
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

MESTRADO PROFISSIONAL  
EM EDUCAÇÃO PARA O 

ENSINO NA ÁREA DE 
 SAÚDE 

 
 

- PROJETO DE AVALIAÇÃO - 
 

 
 

2020 
 

 
 



 

 
 

  
 
AUTOAVALIAÇÃO DOS PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO PARA O ENSINO NA ÁREA DE SAÚDE DA FACULDADE 
PERNAMBUCANA DE SAÚDE (FPS) 
 
 
MANTENEDORA  
 
Associação Educacional de Ciências da Saúde – AECISA  
 
MANTIDA  
 
Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS 
 
CORPO DIRIGENTE 
 
Antônio Carlos Figueira 
Diretor Presidente 
 
Carlos Santos da Figueira 
Diretor Acadêmico 
 
Gilliatt Hanois Falbo Neto 
Coordenador Acadêmico 
 
José Pacheco Martins Ribeiro Neto 
Diretor Financeiro 
 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA FPS 
 
Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde 
José Roberto da Silva Junior 
Coordenador de Curso 
 
Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde 
Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa 
Coordenador de Curso 
 



 

 
 

 
 
GRUPO DE TRABALHO – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 
Carmina Silva do Santos  
Docente Permanente do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de 
Saúde da FPS - carmina.santos@fps.edu.br 
 
José Roberto da Silva Junior 
Coordenador e Docente Permanente do Mestrado Profissional em Educação para o 
Ensino na Área de Saúde da FPS – roberto.junior@fps.edu.br 
 
Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa 
Coordenador e Docente Permanente do Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde 
da FPS – leopoldo@fps.edu.br 
 
Patrícia Gomes de Matos Bezerra 
Docente Permanente do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de 
Saúde da FPS - patricia.bezerra@fps.edu.br 
 
Yale Simone O. H. V. de Araujo 
Discente do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde da 
FPS - yale.araujo@fps.edu.br 
 
Claudluce Pimentel 
Egressa do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde da 
FPS - claudlucempimentel@hotmail.com 
 
Joao Thiago Silva Acioly 
Secretário Acadêmico da Pós-graduação stricto sensu da FPS 
 
  



 

 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

I. APRESENTAÇÃO........................................................................................ 01 

II. OBJETIVOS................................................................................................ 03 

III. METAS......................................................................................................... 04 

IV. ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO................................................................. 05 

V. ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUTOVALIAÇÃO.................. 06 

VI. INSTRUMENTOS PARA AUTOAVALIAÇÃO............................................ 07 

VII. DESENVOLVIMENTO................................................................................ 11 

VIII. CRONOGRAMA........................................................................................ 12 

IX. RECURSOS ................................................................................................ 13 

X. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS....................................................... 14 

XI. USO DOS RESULTADOS......................................................................... 15 

 

   

 

 



 

 
 
 
 
I. APRESENTAÇÃO 
 

  O Projeto de Autoavaliação do Mestrado Profissional em Educação para o 

Ensino na Área de Saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde tem por objetivo 

definir as diretrizes e o desenho operacional a serem desenvolvidos para a 

autoavaliação do Programa com vistas às orientações da Diretoria de Avaliação (DAV) 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), alinhado 

ao plano estratégico do Programa, priorizando metas associadas à qualificação da 

formação discente e docente e da produção intelectual, com ênfase em produtos e 

processos educacionais. 

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) foi criada em 2005, por meio de 

uma parceria entre o Grupo Educacional Boa Viagem e a Fundação Alice Figueira de 

Apoio ao IMIP. Trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos e tem como 

missão institucional “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 performance empresarial e crescimento 

sustentado, além de contribuir para a construção de uma sociedade justa”, a Faculdade 

oferece cursos com reconhecimento na sociedade e mercado de trabalho por sua 

qualidade na oferta de cursos em nível de graduação e Pós-graduação lato e stricto 

sensu. 

Os cursos de graduação oferecidos pela Faculdade são: medicina, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia. A FPS possui também um 

programa de Pós-graduação lato sensu nas diversas áreas da saúde e um Programa de 

Pós-graduação stricto sensu que contempla o Mestrado Profissional em Educação para 

o Ensino na Área de Saúde (2011) e o Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde 

(2016). 

Com a consolidação da Instituição e criação de novos cursos ao longo do tempo, 

a Instituição se destaca no mercado e no meio acadêmico-profissional. Fundamentado 

numa proposta pedagógica inovadora e em desenhos curriculares mais ousados, 

através de diferentes estratégias educacionais e ambientes de aprendizagem, os cursos 

de graduação e pós-graduação da FPS têm o objetivo de contribuir com a formação, o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento cognitivo, técnico e ético dos diversos profissionais 

da área da saúde através de uma metodologia de ensino inovadora adotada nas 

melhores universidades do mundo, o método ABP (Aprendizagem Baseada em  
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Problemas) e nessa perspectiva entende os processos de autoavaliação institucional 

como primordial para o aperfeiçoamento de seus cursos. 

A partir de 2018, a Capes vem desenvolvendo mudanças no processo de 

avaliação dos programas de pós-graduação com as propostas de incorporação da 

autoavaliação e do planejamento estratégico de forma sistematizada por parte dos 

programas. Nesse sentido, o Programa junto a FPS, iniciaram este processo a partir do 

segundo semestre de 2019 com algumas atividades de organização e formação de 

Grupo de Trabalho (GT), que incluiu reuniões gerais do colegiado da pós-graduação, 

seminários e reuniões do GT.   

Em dezembro de 2020, foi apresentado um plano de elaboração do projeto no 

Encontro de Avaliação dos cursos de Mestrado da FPS, que acontece anualmente com 

participação do corpo docente e representante discente de todos os Programas de Pós-

graduação stricto sensu da FPS no qual se discutem as atividades realizadas e 

planejamento futuro. Neste encontro, foram apresentadas propostas iniciais e definiram-

se grupos de trabalho para cada eixo: GT Autoavaliação e GT Planejamento 

Estratégico. Cada GT é composto por representantes dos respectivos Programas com a 

atribuição de elaborar um projeto que contemple as atividades, fluxos e instrumentos.  

O GT de Autoavaliação realizou duas reuniões com debate acerca dos eixos a 

serem considerados, o alinhamento com o planejamento institucional, as fontes das 

informações e proposta para uma primeira versão das atividades, fluxos e instrumentos 

a serem utilizados. Para o desenvolvimento deste projeto, o GT utilizou vários 

documentos e modelos de fluxos e instrumentos de autoavaliação e de captação de 

informações sobre os egressos existentes e desenvolvidos em outras instituições. 

A autoavaliação do programa visa aprimorar o sistema de avaliação da pós-

graduação brasileira e acompanhar de forma sistemática os programas de Pós-

graduação baseado nas novas recomendações da CAPES.  

Em termos de estratégias para realização da autoavaliação, o programa definiu as 

seguintes: 

- Avaliação global da formação discente e produção do conhecimento do programa; 

- Análise das necessidades do programa, dos docentes, discentes e da comunidade; 

- Planejamento Estratégico em conosonância com os planos institucionais  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral  

 

Desenvolver uma metodologia de autoavaliação considerando os eixos da Ficha de 

Avaliação dos Programas de Pós-graduação stricto sensu definidos pela CAPES 

(Programa, Formação e Impacto na sociedade), propondo métodos de avaliação e 

identificação de indicadores de qualidade. 

 

2.2 – Objetivos específicos: 

• Avaliar o programa, o desempenho acadêmico e a produção de conhecimento; 

• Analisar como o programa está impactando na formação de qualidade de 

discentes, docentes e egressos; 

• Avaliar os impactos sociais, culturais, econômicos, educacionais, científicos e 

tecnológicos que o programa promove na sociedade; 

• Verificar as necessidades a curto, médio e longo prazo para que sejam 

integradas no planejamento estratégico do programa. 

 

 Espera-se com a implementação do sistema de autoavaliação proposto fornecer 

informações sistematizadas para subsidiar o planejamento estratégico do Programa 

através da adoção de estratégias de coleta e monitoramento de dados que respondem 

a nova ficha de avaliação da área de Ensino da CAPES. 

 

Link de acesso ao “Guia de Planejamento Estratégico da Pós-graduação stricto sensu” 

da FPS: https://drive.google.com/file/d/1b7QoOBWIWbg-

QDuIjY5oHyuFWGpp5TpA/view?usp=sharing 
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III. METAS 

1) Em relação ao discente, pretende-se definir: 

- Parâmetros de avaliação da qualidade das dissertações; aprendizagem; razões para 

evasão; inclusão no programa; tempo de titulação. 

 

2) Em relação ao docente, pretende-se analisar: 

- qualidade das orientações, política de capacitação, qualidade do ensino e pesquisa; 

tempo de dedicação ao orientando; 

 

3) Em relação ao corpo técnico, pretende-se verificar: 

- política de capacitação, qualidade do apoio técnico; 

 

4) Em relação ao egresso, pretende-se conhecer: 

- impacto social, educacional, cultural e financeiro. 

 

5) Em relação ao programa de maneira global, pretende-se definir: 

- formação de qualidade do docente e discente; 

-     ações de acompanhamento do egresso; 

- organicidade do programa; 

- compromisso com a inclusão e a diversidade; 

- monitoramento do fluxo de formação e taxas de conclusão e aprovação (entrada, 

saída, evasão); 

- atividades extracurriculares com participação dos discentes e docentes; 

- políticas de inovação; 

- internacionalização; 
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IV. ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

As etapas de desenvolvimento da autoavaliação do Mestrado Profissional em Educação 

para o Ensino na Área de Saúde da FPS estão listadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Etapas de desenvolvimento da autoavaliação do Mestrado Profissional em 

Educação para o Ensino na Área de Saúde da FPS. 
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V. ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUTOVALIAÇÃO 

 

Na etapa inicial de execução do projeto de autoavaliação serão elaborados os 

instrumentos a serem utilizados descrevendo-se as técnicas, instrumentos, formas de 

análise e prevendo-se a frequência de coleta de dados. As informações serão 

sistematizadas de acordo com os três eixos que compõem a Ficha de Avaliação do 

Programa (CAPES): Programa, Formação e Impacto na sociedade. 

  

Serão identificados indicadores de autoavaliação geral a partir da ficha de 

avaliação da área de Ensino e microindicadores capazes de avaliar cada item 

considerado para avaliação. Esse processo deverá ser conduzido por meio de oficinas 

de trabalho com a participação do corpo docente, discente, egressos e técnicos do 

Programa. 

 

5.1. Fontes de informação para elaboração dos instrumentos de autoavaliação 

 

• Plano de desenvolvimento institucional da FPS; 

• Ficha de avaliação da área de Ensino da CAPES; 

• Documento de área – Ensino – CAPES; 

• Documentos de Produção Técnica GT da Capes, 2019;  

• Orientações sobre o processo avaliativo CAPES - Ciclo 2017- 2020; 

• Modelos de autoavaliação de outras instituições.  
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VI. INSTRUMENTOS PARA AUTOAVALIAÇÃO 

 

6.1 AUTOAVALIAÇÃO DO CORPO DISCENTE  

Avaliar o sucesso do discente: 

• Elaborar parâmetros de avaliação da qualidade para as dissertações e produtos 

técnicos do Programa; 

• Elaborar parâmetros para avaliar a aprendizagem do discente; 

• Elaborar parâmetros para conhecer razões da evasão do discente; 

• Metodologia: Esse instrumento será utilizado semestralmente para que o Corpo 

Discente possa avaliar o desenvolvimento pedagógico, os/as Docentes, as 

Coordenações de curso e o Corpo Técnico-Administrativo, além da 

infraestrutura; 

 

Tratamento dos Dados: As informações/respostas objetivas serão tabuladas em 

percentuais, segundo valores da Escala de Likert; as respostas discursivas são 

transcritas e encaminhadas as comissões responsáveis pela avaliação discente.  

 

6.2 AUTOAVALIAÇÃO DOS EGRESSOS  

Avaliar o sucesso do egresso: 

• Elaborar parâmetros de avaliação da qualidade para as dissertações; 

• Elaborar parâmetros para avaliar a qualidade do egresso; 

• Instrumentos para medir a inserção do egresso no mercado de trabalho e em 

atividades acadêmicas (ensino e pesquisa); 

• Estabelecer a frequência de acompanhamento do egresso – destino e atuação 

do egresso em relação a formação recebida - setor de atuação, 

empregabilidade; 

• Instrumentos para avaliar o impacto social, educacional, cultural e financeiro. 

 

Metodologia: Instrumento utilizado anualmente para coletar informações do Egresso via 

e-mail. 

 

Tratamento dos Dados: As informações/respostas objetivas serão tabuladas em 

percentuais, segundo valores da Escala de Likert; as respostas discursivas são 

transcritas e encaminhadas as comissões responsáveis pela avaliação do egresso.  
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6.3 AUTOAVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE  

Avaliar o sucesso do docente: 

• Elaborar parâmetros de qualidade da orientação; 

• Elaborar parâmetros de avaliar a política de capacitação docente o Programa; 

• Elaborar parâmetros de medir qualidade do ensino, considerando o docente em 

sala de aula; 

• Elaborar instrumentos para avaliar satisfação e motivação do docente; 

• Instrumentos que avaliem a qualidade da orientação; 

• Instrumentos que avaliem a qualidade da produção técnico e científica; 

• Criar critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes; 

• Identificar e avaliar política de capacitação docente; 

• Critérios para coorientação; 

• Critérios para escolher coordenador do curso/programa; 

• Processo seletivo discente, critérios, periodicidade, vagas; 

• Critérios para mudança de orientação. 

 

Metodologia: Instrumento utilizado semestralmente para avaliar o docente: 

desempenho, metodologia, técnicas de ensino, postura ético-profissional e as relações 

que estabelece com a instituição e com o discente. 

 

Tratamento dos Dados: Os dados objetivos serão tabulados em percentuais, segundo 

valores da Escala de Likert, e os comentários e as sugestões encaminhadas às 

Coordenações dos Programas. 

 

6.4. AUTOAVALIAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

Elaborar instrumentos para avaliar a satisfação do corpo técnico; 

Elaborar instrumentos para avaliar a qualidade do apoio técnico; 

 

Metodologia: Instrumento utilizado para avaliar o Corpo Técnico-Administrativo do 

programa: postura ético-profissional e as relações com a instituição, com os docentes e 

os discentes, além de também avaliar a infraestrutura e o atendimento em diversos 

setores dos Programas. 
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Tratamento dos Dados: Os dados objetivos serão tabulados em percentuais, segundo 

valores da Escala de Likert, e os comentários e as sugestões encaminhadas às 

Coordenações dos programas.  

 

6.5. AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA  

Elaborar instrumentos para medir o sucesso do Programa de maneira global:  

• Parâmetros de avaliar metas do Programa a médio e longo prazos; 

• Parâmetros de avaliação da articulação da autoavaliação do Programa com a 

avaliação da Instituição; 

• Instrumentos para monitorar taxa de conclusão e aprovação; 

• Oferta de atividade extracurriculares de discente e docentes; 

• Critérios para participação de membros externos à instituição no corpo docente 

(visitante, colaborador); 

• Políticas de inovação, internacionalização e inclusão social dos resultados; 

• Elaborar parâmetros que avaliem a organicidade no Programa; 

• Elaborar instrumentos para avaliar a coerência das linhas de pesquisas dos 

projetos com as linhas do programa;  

• Parâmetros que meçam o compromisso do Programa em relação à inclusão e à 

diversidade; 

• Parâmetros que avaliam o fluxo de formação ; 

• Monitoramento das taxas de conclusão e aprovação; 

• Qualidade das atividades extracurriculares; 

• Parâmetros que meçam as políticas de incentivo à participação acadêmico-

cientifico dos discentes e docentes; 

• Instrumentos para medir as políticas de inovação e seus resultados; 

• Instrumentos para medir internacionalização e seus resultados; 

• Instrumentos para medir as políticas de inclusão social e seus resultados; 

• Créditos necessários; 

• Critérios para reprovação, desligamento. 

 

Metodologia: Instrumento utilizado para que o programa possa ser avaliado de forma 

global, além de também avaliar a infraestrutura e o atendimento em diversos setores 

dos programas. 
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Tratamento dos Dados: Os dados objetivos serão tabulados em percentuais, segundo 

valores da Escala de Likert, e os comentários e as sugestões encaminhadas às 

Coordenações dos programas 

 

  



11 
 

 
 

 

 

VII. DESENVOLVIMENTO 

 

A seguir será apresentado um modelo de sistematização de desenvolvimento da 

autoavaliação que permita o registro das atividades programadas, as ações realizadas, 

os resultados alcançados (fragilidades e potencialidades) e metas e ações 

estabelecidas no Planejamento estratégico do Programa, após avaliar os dados da 

autoavaliação (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Ações para o desenvolvimento da autoavaliação do Mestrado Profissional em 

Educação para o Ensino na Área de Saúde da FPS. 

Dimensão da 
avaliação 

Atividade 
programada 

Ação 
realizada 

Resultados alcançados Metas e 
ações Fragilidades Potencialidades 

Avaliação do 
corpo 

docente 

Aplicação do 
instrumento 
de avaliação 
da produção 
acadêmica 

    

Avaliação do 
corpo 

discente 

Aplicação de 
instrumento 
de avaliação 

das 
atividades 

dos discentes 

    

Avaliação 
Corpo 

Técnico- 
Administrativo 

Aplicação do 
instrumento 
ao e corpo 

técnico 
administrativo  
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VIII. CRONOGRAMA  

 

Quadro 2. Cronograma de desenvolvimento e implementação do projeto de 

autoavaliação do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde 

da FPS. 

Atividades Período 

Elaboração dos instrumentos de 
autoavaliação (reuniões do GT e 
apresentação em reunião do colegiado) 

Abril e maio de 2021 

Implementação do sistema de 
autoavaliação e coleta de dados 

Junho a novembro de 2021 

Apresentação dos resultados da 
autoavaliação (Anual). 
 

Dezembro/2021 

 

A coleta de dados será realizada conforme previsto na metodologia proposta 

para avaliação de cada item e anualmente será emitido um relatório de autoavaliação 

do Programa que será encaminhado para o grupo de trabalho do Planejamento e para 

Gestão da FPS. O relatório também será publicado na página de internet do Programa. 
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IX. RECURSOS  

 

EQUIPE DE IMPLEMENTAÇÃO / RESPONSABILIDADES: 

 

A implementação deve ser monitorada de forma que possam ser propostas e 

adotadas medidas que assegurem que, mesmo com mudanças, a autoavaliação atinja 

seus objetivos, contribuindo para a melhoria do Programa. O desenvolvimento e 

acompanhamento do sistema de autoavaliação seguirá um modelo colaborativo com 

responsabilidades compartilhadas envolvendo a gestão da FPS, coordenação de curso, 

corpo docente, discentes, egressos e corpo técnico-administrativo do Programa (Quadro 

3). 

 

Quadro 3. Responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de autoavaliação do 

Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde da FPS. 

Atividades Responsabilidade 

Elaboração do projeto Grupo de trabalho da autoavaliação 

Elaboração dos instrumentos Grupo de trabalho da autoavaliação, 

coordenação de curso, docentes, 

discentes e egressos do Programa 

Coleta dos dados corpo técnico-administrativo do Programa 

Análise dos resultados Gestão da FPS, coordenação de curso e 

docentes do Programa 

Autoanálise crítica  Gestão da FPS, coordenação de curso e 

docentes, discentes, egressos e corpo 

técnico-administrativo do Programa 
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X. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Muita atenção deve ser dedicada à divulgação dos resultados, especialmente em 

relação a dois aspectos:  

1) devem ser conhecidos a tempo de informar as tomadas de decisão (perecibilidade) 

e de serem utilizados; 

2) a divulgação deve adotar linguagem clara, objetiva, de forma a ser acessível a todos 

os seus públicos-alvo. Se necessário, deve ser adotado mais de um meio/formato 

de divulgação. 
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LINKXI. USO DOS RESULTADOS 
 

  O uso dos resultados precisa ser incentivado e monitorado. Se os processos 

avaliativos tiverem sido participativos, a tendência é de apropriação dos resultados, mas 

é necessário que os resultados sejam efetivamente úteis na formulação de indicadores 

e metas. 

Com base na Ficha de Avaliação disponibilizada pela CAPES, o Programa 

deverá elaborar seus indicadores e metas anuais, os quais subsidiarão a definição e 

priorização de ações (planejamento estratégico). Nessa perspectiva, a autoavaliação do 

programa deve levar em consideração três itens fundamentais: 

 

• Onde estamos? Corresponde à autoavaliação. 

• Para onde queremos ir? Corresponde ao planejamento. 

• O que e como devemos fazer? Correspondem às estratégias, políticas e ações 

do programa. 

 

Nesse sentido, a reflexão sobre os resultados obtidos será essencial para o 

processo e deve levar em conta a correção de trajetórias e de futuros almejados. Com 

isso, pretende-se colocar em ação o processo de detectar pontos fortes e 

potencialidades, como também discriminar pontos fracos e prever oportunidades e 

metas visando a melhoria e crescimento do Programa.  

 

 

 

 


