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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Código da IES:3615 

Nome da IES: Faculdade pernambucana de Saúde Caracterização: Instituição Privadas em Fins 

Lucrativos Estado: Pernambuco 

Município: Recife 

 

COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

A comissão será composta por representantes dos seguimentos institucionais e da sociedade 

civil. 

 

1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

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, à Avenida Mal. Mascarenhas de 

Morais, 4861, Imbiribeira, 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. 

 

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 objetivo principal atuar na Região Nordeste e de forma pontual em todo 

o território nacional, tendo como objetivos gerais: 
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 promover atividades educacionais e culturais que contribuam para o desenvolvimento da 

comunidade em que está inserida; 

 formar e aperfeiçoar profissionais, especialistas, técnicos, docentes e pesquisadores; 

 realizar pesquisas e estudos visando o desenvolvimento educacional e cultural, de acordo 

com as necessidades da região; 

 contribuir para o estudo dos problemas socioeconômicos da comunidade, pondo ao seu 

alcance cursos e serviços; 

 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; 

 criar, manter, reformular ou extinguir cursos por ela mantidos, de qualquer nível, 

obedecendo às determinações da legislação específica; 

 promover através de suas instituições mantidas, atividades e cursos de extensão visando o 

desenvolvimento educacional e a promoção da população a que serve. 

 

1.2. Mantida 

 

A Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS é uma instituição de educação superior, privada, 

com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Recife, no Estado de 

Pernambuco, à Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira, Recife-PE mantida 

pela supracitada Associação Educacional de Ciências da Saúde – AECISA 

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 Integrada Prof. Fernando Figueira (IMIP), antigo Instituto Materno 

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

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

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

imprescindíveis para o desempenho satisfatório da nova instituição. 

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

indissociável entre o ensino, a pesquisa e a extensão. As atividades de ensino não se restringem 

a preparar o estudante apenas para atender às necessidades da população, mas, 

fundamentalmente, 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. 

Para tanto, desenvolve seu projeto pedagógico ancorada nos princípios da metodologia ativa, 

através do método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

 

1.3. Credenciamento da Faculdade 

 

A FPS foi credenciada 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). Atualmente, a FPS 

apresenta o seguinte quadro situacional: 

 

Quadro 1 - Histórico da Evolução dos Conceitos e Portarias. FPS, 2005/2022     

Instituição CI Portaria Seres / MEC 

FPS 

(3615) 

- 
Processo de Credenciamento EAD nº202121745 em 
andamento 

4 
Portaria MEC nº724, de 27/07/2018 (D.O.U. de 30/07/2018, 
Seção 1, pág.20) Recredenciamento 
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3 
Portaria MEC nº 1.421, de 07/10/2011 (D.O.U. de 10/10/2011, 
Seção 1, pág.09) Recredenciamento 

3 
Portaria MEC nº 2.990, de 30/08/2005 (D.O.U. de 01/09/2005, 
seção 1, pág.11) Credenciamento 

Curso CC Portaria SERES / MEC 

Educação Física 

Bacharelado (1547443) 

Licenciatura (1547556) 

S/C 
Portaria MEC nº 608 de 16/12/2020 (D.O.U. de 18/12/2020, 
Seção 1, pág.68) Autorização de Curso – Bacharelado e 
Licenciatura 

Enfermagem 

Bacharelado (87705) 

5 
Portaria MEC nº 949 de 30/08/2021 (D.O.U. de 31/08/2021, 
Seção 1, pág.56-65) Renovação de Reconhecimento de Curso 

3 
Portaria MEC nº 821 de 30/12/2014 (D.O.U. de 02/01/2015, 
Seção 1, pág.29-39) Renovação de Reconhecimento de Curso 

3 
Portaria MEC nº 431 de 21/10/2011 (D.O.U. de 24/10/2011, 
Seção 1, pág.20-21) Reconhecimento de Curso  

3 
Portaria MEC nº 3.018 de 30/08/2005 (D.O.U. de 01/09/2005, 
Seção 1, pág.13) Autorização de Curso 

Farmácia 

Bacharelado (106024) 

4 
Portaria MEC nº 135 de 01/03/2018 (D.O.U. de 02/03/2018, 
Seção 1, pág.90-107) Renovação de Reconhecimento de 
Curso 

4 
Portaria MEC nº 821 de 30/12/2014 (D.O.U. de 02/01/2015, 
Seção 1, pág.29-39) Renovação de Reconhecimento de Curso 

4 
Portaria MEC nº 36 de 19/04/2012 (D.O.U. de 20/04/2012, 
Seção 1, pág.17) Reconhecimento de Curso 

3 
Portaria MEC nº 838 de 24/09/2007 (D.O.U. de 25/09/07, 
Seção 1, pág.15) Autorização de Curso 

Fisioterapia 

Bacharelado (107854) 
4 

Portaria MEC nº 135 de 01/03/2018 (D.O.U. de 02/03/2018, 
Seção 1, pág.90-107) Renovação de Reconhecimento de 
Curso 
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Fonte: Setor de Desenvolvimento Institucional da FPS – DI com base em dados do e-MEC.  

 

 

 

4 
Portaria MEC nº 821 de 30/12/2014 (D.O.U. de 02/01/2015, 
Seção 1, pág.29-39) Renovação de Reconhecimento de Curso 

4 
Portaria MEC nº 275 de 20/07/2011 (D.O.U. de 21/07/2011, 
Seção 1, pág.08) Reconhecimento de Curso 

3 
Portaria MEC nº 962 de 23/11/2007 (D.O.U. de 26/11/2007, 
Seção 1, pág.32) Autorização de Curso 

Medicina 

Bacharelado (87537) 

5 
Portaria MEC nº 821 de 22/11/2018 (D.O.U. de 26/11/2018, 
Seção 1, pág.18) Renovação de Reconhecimento de Curso 

4 
Portaria MEC nº 24 de 12/03/2012 (D.O.U. 16/03/2012, Seção 
1, pág.64) Reconhecimento de Curso  

3 
Portaria MEC nº 2.990, de 30/08/2005 (D.O.U. de 01/09/2005, 
Seção 1, pág.11) Autorização de Curso 

Nutrição 

Bacharelado (1185044) 

- 
Processo de Reconhecimento de Curso nº 201608995 em 
andamento 

S/C 
Portaria MEC nº 112 de 07/03/2013 (D.O.U. de 08/03/2013, 
Seção 1, pág.21) Autorização de Curso  

Odontologia 

Bacharelado (1441414) 
5 

Portaria MEC nº 292 de 18/06/2019 (D.O.U. de 26/06/2019, 
Seção 1, pág.82) Autorização de Curso 

Psicologia 

Bacharelado (1070648) 

5 
Portaria MEC nº 949 de 30/08/2021 (D.O.U. de 31/08/2021, 
Seção 1, pág.56-65) Renovação de Reconhecimento de Curso 

5 
Portaria MEC nº 127 de 28/04/2016 (D.O.U. de 02/05/2016, 
Seção 1, pág.26) Reconhecimento de Curso 

4 

 

Portaria MEC nº 2.013 de 29/11/2010 (D.O.U. de 30/11/2010, 
Seção 1, pág.33) Autorização de Curso 
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2. MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Missão 

 

“Promover o Ensino, a iniciação à Pesquisa e a Extensão, por meio de preceitos éticos, 

humanísticos e interprofissionais, com sólida formação profissional, comprometidos com o 

desenvolvimento econômico, político, social e cultural da sociedade em que se insere.” 

 

 

2.2. Visão de Futuro 

 

A visão é a idealização do que se deseja alcançar no futuro. É ela quem deve favorecer estímulos 

a todos os integrantes da organização para a busca dos desafios que ela suscita. 

 

“Ser uma instituição de ensino superior reconhecida pela competência de produzir 

conhecimento e inovação, bem como promover a responsabilidade social de forma 

sustentável.”  

 

2.3. Princípios 

 

Os princípios representam o compromisso ético do caminho construído na instituição para o 

alcance de sua missão. 

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

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

II. indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

III. inclusão de pessoas com deficiência; 

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

comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade socioambiental. 
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Visando a atender a missão proposta, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem o 

gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas da FPS: 

I. promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados, 

oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, 

para atender às necessidades da sociedade pernambucana e brasileira; 

II. cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno desenvolvimento 

do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, a igualdade de condições para o acesso e permanência com liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, a garantia de padrão de qualidade, a valorização da 

experiência extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais; 

III. corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção científica, o 

desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o desejo permanente 

de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo de pessoas interessadas em 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, além de formar 

profissionais para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

IV. promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que 

compõem o corpo técnico-administrativo-docente da instituição, oferecendo condições 

laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas pessoais 

através da obtenção de objetivos organizacionais; 

V. implementar padrões de excelência na organização através do estímulo à qualificação 

permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos processos internos e do 

acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

VI. contribuir com o avanço socioeconômico do Estado de Pernambuco, não apenas com a 

qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas também 

com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente uma maior qualidade de 

vida à população local; 

VII. dotar a FPS de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do serviço 
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educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento dos dados e a 

tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

2.4. Objetivos 

 

A Instituição de Educação Superior, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB. 9394/1996), e a FPS, têm por fim os seguintes objetivos: 

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

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

multiprofissionais, de forma competente e de acordo com os direitos fundamentais do 

ser humano, em conformidade com os princípios éticos, de cidadania e as normas 

emanadas dos 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 na área de saúde, 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 divulgação 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 em integração com a comunidade; 

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 
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nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

VIII. promover cursos e atividades de extensão com acessibilidade da população, visando a 

responsabilidade social resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição; 

IX. estimular e promover a dimensão socioambiental nas atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, visando à conservação, recuperação e melhoria das condições 

ambientais, sociais e existenciais, promovendo a participação de toda a comunidade 

acadêmica, no delineamento, planejamento, implantação e avaliação das atividades e 

dos indicadores presentes em seu Plano de Desenvolvimento Institucional; 

X. estimular o desenvolvimento de consciência reflexiva, crítica e criativa de sua 

comunidade acadêmica sobre democracia, ética, cidadania, direitos humanos e 

equilíbrio ambiental; 

XI. atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a 

formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 

desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. 

 

3. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

A FPS Em consonância com a sua Missão e os seus Princípios e com os quatros pilares 

fundamentais para aprendizagem recomendados pela UNESCO (aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser), a FPS estabeleceu as seguintes diretrizes 

pedagógicas para todos os cursos:  

 

a) Sociedade  

 

A dinâmica mundial é uma realidade e as mudanças culturais, tecnológicas, econômicas, 

ambientais e sociais são cada vez mais velozes.  
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Diante disso, temos o desafio e compromisso de preparar o estudante para além do mercado de 

trabalho, visando a formação de cidadãos com capacidade para enfrentar as adversidades 

impostas pela realidade da vida.   

 

b) Educação  

 

Entendida como fator de transformação da Sociedade, é um dos mais fortes elementos de 

inclusão social, preparando os indivíduos em sua dimensão humana e profissional. Educação e 

Sociedade são vistas como verso e reverso da mesma moeda. A instituição educativa como 

locus de produção e transmissão de conhecimento que levam a formas de intervir na realidade.  

 

c) Interdisciplinaridade e Contextualização  

 

Propostas como princípios pedagógicos estruturadores para o desenvolvimento das 

competências relativas ao exercício da cidadania; ao mundo do trabalho e prática social, 

relacionando a teoria com a prática; ter autonomia intelectual e pensamento crítico; 

compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos e se dispor a 

aprender continuadamente.  

 

d) Compromisso com a qualidade.  

 

Tendo o ensino como prioridade essencial, garantindo a indissociabilidade deste com a pesquisa 

e a extensão, a FPS assume o compromisso com a excelência da qualidade em todos os serviços 

prestados à comunidade acadêmica e a sociedade.  

 

e) Responsabilidade Social  

 

A FPS assume compromisso com a formação de cidadãos capazes de atuarem como agentes 

transformadores na sociedade, frente às demandas sociais.  
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f) Respeito aos valores éticos, estéticos e políticos  

 

A FPS norteia todas as ações e decisões individuais e coletivas baseadas na ética. Tal princípio 

deve ser inerente à formação do profissional e coerente com os valores da instituição 

educacional. A Faculdade contempla nas suas propostas curriculares valores que fomentam a 

criatividade, a iniciativa e a liberdade de expressão, contribuindo, assim, para a aquisição 

atributos como crítica, equilíbrio, multiplicidade e respeito pela vida.  

A preparação para a vida profissional, orientada pela política da igualdade de direitos e de 

oportunidades, constitui relação entre o trabalho próprio e o dos outros, conhecendo e 

reconhecendo sua importância para o bem comum e a qualidade de vida.   

 

g) Compromisso com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde/SUS  

 

Como instituição voltada exclusivamente para a formação de profissionais para a saúde, a FPS 

contempla em seus projetos pedagógicos os princípios e diretrizes propostas pelo Sistema único 

de Saúde/SUS. 

 

4. IMPORTÂNCIA DO ATO DE AVALIAR 

 

A avaliação institucional vem sendo utilizada como uma prática administrativa diagnóstica e 

reveladora, que está na base da consolidação e do reconhecimento das instituições de ensino 

superior. É solicitada pelo Ministério da Educação (MEC), e vem sendo insistentemente 

recomendada de modo geral, a toda instituição educativa de educação superior que visa alcançar 

um reconhecimento social expressivo, conforme preconizado na Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

O interesse da FPS, ao instalar um projeto permanente de avaliação institucional, não se dá 

simplesmente pelo fato de se caracterizar numa exigência do MEC, mas pela vivência de uma 

prática que venha a promover a transformação qualitativa, de melhoramento pedagógico e de 

maior eficácia de gestão, além de possibilitar a atualização constante e fortalecer o 
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desenvolvimento institucional e de seus cursos ofertados na modalidade presencial e a distância 

(EAD). 

No Regimento Interno da FPS está previsto que a composição, duração de mandato dos 

membros, a dinâmica de funcionamento e as especificações de atribuições da CPA serão 

observadas em regulamentos próprios, a exemplo do Regimento da CPA e deste Projeto de 

Autoavaliação. 

A FPS reconhece que a avaliação institucional se constitui em um processo e que esse deve ser 

contínuo. Avaliação é uma atividade que, intrinsecamente, considera o julgamento de valor 

sobre algo, nos mais diversos campos do conhecimento (Contandriopoulos, 1997; Worthen, 

2005) e o entendimento e a realização da avaliação como processo encontram ressonância em 

Stufflebeam (1971), que a define como "uma atividade particular, contínua e cíclica 

incorporando vários métodos e envolvendo um número de fases e operações”. Nessa 

perspectiva, a avaliação proposta pela CPA perpassa toda a FPS e tem como meta subsidiar o 

constante aperfeiçoamento institucional de todos os seus setores, do corpo docente e técnico 

administrativo.  

Partindo da compreensão de que a avaliação institucional deve acontecer de forma global, 

participativa e condizente à identidade de cada Instituição de Ensino Superior (IES) a FPS 

reconhece a necessidade de ampliar e aprimorar sempre o processo avaliativo em implantação 

na instituição. Nesta direção, o Programa de Avaliação Institucional da FPS irá contemplar a 

avaliação interna ou autoavaliação (aqui todos os que fazem parte do universo institucional 

participarão) e a avaliação externa realizada por órgãos oficiais do MEC ou por representantes 

da sociedade civil. Especificamente em relação à avaliação interna ou autoavaliação essa tem 

por finalidade compreender os significados do conjunto das atividades da instituição com o 

intuito de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para que a 

autoavaliação apresente resultados válidos e consistentes é necessária a presença de uma equipe 

de coordenação para o planejamento e condução de todo o processo avaliativo, uma 

participação ativa dos integrantes da instituição, um compromisso técnico e político por parte 

dos dirigentes, disponibilidade de informações adequadas, além do uso efetivo dos resultados. 

Esta proposta de autoavaliação pretende ser desenvolvida com o entendimento de que os 

processos avaliativos devem se constituir em práticas positivas, que não suscitem incômodos 
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e/ou resistências por parte dos envolvidos e que sejam transformadoras contribuindo para o 

aprendizado institucional. 

Dessa maneira, a FPS, como instituição educativa social e historicamente situada, como toda 

Faculdade consciente de suas funções específicas, não é uma realidade pronta e acabada, mas 

sim em permanente processo de construção numa busca de respostas às pressões advindas das 

transformações da sociedade contemporânea. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

Nessa perspectiva, o Programa de Avaliação Institucional da FPS apresenta os seguintes 

objetivos: 

 

I. contribuir com a implementação do processo de reflexão e debate, que conduza ao 

aperfeiçoamento acadêmico; 

II. identificar aspectos relevantes de sua estrutura e de seu funcionamento institucional 

realizado através de seu corpo docente, discente e pessoal técnico- administrativo; 

III. subsidiar a comunidade acadêmica para o planejamento institucional e a tomada de 

decisões que favoreçam a implantação do projeto de Faculdade que se deseja alcançar 

(melhoria da qualidade nas diversas dimensões da instituição); 

IV. contribuir para o estabelecimento de uma cultura de avaliação institucional; 

V. prestar contas para todos os que fazem parte da AECISA, especialmente a comunidade 

FPS, bem como à sociedade civil, por meio de suas representações.  

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A proposta metodológica reflete-se em um processo que, necessariamente, deverá ser 

dinâmico e que contemple uma diversidade de abordagens avaliativas e estratégias de coleta 

de dados por meio de diferentes instrumentos. Todos os passos estão norteados e ancorados 

nos elementos postos no Roteiro de Autoavaliação Institucional: Orientações Gerais 
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MEC/INEP/CONAES de 2004, nas Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação 

Superior MEC/CONAES de 2004, bem como na Nota Técnica MEC/ INEP/ DAES/ 

CGACGIES nº 14 de 2014, na Nota Técnica MEC/INEP/DAES/CONAES nº 65 de 2014 e no 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância para Autorização, 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento, bem como no  Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa Presencial e a Distância para Credenciamento e Recredenciamento, 

vigentes desde 2017.  

A coleta de dados utilizará técnicas de Questionário, Análise Documental (inclusive com a 

utilização dos dados da Avaliação – concebido e aplicado pelo Setor de Avaliação) e Coleta 

de Opiniões (através dos formulários eletrônicos das pesquisas, dos fóruns e da participação 

dos membros da CPA nas reuniões) com os segmentos acadêmicos (Administrativo, 

Coordenação, Discente e Docente).  

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

nas reuniões da CPA), pelos membros da CPA e pela realização de pesquisa articulada e 

apoiada pelo setor de Marketing da FPS.  A escuta dos Egressos é articulada pelo o Programa 

de Acompanhamento de Egressos da FPS (PAEG) e pelo setor de Marketing. A maior parte 

da coleta de dados da Autoavaliação Institucional Interna será realizada no ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA), mediante aplicação de questionários aos segmentos dos 

docentes/tutores, coordenação, discente e técnico-administrativo. Podem compor as fontes de 

informações a “avaliação de módulo” e a “avaliação do tutor/docente pelo discente”, as quais 

consistem em avaliações realizadas sistematicamente com os discentes ao final de cada 

módulo. Além disso, também, serão utilizadas coletas através dos vários Fóruns realizados 

com todos os segmentos envolvidos na avaliação. 

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

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

formulários) e subjetivos (observações coletadas nas Pesquisas de Autoavaliação, reuniões 

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

os dados selecionados através da “avaliação do módulo” e da “avaliação do docente/tutor pelo 

discente”, continuando a esboçar, deste modo, um panorama tanto representativo 
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estatisticamente, quanto mais eficiente sob o ponto de vista da coleta e aproveitamento dos 

dados. 

Para tanto, compreende-se como um processo que deve estar apoiado na sensibilização e 

participação dos envolvidos. Importante destacar que embora o processo seja apresentado por 

etapas sequenciais, essas poderão ter sua ordem invertida mediante as necessidades ou 

ocorrerem em paralelo. 

 

6.1. Etapas e Atividades da Avaliação Institucional  

 

As etapas, atividades, rotinas, cronograma e dimensões avaliadas em cada ano serão 

detalhadas no respectivo Plano Anual de Avaliação da CPA da FPS, o qual culminará no 

Relatório Parcial ou Integral da CPA. 

 Etapa de Preparação 

 Etapa de Desenvolvimento 

 Etapa de Consolidação e Divulgação 

 Etapa de estudo dos problemas identificados 

 Etapa de implantação do plano de ação 

 

6.2. As Dez Dimensões da Avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES 

 

6.2.1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

6.2.2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

 

6.2.3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
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econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural. 

 

6.2.4. A comunicação com a sociedade 

 

6.2.5. A políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico- 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho 

 

6.2.6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios. 

 

6.2.7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação 

 

6.2.8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional 

 

6.2.9. Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

 

6.2.10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior 

 

Em decorrência do nível de complexidade de algumas dimensões a serem analisadas, o período 

entre as avaliações pode não ser suficiente para uma adequada implantação de um plano de 

ação, em especial quando relacionado a aspectos que necessitem soluções de médio a longo 

prazo. Nestes casos, independente das correções que estejam em andamento, as novas 

avaliações institucionais a serem efetuadas poderão realimentar e readequar o plano de ação 
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em desenvolvimento, e sempre vão buscar a consonância com os procedimentos de 

monitoramento do PDI 2020/2024. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Toda a instituição (comunidade acadêmica) deverá ser informada sobre as conclusões 

decorrentes das análises dos questionários. Resguardam de ser tornadas públicas (mas não de 

trabalhadas), as questões que possam comprometer a imagem de um grupo de participantes 

e/ou a da instituição como um todo, caso esta informação seja obtida por público externo, em 

consonância com dispositivos legais para este fim. Ressalva-se que o caráter da avaliação é 

obter informações para aprimorar e ajustar falhas identificadas no sistema como um todo, não 

para punição ou julgamentos depreciativos. 

É essencial que se defina de forma transparente a utilização dos resultados e conclusões 

obtidos com esta avaliação institucional e considerar sempre o aperfeiçoamento e o 

crescimento pessoal de todos os envolvidos, bem como o institucional. A partir dos resultados 

a instituição tem a possibilidade de reavaliar as ações estabelecidas no planejamento e, se 

necessário, readequar/corrigir os encaminhamentos propostos anteriormente. 

Após o recebimento e análise dos dados, a CPA irá divulgar os resultados junto a cada 

segmento a fim de que toda a comunidade acadêmica tenha acesso aos resultados da avaliação. 

Também devem ser divulgadas as ações/plano de ações a serem desenvolvidos a partir da 

identificação dos pontos que necessitam correções. 

A reavaliação interna da FPS deverá contemplar a avaliação do próprio processo de avaliação 

institucional afim de que este possa ser revisto e melhorado para o reinício do processo. Daí a 

importância de que este processo avaliativo seja contínuo e sistemático para um melhor 

desenvolvimento e refinamento deste Projeto de Avaliação Institucional. 
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