiniões modais supracitadas. 

Posicionamentos positivos de reconhecimento da oferta de financiamento de estudos, bem como 

sugestões de ampliação das vagas dos cursos de Nivelamento e Extensão já existentes e criação do 

setor de Recursos Humanos para o gerenciamento das necessidades de aprimoramento do processo 

de formação profissional. 

Coordenadores 

O segmento de Coordenação, com três respostas, apontou como necessário o: “incentivo ao 

desenvolvimento do profissional em gestão”, sugeriu: “conhecer outras IES com as características 

semelhantes às nossas”, e ainda, apresentou um posicionamento positivo referindo que: “a 

instituição sempre apoiou as solicitações”. 

Docentes 

O total de respondentes do segmento Docente, para esta questão aberta, foi 54, 

caracterizando um padrão multimodal, com 3 opiniões, com 5 respostas para cada, e 2 opiniões com 

4 respostas para cada. Na moda 3, observou-se: “acho importante o investimento em 

aprimoramento profissional. Falta disponibilidade financeira para participação dos docentes em 

eventos científicos ou cursos de aprimoramento”, “penso que a formação profissional sempre deve 

ser aprimorada e as competência renovadas” e “cursos de capacitação para aprimorar o 

conhecimento”. Já na moda 2: “a FPS sempre oferece capacitações para que possamos melhorar 

como tutores” e “incentivo para  mestrado e doutorado”. 

O outro padrão mais repetido foi: “desconto nos cursos de extensão, especialização, 

capacitação, mestrado ou doutorado”, com 2 respondentes e: “oficinas de avaliação, congresso, 

encontros, fórum etc.”, também, com 2 respondentes. As demais 27 impressões corroboram com as 

opiniões modais supracitadas e enfatizaram a necessidade de maior atenção na formação e 

capacitação específica para a docência no ensino superior, aos métodos de Pedagogias Ativas e ao 

método ABP. 

Discentes 

O segmento de Discentes, com 147 respostas, caracterizando um padrão multimodal, com 1 

opinião, com 14 respostas, a saber: “a instituição oferece recursos necessários”. Presença de 2 

opiniões, com 13 respostas cada: “participação e comunicação dos tutores/Coordenadores para com 
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o aluno”, bem como: “curso de extensão gratuito”. Padrão de 2 opiniões, com 10 repostas cada, 

como as: “informações sobre a importância da participação dos acadêmicos em congressos, 

concursos e atividades extracurriculares”, bem  como: “oportunidade de bolsas e descontos 

maiores”. 

10.3.5 Apoio financeiro para participação em eventos (congressos, encontros, seminários, 

visitas técnicas). 

 

 

Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas consideráveis quanto a algum reconhecimento da existência 

de apoio financeiro por parte da FPS para participação em eventos, com o atributo positivo (sim, sem 

restrições ou sim, com alguma restrição) chegando a média total dos segmentos para as respostas 1 

e 2 a um padrão de 81,6%. O segmento Técnico Administrativo, expressa em sua amostra o padrão 

mais satisfeito de reconhecimento do apoio financeiro sem restrições. 

Fragilidades 

Pouca satisfação dos coordenadores em relação a existência de apoio financeiro por parte da 

FPS para participação em eventos, com 60% das respostas da amostra apresentando o 

reconhecimento do incentivo, mas com alguma restrição. Secundada pela amostra do segmento 

Docente com 55% e Discentes com 40,6%. Percebe-se que as amostras dos segmentos Discente com 
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20,5% e Docente com 22,5% apresentam um expressivo padrão de desconhecimento da oferta ou 

possibilidade de apoio financeiro para participação em eventos, por parte da FPS, quando da escolha 

do atributo negativo (não sei responder). 

Ações/Sugestões  

 Incluir na atualização PDI 2014 a planilha financeira com os investimentos para esse fim. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014  

 Inclusão da meta no PDI e planejamento estratégico com aumento  para participação de 

docentes e discentes em eventos acadêmicos. 

Considerações gerais 

A questão frágil desse incentivo vem sendo superada na medida em que o planejamento da 

IES e o PDI são construídos de forma articulados, possibilitando o acompanhamento das metas e 

também da compreensão dessa estratégia para uma formação de qualidade dos discentes. 

Importante ressaltar que esse nível de satisfação poderia ser melhor quando identificamos 

que um número expressivo de discentes e técnicos administrativos afirma não saber responder, 

explicando na parte aberta da questão e em outros encontros realizados com os mesmos que nunca 

havia procurado por esse benefício. 

10.3.6 Apoio Psicopedagógico 
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Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas consideráveis quanto ao conhecimento pleno do Apoio 

Psicopedagógico (média de 66,1%). As amostras dos segmentos de Coordenação e Docentes são as 

que mais demonstram conhecimento. 

Fragilidade 

Parcela importante da amostra do segmento Discente, com 29,1%, refere só conhecer parte 

do Apoio Psicopedagógico, e 4,3% não souberam responder sobre o Apoio Psicopedagógico. A 

amostra do segmento Docente com 20,8% posiciona-se como conhecendo o Apoio Psicopedagógico 

parcialmente. 

Ações/Sugestões 

 Definir estratégias de divulgação do apoio psicopedagógico em 100% da comunidade 

acadêmica. 

 Iniciar o apoio psicopedagógico com os estudantes para diagnose, antes do início das 

atividades acadêmicas no curso. 

 Ampliar a equipe do apoio psicopedagógico. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Aprovação da ampliação dos expedientes do setor de apoio psicopedagógico a partir de 

fevereiro de 2014. 

 Aprovação do programa de diagnose com os estudantes ingressantes a partir de 2014. 

Considerações gerais 

O apoio psicopedagógico vem se consolidando como uma estratégia de acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem da FPS através do aumento, a cada ano, da demanda dos 

estudantes que procuram o serviço, muitas vezes de forma espontânea. Da mesma forma os 

docentes procuram os profissionais do setor para orientações a respeito de questões individuais dos 

estudantes quando da relação com os grupos tutoriais e com a equipe docente. 

Os coordenadores dos cursos identificam nesse setor um aliado para a promoção e garantia 

de aprendizagens significativas. 
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10.3.7 Conhecimento a respeito dos mecanismos de nivelamento 

 
Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente e Coordenação, apresentam 

respostas consideráveis quanto ao conhecimento pleno do Nivelamento, média de 61,3%. As 

amostras dos segmentos de Coordenação e Docentes são as que mais demonstram conhecimento. 

Fragilidade 

Parcela significativa da amostra dos segmentos Discentes com 63,4% e Docentes com 23,6% 

refere conhecer em parte os cursos de nivelamento.    

Ações/Sugestões 

 Identificar novas estratégias de divulgação. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 A estratégia de divulgação dos cursos de nivelamento, os quais serão definidos não só pelas 

coordenações, mas principalmente pelo diagnose psicopedagógico realizado ao início do ano 

letivo, com os estudantes ingressos, será incluída no plano geral de metas para vencer o 

desafio da comunicação. 

Considerações gerais 

Esse índice de desconhecimento por parte dos discentes e docentes a respeito dos cursos de 
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nivelamento oferecidos pela instituição é reflexo do indicador de comunicação, que apresenta 

significativa insatisfação com as formas de divulgação interna das atividades acadêmicas intercursos. 

10.3.8 Programa de acompanhamento do egresso 

 

 

 

 

 

 

Potencialidades 

Quase metade da amostra do segmento Docente com 48,3% diz conhecer plenamente o 

programa de Acompanhamento do Egresso. 

Fragilidade 

O conhecimento “em parte” por 78% da amostra do segmento Discente e 40%  da amostra 

do segmento Docente, além dos 60% da amostra do segmento Coordenador de cursos que revelam 

conhecer apenas o do seu curso. Alguns sequer conseguem responder. 

Ações/Sugestões 

 Tornar efetivo o programa de Acompanhamento de Egressos na FPS de forma integrada com 

os diversos segmentos da IES. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Promover a compreensão por parte da comunidade acadêmica a respeito da  importância do 

acompanhamento do egresso desde o início do curso tem sido o desafio dos integrantes da 

CPA. A partir do ano de 2014 decidiu-se criar uma comissão para discutir e implantar ações 
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integradas com todos os cursos a respeito do Acompanhamento do Egresso. Esse grupo 

funciona regularmente, e dele emanam as ações que devem ser integradas entre os cursos, 

sob a coordenação do setor de comunicação. 

 Apoio Psicopedagógico em 2014, estabelecendo o desenho do perfil do Ingressante da FPS e 

possibilitando seu acompanhamento desde o início do curso. 

Considerações gerais 

A FPS ainda tem um programa de acompanhamento do egresso que não garante um amplo 

acompanhamento do estudante desde o início do curso. Isso explica o conhecimento em parte ou só 

do próprio curso pelos diversos segmentos. No ano de 2013 foi incorporada ao PDI como meta a 

ampliação do programa para garantir um acompanhamento mais efetivo.  

 

10.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende a dimensão 5 do SINAES (Políticas de Pessoal), a 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e a dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira). 

Nesse eixo procurou-se contemplar perguntas voltadas para a participação dos docentes na 

matriz, pois é fundamental que 100% deles conheçam integralmente a matriz curricular e se sintam 

contemplados no desenvolvimento da mesma e nas discussões referentes ao seu curso, 

contemplando a coerência com a proposta metodológica da FPS. 

Procurou-se saber a respeito da integração da pós- graduação com a política de ensino 

através da pergunta sobre os critérios para a identificação dos referidos cursos, além das políticas de 

pesquisa, estrutura dos laboratórios e a sustentabilidade financeira para as atividades curriculares. 

10.4.1 Participação nas discussões a respeito da matriz 
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Potencialidades 

A amostra do segmento Docente apresenta um razoável padrão de satisfação, quando da 

contemplação sobre as discussões a respeito da matriz curricular do curso, chegando a 78,7%. (“sim, 

todas as vezes”, “sim, a maior parte das vezes” ou “somente algumas vezes”). 

Fragilidade 

Parcela importante da amostra com 18% revela nunca ter participado das discussões sobre a 

matriz curricular do curso. 

Ações/Sugestões 

 Garantir através de articulações com as coordenações de curso que haja, pelo menos 

bimestralmente, um colegiado amplo, para que todas participem das discussões do 

desenvolvimento da matriz. 

Considerações gerais 

A existência de docentes que revelam nunca ter participado das discussões a respeito da 

matriz, embora seja possível entender as variáveis que possam estar implicadas como tempo, 

disponibilidade, comunicação e interesse, nos remetem a estabelecer um diálogo com os cursos para 

que haja mecanismos de mobilização, tentando garantir que 100% dos docentes se percebam 

participando das discussões a respeito da matriz curricular, pois não há como numa proposta de 

interdisciplinaridade em metodologias ativas haver docentes que não participam do 

desenvolvimento da matriz de forma ativa. 

10.4.2 Critérios para escolha dos cursos de pós-graduação. 
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Potencialidades 

A amostra do segmento Docente apresenta um razoável padrão de satisfação, quando da 

presença de algum conhecimento dos critérios para a escolha de cursos de pós-graduação (lato sensu 

e stricto sensu), chegando a 95,8%. (conheço plenamente ou conheço em parte). 

Fragilidades 

Apenas 16,7% da amostra do segmento docente conhecem plenamente os critérios para a 

escolha de cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). 

Ações sugeridas 

 Promover articulações entre a coordenação dos cursos de pós-graduação e graduação. 

Ações implantadas em 2013/2014 

 Decidiu-se nas metas do planejamento estratégico que a coordenação de pós participará das 

reuniões do Colegiado de Gestão Acadêmica e Administrativa, com apresentação dos 

indicadores de avaliação dos cursos. 

 Decidiu-se ampliar a divulgação da pesquisa para indicação de novos cursos. 

Considerações gerais 

O conhecimento, em parte, a respeito dos critérios para a escolha dos cursos de pós-

graduação não pode ser considerado como fragilidade, pois o caráter subjetivo da questão nos 

remete que a expressão “em parte” pode ter sido entendida como insuficiente, o que é totalidade. 

Inclusive no ano de 2013 foi disponibilizado pesquisa para que docentes e discentes opinassem a 

respeito dos cursos de pós-graduação, indicando quais os cursos que gostariam que a FPS oferecesse.  

No entanto, desejamos alcançar uma comunicação e participação efetiva de 100% dos 

docentes nos processos didático-pedagógicos. 

Para isso, mobilizações estão sendo feitas para garantir que esses critérios sejam 

amplamente divulgados. 
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10.4.3 Participação em Programas/atividades de iniciação científica e grupos de pesquisa  

 

 
 

Potencialidades 

A amostra do segmento Docente apresenta um alto padrão de respostas positivas quanto à 

publicação científica e à participação em grupos de pesquisa, com 97,8%. 

Fragilidades 

O índice de 63,5% relativos ao reconhecimento de pouca importância para atuação docente 

em atividades de pesquisa revela uma fragilidade importante nesse item. 

Ações/Sugestões 

 Identificar as principais linhas de pesquisa, perfil de pesquisador e novas estratégias de 

divulgação. 

 Ampliar a capacitação em Docência no Ensino Superior com temas do processo de ensino-

aprendizagem. 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2013/2014 

 Instituição de um grupo para reestruturar a política de pesquisa para a FPS. 

 Incorporar ao planejamento do comitê docente temas abrangentes do processo de ensino 
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aprendizagem. 

Considerações gerais 

A FPS é uma instituição com apenas 9 anos de existência, e esse campo está em construção. 

Há uma proposta de reestruturação do projeto de pesquisa tornando-o mais articulado às políticas 

de ensino e extensão, redefinindo as linhas de pesquisa, com previsão de vigorar a partir de 2014.2, 

conforme metas do PDI.  

10.4.4 Participação em atividades didático-pedagógicas 

 
 

Considerações gerais 

Nesse item não identificamos fragilidades significativas, embora os 20%  referem não 

identificar que essas atividades tenham contribuído para a sua prática docente. Preocupa-se em 

perseguir esse nível de insatisfação procurando esclarecimentos específicos para propor 

intervenções efetivas, revertendo esse índice, pois se  entende que esse nível de insatisfação com as 

atividades didático-pedagógicas desenvolvidas no âmbito da Instituição/curso podem interferir na 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Cada sujeito deve ser visto na sua individualidade e 

integralidade, portanto 100% é a nossa meta. 
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10.4.5 Forma disponibilizada dos Registros Acadêmicos. 

 

 

 

 

 

Potencialidades 

Todas as amostras por segmento, a saber, Docente, Discente, Coordenação e Técnico 

Administrativo, apresentam respostas consideráveis quanto à forma de disponibilização dos registros 

acadêmicos, média de 59,4%.  

Fragilidades 

O índice de 60% considerado regular/ruim pelos coordenadores e 30% pelos discentes. 

Ações/ Sugestões 

 Garantir 100% de informatização das informações da Secretaria Acadêmica com 

acessibilidade e usabilidade e criar um fluxo dos procedimentos.  

Ações implantadas/implementadas em 2014 

 Em 2013 foi incorporado ao planejamento estratégico para 2014 um plano de expansão de 

rede que atenderá 100% dessas demandas. 

Considerações gerais 

O tempo de procedimentos acadêmicos ainda apresenta índice de insatisfação entre os 

discentes, acredita-se que pelo fato de nem todos os procedimentos estarem disponíveis no modo 

eletrônico, o que está sendo resolvido e avança a cada ano. Já em relação aos coordenadores existe 
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uma necessidade a respeito do entendimento sobre o fluxo das informações e registros que estão 

condicionados as rotinas acadêmicas, administrativas e jurídicas. 

 

10.5 Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à dimensão 7 do SINAES (Infraestrutura Física). 

Nesse eixo, procurou-se ter uma visão objetiva dos principais ambientes organizados para o 

processo de ensino-aprendizagem na FPS, considerando que algumas pesquisas correram paralelas a 

essa por motivos de obras e mudança de local de funcionamento, o que levou a instituição a 

identificar o nível de satisfação naquele momento.  Ao final deste Eixo são apresentadas as opiniões 

coletadas pela aplicação das questões abertas para os segmentos Docente, Discente, Coordenação e 

Técnico Administrativo. Como o atual instrumento foi elaborado com fins de validação, optou-se 

pelos itens a seguir. 

10.5.1 Laboratórios (espaços e equipamentos), adequados aos cursos. 

 
Potencialidades 

As amostras por segmento, a saber, Docente, Discente e Coordenação, apresentam 

respostas consideráveis quanto a algum reconhecimento da existência de instalações de 

laboratórios, equipamentos, materiais e serviços de apoio específicos do curso e se estes são 

adequados, com o atributo positivo (sim, todos ou sim, a maior parte) chegando a média total dos 

segmentos para as respostas 1 e 2 a um padrão de 81,4%. O segmento Coordenação e Docente 

expressam, em suas amostras, o padrão mais satisfeito de reconhecimento destas instalações e 

serviços. 
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Fragilidades 

Nesse item observa-se que embora as opções “entre todos e a maior parte” referirem, por 

parte da amostra do segmento Coordenação, que os laboratórios( equipamentos e serviços) 

apresentam média de 80%, os outros 20% referem que alguns equipamentos e serviços precisam ser 

ampliados e atualizados. 

Ações implantadas/implementadas em 2013/2014 

 A coordenação de laboratório articulada com os coordenadores de curso atualizou as 

demandas e solicitou a aquisição, assim como, apresentou um plano de expansão para os 

espaços de laboratório. 

 Obras iniciadas. Compras iniciadas. 

Considerações gerais 

Os laboratórios específicos para os cursos da FPS atendem aos requisitos de acessibilidade 

para pessoas com necessidades especiais, contam com técnicos de laboratórios e são dotados dos 

equipamentos de biossegurança necessários a cada tipo de laboratório ou serviço, observando as 

normas da ABNT. 

Para Manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas manutenções preventivas 

mensalmente, através de limpeza física e lógica dos equipamentos. É verificado o nível de energia 

elétrica e observância das oscilações no nível de tensão. 

10.5.2 Ambientes de vivência da prática profissional. 
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Potencialidades  

O segmento Discente expressa, em sua amostra, o padrão mais satisfeito de reconhecimento 

com 72,7%. Já as amostras por todos os segmentos pesquisados, a saber, Docente, Discente e 

Coordenação, apresentam respostas razoáveis quanto aos ambientes para atividades da Vivência da 

Prática Profissional (VPP) específicas do curso se são adequados à quantidade de estudantes, com o 

atributo positivo (sim, todos ou sim, a maior parte) chegando a média total dos segmentos para as 

respostas 1 e 2 a um padrão de 57,4%.  

Fragilidades 

A amostra do segmento da Coordenação apresenta um considerável padrão de insatisfação 

da ordem de 60%, que consideram que somente alguns ambientes para atividades da Vivência da 

Pratica Profissional (VPP) específicas do curso são adequados à quantidade de estudantes. 

Ações implantadas/implementadas em 2013/2014 

 A FPS iniciou convênio com um abrigo de idosos, o qual disponibilizará um profissional 

qualificado para sua co-coordenação e receber os discentes para atividades de extensão e 

cenários para Vivência da Prática Profissional. 

 Ampliação da diversidade dos cenários, estabelecendo convênios com outros municípios da 

região metropolitana. 

Considerações gerais 

Quanto a esse item, algumas considerações são importantes. Os estudantes da FPS iniciam as 

atividades práticas desde o início do curso, e uma delas, refere-se à Atenção Primária, o que depende 

da organização da rede de serviços pública e respectivas gestões técnicas e políticas.  

Como a maior parte dos discentes que responderam a essa pergunta corresponde aos que, 

no momento, utilizavam esse campo, entende-se que a insatisfação, inclusive dos coordenadores, 

está alicerçada na necessidade de inserir 100% dos discentes no tempo letivo, e da inserção desses 

estudantes, num ambiente externo, o qual não se tem ingerências diretas.  

A FPS tem em sua estrutura uma Coordenação de Práticas de Atenção Primária, a qual é 

responsável pelas articulações dos campos de prática e do seu monitoramento e avaliação, 

articulada com os respectivos coordenadores dos cursos, gestores e preceptores da rede.  

Além da atribuição de inserção dos estudantes nos campos de prática, ela promove diversos 

seminários para fortalecer a articulação teórico-prática dos conteúdos da atenção primária. 
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10.5.3 Adequação das salas de tutoria. 

 
Considerações gerais 

Não se encontrou fragilidade nesse item, pois as salas de tutoria atendem de forma 

excelente na visão dos três segmentos de avaliadores (95,9% ), que correspondem aos usuários 

frequentes, numa proporção de 12 alunos por turma. 

10.5.4 Adequação das instalações da biblioteca (salas de estudo e individual)  
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Potencialidades 

As amostras por segmento, a saber, Docente, Discente e Coordenação, apresentam 

respostas consideráveis quanto as instalações da biblioteca (salas de estudo e individual) como 

adequadas a quantidade dos estudantes, com o atributo positivo (sim, todas ou sim, a maior parte) 

chegando a média total dos segmentos para as respostas 1 e 2 a um padrão de 67,1%. O segmento 

Docente expressa, em sua amostra, o padrão mais satisfeito de reconhecimento com 83,2%. 

Fragilidade 

Apontada pela amostra do segmento da Coordenação, identificam que 60% das respostas 

consideram que somente alguns ambientes estão adequados à quantidade de estudantes. 

Ações sugeridas/ implantadas 

 Embora os índices sejam satisfatórios, solicitou-se, inclusive por conta de novos cursos a 

serem abertos no ano de 2014, ampliação dos espaços para novos acervos e de salas de 

estudos individuais, o que vem sendo atendido com inclusão no planejamento estratégico 

com cumprimento de metas para 2014, contempladas ainda, no PDI. 

Considerações gerais 

 A biblioteca foi reestruturada recentemente e no início do uso das novas instalações a CPA 

fez uma pesquisa abrangente a respeito dos ambientes e acervos e, no final do segundo 

semestre, realizou-se apenas duas perguntas mais objetivas com fins de validação das 

respostas, já que um semestre já havia se passado da primeira pesquisa, tornando os dados 

mais confiáveis. 

10.5.5 Número de acervo disponível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2013 

     

 

 

 

51 

Potencialidades 
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Potencialidades  

O segmento Coordenação expressa, em sua amostra, o padrão mais satisfeito de 

reconhecimento com 80%, já as amostras por todos os segmentos pesquisados, a saber, Docente, 

Discente e Coordenação, apresentam respostas razoáveis quanto ao acervo da Biblioteca ser 

suficiente para atender à necessidade de estudante, com o atributo positivo (sim, todas ou sim, a 

maior parte) chegando a média total dos segmentos para as respostas 1 e 2 a um padrão de 58,2%.  

Fragilidades 

O índice de 45% que consideram que somente alguns acervos estão disponíveis no nível das 

necessidades dos cursos. 

Ações/Sugestões implantadas 

 Implantar um sistema de empréstimo que possibilite a garantia de menor retenção dos livros 

com um mesmo estudante, além do prazo necessário para os estudos a que se destina, 

facilitando a circulação justa. 

Considerações gerais 

A instituição estabelece um fluxo para manter o acervo atualizado e em número suficientes 

para atender a demanda de estudantes e docentes, semestralmente. 

O método adotado pela FPS, o ABP, valoriza o estudo autônomo e fundamentado na 

pesquisa em busca da solução dos problemas apresentados nos grupos tutoriais. Isso demanda  um 

número significativo de estudantes na biblioteca, inclusive em períodos de aula, e não só, em épocas 

de prova. Com isso, é preciso um monitoramento constante da bibliotecária com os coordenadores 

para garantir suficiência de acervo para os estudos e pesquisas demandados pelos seus frequentes 

usuários.  
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10.5.6 Qualidade do estacionamento e do trânsito de veículos no Campus 

 
 

Potencialidades  

O segmento Coordenação expressa, em sua amostra, o padrão mais satisfeito de 

reconhecimento com 40%.  

Fragilidades 

A média de 50% que consideram regular o estacionamento da FPS. 

Considerações gerais 

O estacionamento da FPS está em obra, e com isso, os espaços foram limitados, causando 

certo desconforto, porém provisoriamente. Em 2014, aguarda-se um novo espaço que já está em 

fase de construção. 
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10.5.7 Condições de higiene dos banheiros 

 
Potencialidades 

As amostras por segmento, a saber, Docente, Discente e Coordenação, apresentam 

respostas consideráveis quanto às condições de higiene dos banheiros, com o atributo positivo 

(ótimo ou bom) chegando a média total dos segmentos para as respostas 1 e 2 a um padrão de 

50,3%. O segmento Discente expressa, em sua amostra, o padrão mais satisfeito de reconhecimento 

com 66,6%. 

Fragilidades 

Maior insatisfação com a higiene dos banheiros se registra no segmento dos coordenadores 

(60%), já que os demais ficam na faixa de 35%. 

Ação Implementada/Implementada 2013-2014 

 Foi identificada uma pessoa para acompanhar, especificamente, o grupo de serviços gerais, 

estabelecendo um fluxo de rotina de trabalho.  

Considerações gerais 

A manutenção dos banheiros, de acordo com as expectativas de higiene esperadas para uma 

IES, tem sido um desafio administrativo, para o qual a CPA tem colaborado, através de orientações a 

respeito da importância desse nível de satisfação pela comunidade acadêmica. Encontros têm sido 

realizados para que o grupo de serviços gerais se aproxime da Missão e Visão da FPS, com vistas a 
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entender o contexto e com ele se sentir parte. 

10.5.8 Pergunta aberta: Quanto à infraestrutura física o que você destacaria? 

Percebe-se que os destaques sobre a infraestrutura citados de forma espontânea 

abrangeram os aspectos ora positivos ora negativos. 

SEGMENTO DE INFRAESTRUTURA Nº DE CITAÇÕES 

Estrutura conservada e adequada, em bom estado. 42 

Lanchonete para FPS 18 

Estrutura do estacionamento 17 

Qualidade e estrutura da biblioteca 12 

Salas de tutoria pequenas 10 

Acesso das pessoas com deficiência física 9 

Local e estrutura da copa 8 

Área de convivência 8 

Melhorar os laboratórios com utensílios e equipamentos 8 

Higiene dos banheiros 7 

Banheiros inadequados para pessoas com deficiência física 6 

Saneamento na área externa 5 

Instalação de elevador 5 

Estrutura e quantidade de funcionários na xerox 5 

Ampliação dos laboratórios 4 

Pouco espaço para nos armários 4 

Necessidade de auditório 3 

Implantar centro acadêmico 3 

Implantar farmácia escola 3 

Necessidade de um gerador 3 

Cadeiras desconfortáveis (alunos e funcionários) 1 

Higiene nas salas de exposição  1 

Assentos desconfortáveis nos laboratórios 1 

Banheiros exclusivos para funcionários 1 

Laboratório específico por curso 1 
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Sala para projeção de filmes 1 

Banheiro na biblioteca 1 

Sala de informática para tutores 1 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cada ano a equipe que compõe a CPA da FPS tem lançado estratégias de mobilização para 

que a comunidade acadêmica participe mais ativamente dos seus processos. 

Percebe-se que essa conquista gradativa tem-se tornado significativa, embora parcela 

importante ainda refira insatisfação com a sua divulgação. Outra questão que chama a atenção é que 

disseminar a cultura de autoavaliação requer um trabalho de mobilização durante todo o ano, e 

setorizado. 

Diante disso e da constatação de que culturalmente esse movimento de autoavaliação 

institucional não fazia parte da história educacional dos sujeitos envolvidos, percebe-se, portanto, a 

necessidade de investimentos quanto à divulgação dos resultados e de seus efeitos na vida 

acadêmica, assim como da influência desses nas decisões estratégicas da instituição, alinhando 

avaliação e planejamento e, constituindo-se já em 2014, o Setor de Desenvolvimento Institucional 

(SEDI). 

Os resultados apresentados neste documento demonstram as significativas conquistas 

alcançadas a partir dos indicadores das autoavaliações realizadas ao longo dos últimos três anos, o 

que sustenta a nossa convicção de que o foco para fortalecer a CPA diante da comunidade 

acadêmica é o reconhecimento de seu papel através da autoavaliação, transformando o CPA em 

agente catalizador de mudanças. 

   Ademais, esperando-se por parte do INEP apoio as sugestões relacionadas quanto ao 

fortalecimento das ações da CPA, a comissão continua o seu trabalho acreditando em melhorias na 

adesão e nos resultados apontados pelas pesquisas. 

Esse relatório foi anexado, também, na página da CPA, no site FPS 

(http://www.fps.edu.br/CPA).    
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12. CALENDÁRIO 2014 

DATA ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Fevereiro 

Discussões com a equipe a respeito dos indicadores de 

fragilidades e as ações para superação, assim como as 

conquistas alcançadas. 

Elaboração do calendário 2014. 

Equipe CPA 

Março 

Desenvolvimento de estratégias de mobilização da 

comunidade acadêmica para implantação e /ou 

implementação das ações sugeridas. 

Elaboração e aprovação de perguntas de autoavaliação 

para o bimestre (março e abril). 

Aplicação de perguntas via on line de autoavaliação.  

Postagem do relatório no site do e.mec 

Equipe CPA 

Abril 

Reestruturação do site CPA e estratégias de divulgação. 

Acompanhamento do PDI 2014 – prioridades e metas. 

Participação da elaboração do PDI 2015/2019.  

Elaboração e aprovação de perguntas avaliativas do 

bimestre maio e junho. 

Equipe CPA 

Maio 
Elaboração, aprovação e aplicação de perguntas 

avaliativas do bimestre maio e junho  
Equipe CPA 

Junho 
Final de junho – tratamento dos dados dos resultados da 

autoavaliação do 1º semestre.  
Equipe CPA 

Julho Férias Acadêmicas. Equipe CPA 

Agosto 
Continuação da análise dos dados do 1º semestre e 

apresentação dos resultados – final de agosto. 
Equipe CPA 
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Setembro 
Elaboração, aprovação e aplicação de perguntas 

avaliativas do bimestre setembro e outubro. 
Equipe CPA 

Outubro 

Tratamento dos resultados da autoavaliação 

institucional. 

Fórum com os resultados parciais das pesquisas para o 

colegiado de gestão.  

Equipe CPA 

Novembro Fórum para apresentação dos resultados a sociedade. Equipe CPA 

Dezembro Trabalhos internos Equipe CPA 
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