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Quadro  1  - Composição atual da CPA instituída pela Portaria Nº 22 de 03/10/2019 

Membros Cadastrados no Sistema e-MEC  

Nome Segmento que Representa 

Ângela Maria Magalhães Salvi Coordenação 

(segmento administrativo) 

Eliana Valentim da Silva  Docente - Enfermagem 

Mônica Maria Henrique dos Santos Docente - Farmácia 

Marina Alves Caminha Docente - Fisioterapia 

Paula Ferdinanda Conceição de Mascena Diniz Maia Docente - Medicina 

Lívia Cabanez Ferreira Docente - Nutrição 

Rebeca Luiz de Freitas Docente - Odontologia 

Deborah Foinquinos Krause  Docente – Psicologia  

Flavia Renata da Silva Albuquerque Técnico-Administrativo 

Julianna Claúdia Santos Ramos Técnico-Administrativo 

Marcone Barros Maciel Técnico-Administrativo 

Nara Raquel Almeida Mendonça Técnico-Administrativo 

Rozeval Oliveira da Silva Técnico-Administrativo 

Luan Nais de Souza Discente – Enfermagem 

Maria Julha Félix Pereira Discente - Farmácia 

Jéssica Silva Vianna Discente - Fisioterapia 

Iago Ribeiro da Costa Docente - Medicina 

Ricardo Raposo Carneiro Torres Discente – Nutrição 

Ana Beatriz Assis Borges Discente - Odontologia 



 

Júlio Flávio Mendes e Silva Discente - Psicologia 

Fernanda Maria Ribeiro de Alencar  

Maria Angela Dantas Lira  

Sociedade Civil 

Fonte: CPA da FPS.  
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1.1. INTRODUÇÃO  

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

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

outubro de 2014, o Relatório Parcial II de Autoavaliação Institucional do ano de 2019, trazendo 

informações, bem como, ações que foram processadas e trabalhadas pela CPA da FPS em 2019. 

Neste documento contempla-se, aspectos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2015/2019 da FPS, e a sua transição para o PDI 2020/2024, os instrumentos de avaliação 

formais e seus eixos, aspectos dos relatórios de Avaliações Externas e dos instrumentos internos 

de monitoramento e planejamento das atividades acadêmicas e de gestão. Em forma textual, 

têm-se a soma dos variados esforços ao processo dinâmico inerente ao (auto) reconhecimento 

da FPS, visando para além do atendimento dos requisitos legais, o desenvolvimento de suas 

ações estratégicas que estão amplamente dispostas para garantir a formação de Egressos aptos 

para atuarem na área de saúde com um perfil condizente com o proposto pelas Diretrizes 

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

 

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

comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade socioambiental, assim 

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

difusão do conhecimento científico, cultural, artístico e tecnológico consolidam os princípios 

que direcionam a FPS na vivência da sua missão e no alcance da sua visão. 

 

A elaboração do Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional de 2019, da FPS, foi 

conduzida pela Coordenação Autoavaliação juntamente com a colaboração e apoio dos demais 

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

resultados, de acordo com os segmentos acadêmicos, contou-se ainda, com o aporte do setor de 

Desenvolvimento Institucional da FPS (DI).  

 

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

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

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

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

de Cursos, Avaliações Externas e de curso, dentre outros documentos e fontes de pesquisas. 
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Importante pontuar que desde 2017 várias mudanças foram registradas no âmbito dos atos 

regulatórios, citando os novos instrumentos de avaliação de curso e institucional, o que reforça 

o papel da autoavaliação em todo o processo de gestão das IES e de seus cursos, em destaque 

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

Normativas, que exigem novas discussões nas instituições, destacando o projeto de 

autoavaliação.  

 

O Fluxo do Processo Autoavaliativo foi desenvolvido ao longo do ano de 2019, de forma 

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

da Comunidade Acadêmica: discentes, docentes, coordenadores, funcionários técnico-

administrativos e dirigentes. O ano de 2019 foi marcado pela transição do PDI 2015/2019 para 

o PDI 2020/2024, este movimento trouxe indícios preciosos de (auto)conhecimento 

institucional pelo envolvimento da comunidade acadêmica da FPS no processo, gerando 

informações preciosas para a Autoavaliação realizada pela CPA. 

 

O Relatório Parcial II se constituiu trazer devolutivas a partir das metas construídas no 

PDI, para o planejamento estratégico de gestão da IES, as quais foram corroboradas pelo 

processo de Autoavaliação institucional.  

 

1.2. PERFIL INSTITUCIONAL DA FPS 

 

1.2.1. Histórico da IES 

a) Mantenedora 

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

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

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

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

Superior Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS. 

 

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

Social – está registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de 

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

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

Município de Recife.  
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b) Mantida 

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

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

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.  

 

Trata-se de uma junção de competências acadêmicas e administrativas, baseada em 

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

superior, imprescindíveis para o desempenho satisfatório da nova instituição. 

 

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

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

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

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. 

 

1.2.2. Missão 

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

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

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

de uma sociedade justa”. 

 

1.2.3. Visão de Futuro 

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

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

 

1.2.4. Princípios 

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

 

1.2.5. Objetivos e Metas da FPS 

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

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

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

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

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

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 
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tecnológica geradas na Instituição. 

 

1.2.6. Credenciamento, Recredenciamento e os Atos Autorizativos e de Renovação dos 

Cursos da Faculdade Pernambucana de Saúde 

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, DOU 01/09/2005) 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 

(DOU).  

 

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

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

30/07/2018, para fins de Recredenciamento. 

 

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

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

e dois com conceito 5 (cinco). O curso de Odontologia foi autorizado com Conceito de Curso 

5. Aguardando visita de reconhecimento do curso de Nutrição, que consta CPC 4. Estes 

aspectos ressaltam a dinâmica interna, que vem desde os NDEs, com a organização/atualização 

dos PPC´s e do suporte técnico de apoio aos Cursos, como da adoção à articulação sistemática 

e a uma constante promoção e apropriação das rotinas de avaliação dispostas nos instrumentos, 

bem como nos dispositivos Legais e Normativos.  

 

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

decisões a respeito dos desafios de superação das fragilidades. Esse trabalho é articulado com 

as instâncias colegiadas da FPS, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), em 

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

situação dos Cursos de Graduação: 
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Quadro 2 - Cronologia dos Atos Autorizativos da FPS e de seus Cursos. 

Instituição CI Portaria Seres / MEC 

FPS 

4 Portaria MEC nº724, de 27/07/2018 (D.O.U. de 30/07/2018, Seção 

1, pág.20) Recredenciamento 

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 

Cursos CC Portaria SERES / MEC 

Bacharelado em 

Enfermagem 

4 Processo 201813135 em análise 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 

Bacharelado em 

Farmácia 

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 

Bacharelado em 

Fisioterapia 

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 
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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 

Bacharelado em  

Medicina 

 

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 

Bacharelado em 

 Nutrição 

 Processo 201608995 (em análise) Reconhecimento de Curso 

S/C Portaria MEC nº 112 de 07/03/2013 (D.O.U. de 08/03/2013, Seção 

1, pág.21) Autorização de Curso  

Bacharelado em  

Psicologia 

 Aguardando Portaria de Renovação de Reconhecimento de 

Curso (ENADE 2018) 

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 

Bacharelado em 

Odontologia 

5 Portaria MEC nº 292 de 18/06/2019 (D.O.U. de 26/06/2019, Seção 

1, pág.82) Autorização de Curso 

Fonte: Setor de Desenvolvimento Institucional da FPS – DI com base em dados do e-MEC.  

 

1.3.FLUXO DO PROCESSO AVALIATIVO NA FPS  

Os resultados da autoavaliação de 2019 subsidiarão o fluxo para a dinâmica no ano de 2020, 

acompanhando os rumos institucionais contemplados na versão do PDI 2020/2024. 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 de 

10/07/2001, que dispõe sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e 

instituições, e na Lei 10.861 de 15/04/2004, que instituiu o Sistema de Avaliação, e no 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa. 
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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 3 - Etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo na FPS 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

 Elaboração do cronograma 

2019. 

 

 Definição de grupos de 

trabalho. 

 

 Decisão, a partir dos 

indicadores das pesquisas 

anteriores, quanto à 

proposta do próximo 

Instrumento de 

Autoavaliação. 

 Aplicação dos 

instrumentos. 

 

 Coleta das avaliações. 

 

 Análise dos dados. 

 

 Discussão e relatório 

parcial. 

 Fórum de discussão 

com apresentação dos 

resultados. 

 

 Relatório. 

 

 Balanço crítico. 

 

1.4.METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

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

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

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

de Questionário, Análise Documental (inclusive com os dados da Avaliação da Aprendizagem 

– instrumento gerenciado 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).  

 

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

frequente nas reuniões), pelos membros da CPA e neste contexto, também, 2019/2020 pela 

aplicação de formulário para a construção do PDI 2020/2024, disponibilizado na Página de 

Construção do PDI. A maior parte da coleta de dados da Autoavaliação Institucional, conforme 

roteiro de questões no ANEXO A, foi realizada no ambiente virtual de aprendizagem, mediante 
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aplicação de questionários aos segmentos dos docentes, coordenação, discente e técnico-

administrativo.  

 

Desde 2014, vem sendo utilizadas como fontes de informações “avaliação de módulo” 

e “avaliação do docente pelo discente”, as quais consistem em avaliações realizadas 

sistematicamente com os discentes ao final de cada módulo.  

 

Cabe o esclarecimento que a alcunha Avaliação traz informações geradas pela 

Avaliação da Aprendizagem, ou seja, um instrumento sistemático de 22 itens que aferem 

percepção dos estudantes sobre a Avaliação do Docente (10), Avaliação do Coordenador (6), 

Avaliação do Módulo (4) e Avaliação dos Laboratórios (2), todos devidamente descritos no 

ANEXO B. 

Além disso, também, utilizou-se da coleta através dos vários Fóruns realizados com 

todos os segmentos envolvidos na avaliação, ao longo de 2019. 

 

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), foram justapostos com os 

dados selecionados através da “avaliação do módulo” e da “avaliação do docente pelo discente”, 

continuando a esboçar, deste modo, um panorama tanto representativo estatisticamente, quanto 

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

 

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

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

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

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

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

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

análises geradas sobre os gráficos e/ou quadros foram categorizadas em potencialidades e 

fragilidades.  

 

A CPA organizou o seu Instrumento de Pesquisa de Autoavaliação em 2019, de acordo 

com os cinco eixos, do instrumento de avaliação, complementando (ou reavaliando, quando era 
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o caso) as dez dimensões do SINAES, além de perguntas com vieses do questionário do 

ENADE.   

 

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

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

GOMES, 1999). As estratégias e construção de instrumentos para coleta de dados foram 

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

definidas:  

a) levantar dados importantes e específicos – núcleo básico e comum e temas optativos; 

b) identificar as fragilidades e potencialidades apontadas pelos atores que responderam as 

questões da pesquisa anterior; 

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

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

 

Os indicadores pertencentes a cada dimensão apresentada foram transformados nos itens 

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

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

momentos apenas, as questões pertinentes as suas atividades.  

 

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

os tipos de públicos (discente, técnico-administrativo e docentes) e as dimensões que seriam 

utilizadas. Houve no decorrer do trabalho um monitoramento sistemático das subcomissões, 

além da assessoria da CPA. 

 

1.4.1. Tratamento e enquadramento dos dados 

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

compreensão global, onde não só se privilegiou o seu conteúdo, como também a sua lógica. Em 

seguida, através de confrontos de diferentes instrumentos, buscou-se identificar eixos que 

estruturam os depoimentos, em torno dos quais se agrupavam características comuns. Após esta 

etapa, foram identificadas temáticas alocadas nos Eixos do SINAES, em torno das quais os 

dados poderiam ser discutidos. 

 

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

colegiados foram dirigidas pelo setor responsável (coordenadores de curso, equipe técnico-
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administrativas, docentes e especialistas em avaliação), e compilados os resultados para este 

relatório. 

 

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

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

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

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, 

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

documentos com os objetivos propostos no processo de Avaliação. 

 

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

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

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

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

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

“muitas avaliações”.  

 

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

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

com cobertura de média de 99% do contingente populacional quando da aplicação das 

“Avaliações de Módulo” e “Avaliação do docente pelos Discentes” (já anteriormente 

apresentado), esses dados suplementam a construção das impressões dos Discentes no processo 

de Autoavaliação da CPA. 

 

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

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

Satisfatório) a “F”/ “E” (mínimo de satisfação ou Discordo totalmente / Muito Insatisfatório). 

Podendo, também, estarem as respostas escaladas numa Likert similar ao modelo do 

Questionário do Estudante Enade (Discordo Totalmente (%), 2 (%), 3 (%), 4 (%), 5 (%), 6 (%), 

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

Concordo totalmente (%).  
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Os segmentos dos Discentes, Docentes, Coordenações e Técnicos-Administrativo 

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

um espaço aberto, sem restrição de caracteres, para eventuais posicionamentos. Estes 

posicionamentos ou “Falas” (contribuições coletadas dos espaços abertos das questões), foram 

analisados, tratados, enquadrados e quantificados pelos membros da CPA, gerando os quadros 

com as “Tags” (terminologias / expressões de maior frequência) detectadas nas “Falas” e 

enviados para os setores respectivos, para posterior discussão e elaboração do plano de ação. 

 

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

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

dispostos anteriormente ao bloco das análises gráficas da pesquisa, denominada de Estudo das 

Potencialidades e Fragilidades na FPS, conforme formato abaixo apresentado. 

 

Quadro 4 - Exemplo de Quadro de Análise das Dimensões por Eixos  

Numeração do Eixo e a sua descrição                                                                                                                             

Numeração da Dimensão e a sua descrição 

Definição da fonte de Pesquisa (Indício Avaliativo) e/ ou caracterização da pergunta  

PDI/Metas  

Análise Comparativa / Explicativa: texto versando sobre a percepção do (s) segmento (s) e 

ações empreendidas ao longo do processo, tendo em métrica quanto foi alcançado em 

relação ao estabelecido no PDI.  

Considerações da evolução do 2º ano do triênio 2018/2020 

 

Para cada item avaliado, é apresentado um estudo com os resultados percentuais, após 

tabulação, foram tratados e enquadrados em gráficos ou quadros com ranking, onde são 

estabelecidas as análises de Potencialidades (soma do % Concordo totalmente e % Concordo), 

(soma do % Muito satisfatório e % Satisfatórios), (% Sim) e por fim, as somas dos percentuais 

de 6 (%) e Concordo Totalmente (%).  

Após esta etapa as somas resultantes geraram níveis convertidos numa Escala Likert e 

associados às análises de Potencialidades e Fragilidades, assim definidos: 
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Quadro 5 – Escala Likert com associação de potencialidades e fragilidades 

Níveis Escala Análises 

Potencialidades e Fragilidades 

CRÍTICO (soma ≤ 20%) 1 
Fraquezas 

INSUFICIENTE (20% < soma ≤ 40%)  2 

REGULAR (40% < soma ≤ 60%)  3 Oportunidade de Melhorias 

BOM (60% < soma ≤ 80%)  4 
Forças 

ÓTIMO (soma > 80%) 5 

 

1.4.2. Adesão Segmental 

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

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

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

manter alta performance.  Percebe-se que a FPS atinge em 2019 a adesão média global de 

71,70%, conforme Quadro abaixo. 

 

Quadro 6 - Proporção da Amostra, Critério de validação e Adesão  

Número de habilitados para responder à 

pesquisa 

 

 

Amostra 

Mínima 

Estimada 

(n)* 

 

Respondentes 

 

Segmentos / IES 

 

Quantidade 

(Qt M) 

Amostra 

(Tamanho 

real) 

(Qt P) 

 

Adesão 

(%) 

(Qt P / Qt 

M)*100 

Administrativos 198 131 145 73,23 

Coordenadores (cursos e 

setoriais) 
12 12 12 100 

Discentes 2446 333 885 36,18 

Docentes 261 156 202 77,39 

FPS 2917 340 1244 42,65 

Taxa média global de ades 71,70 

Fonte: Adaptado pela CPA da FPS com a utilização da Calculadora da Amostra Solvis.  

* Tamanho da Amostra com Grau de Confiança de 95% e Erro da Amostra de 5%. 

 

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

das amostras foram geradas de forma espontânea, sendo assim, faz-se necessária a verificação 
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quanto a confiabilidade do tamanho da amostra real dos segmentos da FPS. A amostra real de 

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

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

em cada segmento. Cabe observar que as amostras reais dos segmentos da FPS para 2019, 

conforme mostra o Quadro acima – Adesão à Autoavaliação em 2019, são compatíveis com o 

tamanho mínimo estatisticamente ideal, assegurando a representatividade da amostra para esta 

população. Foi adotado o critério padrão de grau de confiança de 95% e erro da amostra de 5%.  

 

2. AVALIAÇÃO 

 

2.1.DINÂMICA DOS ENCONTROS E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

AUTOAVALIAÇÃO 

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

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

de Autoavaliação consistente com as particularidades e especificidades da IES.  

 

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

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

elaboração do relatório anual, assim como, dar continuidade ao cronograma.  

 

Com vistas a garantir e assegurar a apropriação dos resultados e dos avanços advindos 

do processo autoavaliativo e da realização das ações postas no PDI, foram realizados os Fóruns 

de Autoavaliação Institucional, com a presença dos gestores dos segmentos avaliados, que 

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

superação das fragilidades identificadas. No ano de 2019 para a mobilização e divulgação de 

resultados, foram realizadas as seguintes atividades: 

 

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

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

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

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

campus o ano todo;  

e) envio semanal de informes a respeito da CPA para toda a comunidade; 

f) Relatórios por curso com as análises da equipe da CPA a respeito das forças, fraquezas 
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e possibilidades de recuperação de cada um. 

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

resultados e discussões quanto planos de ação para intervir nas fragilidades indicadas; 

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

Planejamento Estratégico da instituição. 

 

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

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

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

indicadores das pesquisas anteriores.   

 

2.2.CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CPA 2019 

 

Quadro 7 – Cronograma de Trabalhos Desenvolvidos pela CPA em 2019 

Etapas / Ações  
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Planejamento da Avaliação  

Institucional – 

Ano/Semestre Corrente 

                        

Elaboração dos 

questionários de 

autoavaliação  

            

Aprovação dos 

questionários de 

autoavaliação  

            

d. Mobilização dos 

Professores  

                        

e. Mobilização dos 

Discentes   

                        

Mobilização dos Técnicos 

Administrativos  

            

h.  Realização  da 

 Avaliação  

Institucional  

                        

b Divulgação dos 

Resultados Parciais 
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j. Elaboração do Plano de 

Ação Parcial/Final  

                        

k. Divulgação do Plano de 

Ação – Resultados Parciais 

                       

L. Reunião com os 

Dirigentes para Feedback  

                        

M. Elaboração o Relatório 

Parcial/final 

                        

N. Submissão ao Mec,do 

relatório  

            

 

2.3.AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

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

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

somativa de avaliação.  

 

A primeira intenção diagnóstica é realizada quando os discentes ingressam na 

instituição, sendo recebidos pela equipe multiprofissional formada por psicólogos, 

psicopedagogos e pedagogos, que desenvolvem atividades em grupo, para mapeamento do 

perfil psicopedagógico, possibilitando o desenho do perfil do ingressante dos cursos da FPS e 

o seu monitoramento ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

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

provas cognitivas, avaliação do docente (critérios pré-definidos), assim como os discentes 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

fortalecimento democrático interno, considerando a dinâmica avaliativa para além da exigência 

legal, valorizando uma abordagem transparente à comunidade, no sentido, ainda, de garantir 

um processo legítimo e continuado de autoanálise. 

 

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

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

Avaliação de Educação Superior - CONAES. O referido instrumento está organizado em 

cinco eixos, contemplando as dez dimensões do SINAES.   

 

Quadro 8 – Eixos e Dimensões do SINAES 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

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

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

(interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão 

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

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

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

(Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 

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

Eixo 4 – Políticas de Gestão 
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Compreende às dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) 

e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. 

Fonte: BRASIL, 2014. 

 

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

diversos indicadores, como nas autoavaliações institucionais aplicadas à comunidade 

acadêmica, nas escutas em reuniões, observações da realidade acadêmica, dos relatórios de 

visitas de comissões, dos relatórios (IES e Curso) do ENADE e das avaliações realizadas por 

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

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

posteriormente. 

 

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação 

 

A Autoavaliação realizada pela CPA detectou pontos de melhoria. Na sua opinião, quais deles 

a FPS deve priorizar em seu planejamento? 

 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

A Autoavaliação realizada pela CPA detectou pontos de melhoria.  

Na sua opinião, quais deles a FPS deve priorizar em seu planejamento? 

Ranking 

Segmento 1º 2º 3º 

Discentes - 
Compromisso com os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde/SUS 

Inovação 

Tecnológica 

Docentes Pesquisas 
Desenvolvimento de produtos inovadores e 

empreendedorismo 

Projetos 

esportivos, 

artísticos e 

culturais 

Tec. Adm. 

Projetos 

esportivos, 

artísticos e 

culturais 

Projetos de inclusão 

Desenvolvimento 

de produtos 

inovadores e 

empreendedorismo 

Externo 
Projetos de 

inclusão 

Desenvolvimento 

de produtos 
Pesquisas 

Projetos 

esportivos, 
Outros 
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inovadores e 

empreendedorismo 

artísticos e 

culturais 

. 

Quantitativo Metas/Ações PDI 2020/2024 

Eixo Metas Ações 

1 1 7 

2 2 3 

3 16 36 

4 3 15 

5 2 7 

Total 24 68 
 

PDI/Metas – 2015/2019 

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

instrumento de gestão estratégica da IES. 

 

Na vigência do PDI 2015/2019, todos os temas ranqueados pelos atores acadêmicos foram 

metas/ações trabalhadas, no entanto, identificam-se fragilidades, principalmente no que diz 

respeito a pesquisa e Desenvolvimento de produtos inovadores e empreendedorismo. 

No PDI 2020/2024, foram priorizadas as seguintes metas: 

 Elevar o grau de internacionalização e mobilidade acadêmica das relações institucionais e 

acadêmicas da FPS, mediante ampliação das oportunidades de formação profissional e de 

intercâmbio, inclusive na produção de conhecimentos e produtos tecnológicos inovadores. Essa 

meta será trabalhada durante os cinco anos, sendo monitoradas mensalmente através do Plano 

de Gestão do PDI que foi elaborado considerando a participação da comunidade a utilizando a 

base dos indicadores identificados em todos os processos de pesquisa de avaliação. 

Quanto a Inovação foi identificado como tema estratégico, sendo estruturada no Mapa 

Estratégico como macropolítica transversal a todos os eixos. 

 Implantar um plano de gestão da política de pesquisa voltado para a graduação e a pós-

graduação, com ampliação da produção científica na FPS, considerando os cenários nacional e 

internacional. 

Ampliar a promoção de programas e eventos, artísticos, culturais e esportivos de visibilidade e 

relevância na comunidade acadêmica. 
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A análise de sentimento das falas subjetivas segundo o Azure® da Microsoft disponível em: 

https://azure.microsoft.com/pt-br/services/cognitive-services/text-analytics/ revelou um 

marcador positivo (53%). A análise Palavra/Frequência com a utilização da ferramenta 

disponível em:  <http://textalyser.net/>. Revelou a seguinte configuração: Importância (7), 

Estudante (7), CPA (6), Divulgação (5), Acesso (4) e Exposição (3).   

 

Quanto ao serem questionados sobre as ações que poderão incentivar a comunidade acadêmica 

a participar das autoavaliações, ampliando a adesão, referiram as seguintes sugestões, dentre 

outras:  mobilizar a participação dos representantes de turmas –convidar os representantes de 

turma para participar de reuniões da CPA a cada semestre. 

Divulgar o acesso aos links do CPA no portal do aluno. Disponibilizado desde início 2020. 

Ações na área de convivência, abordando os alunos etc. Esse espaço passou a ser um espaço de 

interações, com exposições e eventos. 

Maior divulgação das atividades realizadas pela CPA através das redes sociais; realizar 

exposições que falem da importância da CPA para o desenvolvimento da instituição e da 

comunidade discente. A CPA em parceria com o setor de comunicação e marketing, estabeleceu 

a seguinte ação para essa demanda: Ampliar a divulgação dos resultados da autoavaliação, 

apresentando, ao menos, mais duas formas de divulgação.  

Estar sempre informando o que é a CPA e sua importância durante as exposições e reuniões. A 

representação discente da CPA ampliou as formas de divulgação, promovendo encontros com 

estudantes de todos os cursos a cada semestre para divulgação da autoavaliação e divulgação 

dos resultados. 

Rede sociais – Definiu-se que uma atividade para esse espaço será através vídeos no instagram. 

Tornar o acesso menos burocrático. A equipe de TI está trabalhando para apresentar novas 

formas de acesso, isso está contemplado na ação do PDI: Utilizar, pelo menos, mais dois 

novos recursos digitais para ampliar a realização das avaliações. 

Autoavaliações mais interativas. 

 

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

da autoavaliação sejam referências para o PDI e o planejamento estratégico anual da IES”.  

No próximo eixo serão colocadas considerações sobre a manutenção e melhoria da lógica 

de apropriação dos resultados da autoavaliação como referência para o PDI. Abaixo 

destaca-se a taxa de adesão, estatisticamente validada (vide Quadro Proporção da Amostra, 
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Critério de validação e Adesão). 

 

                             Desempenho da Adesão por Segmento, 2019 

Segmento Adesão (%) Escala 

Administrativos 73,23 4 

Coordenadores 100 5 

Discentes 36,18 2 

Docentes 77,39 4 

Taxa Global de 

Adesão 71,70 

4 

                               Fonte: Elaborado pela FPS, fev /2020. 

 

 

            Fonte: Elaborado pela FPS, fev /2020. 

 

Quatro dos cinco segmentos estão com a adesão em Forças na análise de fragilidades e 

potencialidades. 

         

 Percepção Média Global da Autoavaliação por Segmento, em % 

Segmento FPS (%) 
Limite Inferior  

Curso (%) 

Limite Superior  

Curso (%) 

Discentes 80,69 Enfermagem 80,42 Nutrição 85,77 

Docentes 84,00 Medicina 81,42 Farmácia 89,69 

Tec Adm 75,79  

          Fonte: Elaborado pela FPS, fev /2020. 

 

 

 

 

        Percepção Média Global da Autoavaliação por Segmento, em escala 

73,23

100

36,18

77,39
71,7

4 5 2 4 4

Administrativos Coordenadores Discentes Docentes Taxa Global

Desempenho da Adesão por Segmento 2019

Percentual (%) Escala (1 a 5)
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Segmento FPS (escala) 
Limite Inferior 

Curso (escala) 

Limite Superior  

Curso (escala) 

Discentes 5 Enfermagem 5 Nutrição 5 

Docentes 5 Medicina 5 Farmácia 5 

Tec Adm 4  

         Fonte: Elaborado pela FPS, fev /2020. 

No último Relatório de Recredenciamento (Portaria MEC nº724, de 27/07/18 (DOU 

30/07/2018)), foi registrado, pelos avaliadores, que: “A Faculdade Pernambucana de Saúde 

alcançou o que pode ser classificado como uma cultura de autoavaliação. Com ampla e 

representativa participação de todos os segmentos da IES nesse processo, a FPS e sua CPA vem 

registrando as mudanças positivas e conquistas alcançadas nesse processo”. Este parecer da 

Comissão de Avaliação foi ratificado pelas Comissões de Avaliação para a Autorização de 

Odontologia e Renovação de Reconhecimento de Enfermagem, ambas registraram percepção da 

alta performance da cultura avaliativa, a qual é devidamente vivenciada na FPS. 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

 

Potencialidades  

Adesão segmental global de 71,70% e Percepção média global por segmento em 5 para 

discentes e docentes e 4 para téc. administrativo. 

 

Oportunidade de Melhoria  

 Mobilidade acadêmica dentro e fora do país, Pesquisas, Projetos esportivos, artísticos e 

culturais e Projetos de inclusão. 

NO PDI 2020/2024 – foi estabelecida a seguinte diretriz para a melhoria dessa fragilidade: 

Elevar o grau de internacionalização e mobilidade acadêmica das relações institucionais e 

acadêmicas da FPS, mediante ampliação das oportunidades de formação profissional e de 

intercâmbio, inclusive na produção de conhecimentos e produtos tecnológicos inovadores.  

 

Fragilidades  

Adesão dos Discentes com 36,18% (estatisticamente válida) 

 

Recomendações: Para ampliar essa adesão, decidiu-se trabalhar com as seguintes ações: 

Utilizar, pelo menos, mais dois novos recursos digitais para ampliar a realização das avaliações. 
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Definir metodologia para melhor apropriação, por parte da comunidade acadêmica, dos 

instrumentos de autoavaliação institucional. Ampliar a divulgação dos resultados da 

autoavaliação, apresentando, ao menos, mais duas formas de divulgação. Estabelecer critérios 

de validação para os instrumentos de autoavaliação institucional na CPA.  
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EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional                                                                                                                            

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

AUTOAVALIAÇÃO 2019: 

 

Coordenadores de Curso e Núcleos 

Questões Escala 

Para você a missão institucional está clara? 5 

Os objetivos e finalidades da Faculdade estão claros? 5 

Há coerência entre as ações praticadas pela Faculdade e o proposto em sua missão? 5 

Média 5 

. 

 

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

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

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

para a construção de uma sociedade justa”.  

 

PDI/Metas 

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

instrumento de gestão estratégica da IES. 

 Extrato do status de execução das metas PDI 2015/2019 

Status 
Nº de 

Metas 

% de Metas por 

Intervalo 

Em execução contínua / 

Executado 
11 29,73% 

Em andamento 14 37,84% 

Intermediário 10 27,03% 

Crítico 2 5,41% 

 Total 37 100% 

             Fonte: Elaborado pelo setor de Desenvolvimento Intitucional da FPS, fev /2020. 
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              Fonte: Elaborado pelo setor de Desenvolvimento Intitucional da FPS, fev /2020. 

 

Importante destacar que na transição do PDI 2015/2019 para o PDI 2020/2024, a CPA 

constatou que a FPS manteve sua Missão, Visão, Valores e Objetivos. Este aspecto 

corrobora com os resultados em maior escala, quando perguntamos a respeito da clareza 

que os atores acadêmicos têm a respeito dessas.  Quanto os resultados sobre a coerência 

ente o PDI e as política institucionais, considerando, inclusive, que ele foi elaborado com 

a participação da comunidade e a partir dos indicadores de avaliação institucional interna 

e externa, sendo monitorando em reunião estratégica semanalmente, verifica-se a 

execução das metas/ações no quinquênio de 2015 a 2019 e a velocidade de execução 

inversamente proporcional ao nível de suas complexidades. As ações consubstanciadas 

nas metas apresentaram status em categorias mais arrojadas, na ordem de 67,57% (29,73% 

+ 37,84%), com as metas que estão em andamento ou em execução contínua. No bojo das 

metas institucionais quase 1/3 (29,73%) já configuram como de execução contínua, ou 

seja, estão consolidadas nas rotinas e dinâmicas da IES. O nível de execução geral ficou 

em   94,60% (29,73% + 37,84% + 27,03%).  Duas metas, ou 5,41%, apresentaram nível 

crítico, uma delas refere-se à aspectos de ampliação do apoio docente e discente para 

eventos. A outra refere-se à ampliação de ações correlatas à digitalização do acervo 

acadêmico. Essas ações foram contempladas com objetivo de ampliação da sua execução. 

 

Em execução
contínua /
Executado

Em andamento Intermediário Crítico

29,73%

37,84%

27,03%

5,41%

Extrato do Status de Execução das Metas 
PDI 2015/2019
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Para o processo de elaboração do PDI 2020/2024, optou-se por uma dinâmica de construção 

coletiva, contando com a colaboração da comunidade acadêmica, assim como, os indicadores 

apontados a partir das pesquisas de autoavaliação institucional, relatórios de Comissões 

Externas, instrumentos de avaliação de cursos, resultados do ENADE, oficinas e fóruns 

realizados com  todos os segmentos da comunidade acadêmica, compreendendo, docentes, 

discentes, técnicos administrativos,  gestores administrativos e Coordenadores de curso, 

consolidados pela equipe do Setor de Desenvolvimento Institucional (DI). 

Para a coordenação desse processo de construção foi instituída uma comissão, também, com 

representação de todos os segmentos para a condução das oficinas e análises das construções. 

Foram realizadas 2 oficinas, sendo a 1ª para análise do ambiente interno 

(potencialidades/fragilidades) do ambiente externo (oportunidades/ameaças), com amplo e a 2ª 

para definição de macro políticas, metas e ações com amplo debate, e ainda dois Fóruns.  Além 

das discussões e demais atividades, mecanismos de consulta pública sobre temas pertinentes ao 

PDI foram efetivadas envolvendo a comunidade interna e externa. As consultas foram abertas 

e contaram com ferramentas virtuais de apoio.  

Para o desenvolvimento das oficinas foram identificadas as seguintes estratégias:  

Metodologia (ferramentas), Avaliação do PDI 2015/2019, Construção da matriz SWOT, Projeto 

político-pedagógico institucional (PPI), Levantamento das Necessidades, Construção de 

cenários e  Balanced Score Card (BSC). 

O setor de Desenvolvimento Institucional em parceria com a CPA e a comissão de elaboração 

desses documentos, realizou estudos complementares referentes a indicadores acadêmicos e aos 

cenários de regulação do Ensino Superior. Nesses foram considerados, também, os relatórios 

de autoavaliação institucional, assim como os atos regulatórios de avaliação externa.  

A partir dos resultados finais, após submissão aos participantes do último Fórum, foi elaborado 

o Mapa Estratégico, através da metodologia de Balanced Scorecard Card (BSC), uma 

ferramenta que visa à integração e ao balanceamento dos indicadores de desempenho existentes 

na organização, facilitando o monitoramento do PDI e seu planejamento Estratégico.  

O PDI, como documento estratégico de garantia da missão e visão da instituição, exige a 

contínua participação e compromisso de toda comunidade acadêmica. Os desafios estão postos: 

Inovação; Sustentabilidade, Interprofissionalidade; Internacionalização e Acessiblidade e 

Inclusão, são determinantes para o alcance da excelência no ensino, pesquisa e extensão, 

conforme preconiza a missão.  
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Toda a interação com a comunidade no processo de discussão contou com os canais de 

comunicação disponíveis na FPS: vídeos esclarecedores sobre o tema, amplo uso das redes 

sociais e e-mail, além de banners distribuídos pelo campus e dos membros da CPA sempre 

solícitos para apoiar no processo. 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

 

Potencialidades:  

Para você a missão institucional está clara? Os objetivos e finalidades da Faculdade estão 

claros? Há coerência entre as ações praticadas pela Faculdade e o proposto em sua missão? 

 

Oportunidade de Melhoria  

Inovação nas estratégias de monitoramento do PDI. 

 

Fragilidades  

Manutenção da performance de monitoramento do PDI 

 

Recomendações  

Para atender a esses resultados acima, a CPA articulou com o serviço de Tecnologia da 

instituição e sugeriu aplicativos que dinamizassem o monitoramento. Foi criado um sistema 

eletrônico para monitoramento das meta/ações no PDI e ações, além de reorganização dos 

grupos responsáveis pelas metas, No momento, essas duas iniciativas, que constam como ações 

no PDI 2020/2024 estão sendo implantadas. 

Diretriz no PDI 2020/2024 para o monitoramento das metas/ações de acordo com os 

indicadores avaliativos. 

Promover o meta-monitoramento do PDI, anualmente. 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional                                                                                                                            

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Discentes 

Questão Escala 

A FPS é uma instituição que promove ações que visam à promoção da 

cidadania. 
5 

Média 5 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

 

Área(s) Temática(s) que, na sua opinião, a FPS deve intensificar para contribuir ainda mais 

com a Política de Extensão? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser 

priorizada(s) 

 

 

 

 

Área(s) Temática(s) que, na sua opinião, a FPS deve intensificar para contribuir ainda 

mais com a Política de Extensão? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser 

priorizada(s) 

Ranking 

Segmento       1º 2º 3º 

Discentes Saúde Meio Ambiente Comunicação 
Direitos 

Humanos 
Educação 

Docentes Saúde Educação Tecnologia 

Tec. 

Adm. 
Educação Cultura Saúde Direitos Humanos 

Externo Saúde Direitos Humanos Educação Tecnologia 

. 

 

Área(s) Temática(s) que, na sua opinião, a FPS deve intensificar para 

contribuir ainda mais com a Política de Pesquisa? Escolha a(s) que mais 

se adeque(m) e deve(m) ser priorizada(s) 

1º lugar no ranking 

Segmento Temáticas 

Discentes Pesquisas aplicadas 

Docentes Projetos em áreas de vulnerabilidade social 

Tec. Adm. Projetos em áreas de vulnerabilidade social 

Externo Projetos em áreas de vulnerabilidade social 

              . 

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

“Integração”, componente obrigatório, que tem o objetivo promover a integração dos 
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períodos e cursos, apresentando temas relacionados à ética, cuidar de si, saúde 

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

e indígena e Direitos Humanos. 

Há os projetos de extensão em que são todos de caráter social, com o objetivo de 

contribuir de forma interventiva na realidade das demandas sociais emergentes, 

conforme preconiza o MEC, com a finalidade de minimizar as mazelas da sociedade. 

As atividades são desenvolvidas por meio de várias modalidades, desde projetos, 

eventos pontuais, cursos, grupos de estudo, entre outras de forma a dar oportunidade 

para os estudantes de diversas realidades, para poderem participar considerando as 

demandas acadêmicas. Atualmente são desenvolvidos vinte e um projetos de extensão 

e diversas outras atividades, incluindo cursos e oficinas que contemplam, em destaque, 

as áreas temáticas em saúde, direitos humanos, arte e cultura, tecnologia entre outras. 

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

contratação de profissional específico, arte educador formado em teatro e filosofia, para 

trabalhar esses temas na faculdade. Além dessas providencias, a extensão acadêmica 

conta com a colaboração de uma profissional pedagoga em sua equipe, a qual, contribui 

com o fortalecimento da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em todas 

as atividades extensionistas.   

Essas iniciativas, aliadas às metas projetadas no PDI, as quais estão implantadas, e 

implementadas anualmente, favorecem uma ampla percepção dos estudantes a respeito 

da importância do desenvolvimento desses temas na sua formação profissional e como 

exercício de cidadania além de contribuir essencialmente com o desenvolvimento da 

humanização.  

A atuação do NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) colabora no fortalecimento das 

ações de acessibilidade plena e desenvolvem ações e orientações quanto a acessibilidade 

em diversas dimensões. A equipe do NAI é composta por membros e coordenadores 

acadêmicos e administrativos.  A acessibilidade da instituição abrange várias 

dimensões, sendo elas, arquitetônica, onde toda estrutura física passa por adequações e 

avaliações constantes de profissionais da engenharia civil para garantir o acesso pleno 

das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida; a dimensão atitudinal onde 

são realizadas ações e orientações para toda a comunidade acadêmica com a finalidade 

de orientar quanto ao conceito de inclusão e estimular sua prática no dia a dia. Para essa 

dimensão o NAI desenvolve junto ao setor de Recursos Humanos da FPS várias 



 

 34 

atividades. A FPS conta ainda com o Comitê de Desenvolvimento docente que 

desenvolve ações no campo da acessibilidade atitudinal e pedagógica, articulados com 

o setor de Apoio Psicopedagógico, trabalhando até o momento com os seguintes temas: 

identidade profissional e motivação; relacionamento com os estudantes: acolhimento e 

vínculo; dificuldade de aprendizagem: TDAH; integração de grupos; e grupos 

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

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

acolhimento, na perspectiva do discente ingressante em 2019 ter sido esclarecido de 

todas as informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à instituição; 

quanto a dimensão tecnológica é trabalhada no Núcleo e estudada com profissionais da 

instituição, sendo da área de TIC. Atualmente podemos contar com a sala de Recursos 

Multifuncionais localizada na biblioteca da FPS onde a sala fica disponível para os 

estudantes que se sentirem à vontade em utilizá-la. Nessa sala temos aparelhos como 

teclado em Braille, ampliador de tela entre outros que podem prover a acessibilidade 

dos estudantes que deles necessitam para estudar. Cabe destacar que mesmo não 

havendo estudante com 100% de deficiência visual, a instituição teve o cuidado de 

providenciar os aparelhos para futuros estudantes que possam vir a fazer parte do corpo 

acadêmico; a dimensão comunicação trabalha com os profissionais do marketing 

fazendo parte do Núcleo para garantir que toda instituição tenha contemplada o acesso 

a informação. Em destaque desta dimensão podemos citar as placas em Braile e a 

profissional intérprete de Líbras que faz parte da equipe de Extensão e Responsabilidade 

Social;  

Temos ainda importante destacar a criação da RAD (Rede de Atendimento ao Discente), 

que agrega, amplia e integra as frentes de atendimento aos discentes.  

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

pelo âmbito socioambiental, ao considerar ambos - social e ambiental - como 

indissociáveis. Essa visibilidade se consolida nas ações dos atores acadêmicos em suas 

práticas numa abrangência ampla que contemplem todos os ambientes de ensino-

aprendizagem que interajam. 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 
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Potencialidades:  

A FPS é uma instituição que promove ações que visam à promoção da cidadania e três dos 

quatro segmentos apresentam interesse na área temática de vulnerabilidade social. 

 

Recomendações  

Para potencializar a responsabilidade Social na instituição, foram definidas as seguintes diretriz 

e ações:  

Fortalecer a inserção regional e a responsabilidade social da FPS na área de ensino, pesquisa e 

extensão. Desenvolver ações que estimulem a sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental. 

Quanto a prática de pesquisa aplicada, foi definida a seguinte diretriz:  Implantar um plano de 

gestão da política de pesquisa voltado para a graduação e a pós-graduação, com ampliação da 

produção científica na FPS, considerando os cenários nacional e internacional.   
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EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

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

2019 AVALIAÇÃO MÓDULO  

Questões Escala 

Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos temas bordados para 

os objetivos propostos) 
5 

Objetivos cognitivos atingidos (considerar se os objetivos foram atingidos) 5 

Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem 

(considerar docente, coordenador de docente, coordenação de curso e apoio 

psicopedagógico) 

5 

Média 5 

 

2019 AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE DOCENTE 

Questões Escala 

Exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais; (considerar se a exposição 

do módulo contribuiu para uma melhor aprendizagem). 
5 

Estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante; (considerar se o coordenador  

de docente utiliza estratégias de aprendizagem que desperta a curiosidade e 

interesse do estudante pela pesquisa e estudos). 

5 

Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo; (considerar se o 

coordenador de docente soube identificar necessidades específicas dos estudantes 

durante o módulo e interveio no momento necessário). 

5 

Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o 

coordenador conduziu as orientações com foco nos objetivos de aprendizagem, de 

forma  segurança e coerência com a situação apresentada). 

5 

Relacionamento e integração com o grupo; (considerar se o coordenador mantém 

uma atitude de interação e relaciona-se de forma equilibrada e acolhedora com os 

estudantes) 

5 

Exemplo de conduta profissional. (considerar se há por parte do coordenador de 

docente procedimentos que sejam adequados a sua função, como equilíbrio 

emocional, ética, atenção as individualidades, respeito e sigilo das informações dos 

estudantes, escuta e resolução em tempo hábil, das questões trazidas pelos 

estudantes). 

5 

Média 5 

 

2019 AVALIAÇÃO DO DOCENTE 

Questões Escala 

Orientação pelos objetivos de aprendizagem; (considerar se o docente conduz 

as orientações nos grupos tutoriais de forma a alcançar os objetivos do módulo 

e dos problemas). 

5 

Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo; (considerar se a 

atuação do docente (facilita a boa participação dos estudantes nos debates). 
5 
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Estímulo ao interesse e à curiosidade; (considerar se a atuação do docente 

desperta novas curiosidades, através de perguntas e outras intervenções). 
5 

Orientação no uso dos recursos de aprendizagem; (considerar se o docente 

sugere recursos que possam auxiliar os estudantes na pesquisa e estudos dos 

temas). 

5 

Estímulo ao raciocínio crítico; (considerar se o docente estimula os estudantes a 

contribuírem com pensamento crítico em relação do aprendido). 
5 

Contribuição para um relacionamento harmônico do grupo; (considerar se o 

docente conduz o grupo de forma a haver um relacionamento de colaboração 

no grupo e respeito). 

5 

Identificação das dificuldades individuais; (considerar se o docente orienta a 

partir das dificuldades individuais identificadas) 
5 

Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o 

docente conduz as atividades com foco, coerência e decisão). 
5 

Acolhe Críticas; (considerar se o docente recebe as críticas dos estudantes a 

algum procedimento ou atitude de forma construtiva e reflexiva). 
5 

Postura ética em relação ao cargo ocupado (considerar se há respeito a 

individualidade e sigilo profissional a cada estudante e suas dificuldades, assim 

como postura em relação aos procedimentos profissionais a partir do próprio 

exemplo). 

5 

Média 5 

 

2019 AUTOAVALIAÇÃO (Ingressantes)  

  

Questões Escala 

A semana de acolhimento contribuiu para meu esclarecimento sobre a 

metodologia ativa de ensino usada no curso. 5 

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

curso. 4 

Na semana de acolhimento fui esclarecido de todas as informações necessárias 

para uma boa adaptação ao curso e à instituição. 5 

Média 4,67 

 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

Atividades/áreas, que na sua opinião, a FPS deve atuar/ampliar para contribuir com a 

Política de Pesquisa? 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser priorizada(s) 

Ranking 

Segment

os 
1º 2º 3º 

Discente

s 

Pesquisas 

aplicadas 

Desenvolvime

nto de 

produtos 

inovadores 

Projetos em 

áreas de 

vulnerabilida

de social 

Projetos de empreendedorismo 
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Docentes 

Projetos em 

áreas de 

vulnerabilida

de social 

Pesquisas aplicadas 
Desenvolvimento de soluções 

em tecnologia 

Tec. 

Adm. 

Projetos em 

áreas de 

vulnerabilida

de social 

Projetos de cultura 

Desenvolvime

nto de 

produtos 

inovadores 

Desenvolvime

nto de 

soluções em 

tecnologia 

Externo 

Projetos em 

áreas de 

vulnerabilida

de social 

Pesquisas aplicadas 
Desenvolvimento de soluções 

em tecnologia 

 

PDI/Metas  

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

conceitos para o nível de excelência de acordo com os critérios de avaliação do MEC”, dentre 

os 06 cursos de graduação da FPS, (medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia 

e nutrição)”.  

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

duas vezes a cada semestre. 

 

Percepção Média Global da Avaliação, em % 

FPS 2018 2019 

Avaliação do Módulo                                  

(pelos discentes) 

93,73 

 

91,86 

 

Avaliação do Docente/Docente                                                              

(pelos discentes) 

94,67 

 

94,34 

 

 

Percepção Média Global da Avaliação, em escala 

FPS 2018 2019 

Avaliação do Módulo                                  

(pelos discentes) 
5 5 

Avaliação do Docente/Docente                                                              

(pelos discentes) 
5 5 

 

Os módulos referentes às avaliações dos discentes a respeito do docente apresentam 

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

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

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

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

módulo, que compõem o plano de ensino, para que a aprendizagem seja significativa, 
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contribuindo para o alcance das competências e habilidades identificadas para a sua 

formação.  Os coordenadores de docentes e docentes são avaliados, também, nesse processo. 

Os resultados são devolvidos em forma de gráficos, enviados para os coordenadores de 

docentes com vistas a discussões com os estudantes. A cada semestre são realizadas, pelo 

menos, quatro dessas avaliações. Das ações programadas para a meta (PDI 2015/2019), 

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

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

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

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

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

interdisciplinaridade nos currículos para ampliar oportunidades de estudo, reflexão e 

ampliação; participação em atividades de formação complementar” e “Oferecer formação 

pedagógica de forma continuada e permanente”. Dos 07 (sete) cursos de graduação da FPS 

06 (seis) performaram, respectivamente, com conceitos, 4,4,4,5,5 e 5 (fisioterapia, 

enfermagem, farmácia, medicina, psicologia e odontologia), e para nutrição foi protocolado 

pedido de reconhecimento, aguardando agenda de visitas por parte INEP. No ENADE 2016, 

os cursos, medicina, fisioterapia, enfermagem, nutrição, farmácia receberam, 

respectivamente, os CPC (3, 3, 3, 3 e 4). O curso de psicologia obteve CPC 3 no ENADE 

2018. Nesse tema a CPA atua na análise dos indicadores, na comparação com os PPC e nas 

discussões em NDEs e colegiados, buscando ações que podem contribuir para melhores 

resultados.  

Em 2019, foram realizados sistemáticos estudos para possíveis validações ou atualizações de 

matrizes de acordo com as DCN, assim como, foi promovida a atualização de variados 

documentos institucionais e de cursos com vistas as adequações, com as devidas publicações.  

A Política de Extensão da FPS trabalha com oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, 

Direitos humanos e justiça, Educação, Saúde, Meio ambiente, Tecnologia e produção e por 

fim, Trabalho. Contemplados com: Projeto Cozinha Sustentável, Projeto de Braços Abertos 

Para a Vida, Projeto Palavra Mágica, Projeto Cineclube, Projeto S.O.S Palhaçoterapia, 

Projeto Gigantes da Geriatria, Programa Tecnologia Aplicada à Saúde: Projeto de 

Capacitação em Recursos Digitais, Programa Tecnologia Aplicada à Saúde: Projeto Curso 

de Acolhimento Tecnológico, Programa Tecnologia Aplicada à Saúde: Projeto Treinamento 

para Monitores, Projeto Ubuntu FPS, Projeto Corrente do Bem, Projeto Estudante Mentor, 

Projeto Gol de Placa na Saúde, Projeto Chama a FPS, Projeto Contação de Histórias, Projeto 
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Artes Cênicas, Projeto Homem: Atitude é Saber Prevenir! Projeto Amor que vem do peito, 

Projeto Longevidade, Projeto Pense Bem AVC, Projeto Amigos do Conhecimento, Projeto 

Uso Racional do Medicamento, Fórum de Extensão FPS, Curso de Escrita, Linguagem e 

Produção Acadêmica, Curso de Libras, Curso de Escrita, Linguagem e Produção Acadêmica 

Básico, Curso de Escrita, Linguagem e Produção Acadêmica Intermediário, Curso de 

Lipídeos, Curso de Introdução à Química, Curso de Proteínas e Aminoácidos, Curso de 

Vitaminas e Minerais, Curso de Carboidratos e por fim, Curso de Água e PH. 

O estudante conta, ainda, com apoio psicopedagógico permanente e uma RAD (rede de 

atendimento ao discente), para fins integrados de atendimento. Para apoio à atividade 

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

atividades, cursos de nivelamento. Docentes, coordenadores de docente e coordenação de 

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

atendimento ao discente. 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

Potencialidades:  

Alta percepção (5) por parte dos discentes quanto ao Eixo 3, Dimensão 2. A IES ao longo do 

PDI 2015/2019, obteve resultados exitosos nas avaliações in loco.  

 

Oportunidade de Melhoria:  

Três dos quatro segmentos apontam a necessidade da Política de Pesquisa contemplar Projetos 

em áreas de vulnerabilidade social 

 

Recomendações  

No PDI com vigência 2020/2024 foram definidas as seguintes diretrizes e ações: 

 

Diretriz 

Criar um centro de referência em educação interprofissional nos níveis de ensino até 2024. 

 

Ações 

Adequar os projetos pedagógicos de cursos, numa perspectiva interprofissional e atentando para 

as novas DCNs e diretrizes da CAPES. 
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Articular a inclusão de 10% da extensão, nas matrizes curriculares de todos os cursos, como 

parte da carga horária obrigatória, até 2021. 

Fortalecer a inserção regional e a responsabilidade social da FPS na área de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas                                                                        

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade   

(vieses de comunicação interna e externa) 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar para contribuir com a Comunicação 

com a Sociedade? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser priorizada(s) 

 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Discentes 

Questões Escala 

Canais de Comunicação E-mail "FPS informa" 4 

Canais de Comunicação Programação visual (faixas, cartazes, outdoors, 

vídeos, outros )  4 

Canais de Comunicação Redes sociais (Facebook, Instagram, outros)  5 

Canais de Comunicação Site da FPS 5 

Canais de Comunicação tutoria  online 5 

Média 4,6 

. 

AUTOAVALIAÇÃO 2019: 

Coordenadores de Curso e Núcleos 

Questões Escala 

Você considera eficaz a comunicação interna e externa (editais, informativos e 

comunicação)? 3 

Você considera efetivo o marketing institucional? 3 

Média 3 

. 

Meta PDI: Criar, fortalecer e aprimorar os instrumentos, ações e meios de 

comunicação da FPS, com vistas a ampliar sua interlocução com as comunidades 

interna e externa. 

 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar para contribuir com a 

Comunicação com a Sociedade? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser 

priorizada(s) 

Ranking 

Segmento 1º 2º 3º 

Discente 
Eventos (Congressos, feiras, 

exposições, fóruns) 

Publicações 

acadêmicas 
Site 
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Docente 
Eventos (Congressos, feiras, 

exposições, fóruns) 

Publicações 

acadêmicas 
Site 

Tec. Adm. 
Eventos (Congressos, feiras, 

exposições, fóruns) 
TV Site 

Externo 
Eventos (Congressos, feiras, 

exposições, fóruns) 

Publicações 

acadêmicas 
Site 

. 

 

A FPS adota um posicionamento enfaticamente voltado à agilidade e qualidade nos processos 

de trânsito de informações que são essenciais tanto para o desenvolvimento da IES em seus 

aspectos gerenciais, pedagógicos, acadêmicos e de comunicação com a sociedade.  

O departamento de Tecnologia da Informação (TI) da FPS, doravante todas as 

implementações já em curso e projetadas, o departamento de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) da FPS e para atingir as metas estratégicas e operacionais terá como 

premissa o investimento constante em capital humano e recursos tecnológicos. 

O TIC da FPS atua em três grandes grupos, a saber: Serviços, Infraestrutura e Processos. 

Os Serviços de TIC da FPS perpassam pela garantia, atualização e funcionamento do Back 

Office, CRM, GEDoc, Repositório Trabalho Acadêmico, Atualização dos Sistemas 

(Pergamum e Lyceum), EAD, Indicador de Desempenho, BI, Portal de Colaboração 

(Intranet), Licenciamento (Microsoft; Certisign; Marketing e EAD), Capacitação de equipe, 

Ampliar velocidade de Internet, Autenticação Centralizada, Mobilidade no acesso aos 

arquivos Institucionais, Sistema Revista científica, Softwares: Emissão de Diplomas; 

Reserva de Armários; Resultado Vestibular, Inscrição Pós-graduação, PIBIC, Reserva de 

Sala, Frequência Internato, Randomização, Laureado, Ranking (B.I), Monitoramento de 

livros e Integrar a Rede RNP. 

A FPS conta com uma equipe de comunicação e marketing, com representação na CPA e 

busca em articulação com o serviço de Tecnologia e Comunicação estratégias e ferramentas 

que potencializem a comunicação com a sociedade e comunidade acadêmica. O desafio da 

comunicação efetiva vem sendo perseguido e conquistado ao longo do processo de 

desenvolvimento dos cursos, mas requer constantes atualizações, devido a dinâmica e volume 

de informações que precisam ser disseminadas a todos ao atores que interagem nesse 

processo de comunicação da informação.  

 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 
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Potencialidades  

Canais de Comunicação bem avaliados pelos discentes 

Oportunidade de Melhoria 

Canais de Comunicação na avaliação dos Coordenadores 

 

Fragilidades  

Os quatro segmentos apontam Eventos (Congressos, feiras, exposições, fóruns), como 

uma priorização na Comunicação com a Sociedade. 

 

Recomendações  

Para implementar a busca de melhorias nos canais e comunicação, no PDI 2020/2024, 

foram sugeridas as seguintes diretriz e ações: 

 

Diretriz 

Ampliar estratégias que garantam eficiência na comunicação de todos os segmentos da 

FPS. 

 

Ações 

Promover uma política de comunicação, que enfatize a melhoria dos processos e 

estruturas de comunicação intra e intersetorial, com estudantes e com a sociedade. 

Ampliar e adequar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas                                                                        

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar ainda mais para contribuir com as 

Políticas de Atendimento aos Discentes? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser 

priorizada(s)  

 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Discentes 

Questões Escala 

Práticas de Assistência Estudantil Atendimento Psicopedagógico 4 

Práticas de Assistência Estudantil Auxílio para participação em eventos 

acadêmicos (congressos, Jornadas, etc)  3 
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Práticas de Assistência Estudantil Distribuição de bolsas (alimentação, 

moradia, transporte)  3 

Práticas de Assistência Estudantil Promoção da Instituição de atividades 

esportivas e culturais 3 

Média 3,25 

. 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar ainda mais para contribuir com as 

Políticas de Atendimento aos Discentes? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser 

priorizada(s) 

Ranking 

Segmento 1º 2º 3º 

Discentes 

Estágios 

não 

obrigatórios 

Apoio Psicopedagógico Monitoria 

Docentes 

Apoio 

Psicopedagógi

co 

Nivelamento de conteúdos Estágio não obrigatórios 

Tec. Adm. 

Apoio 

Psicopedagógi

co 

Apoio Assistencial 
Nivelamento de 

conteúdos 

Externo 

Apoio 

Psicopedagógi

co 

Apoio 

Assisten

cial 

Nivelamento 

de conteúdos 
Monitoria 

Estágio não 

obrigatórios 

Projetos de 

empreende

dorismo 

. 

 

A FPS vem ampliando ao longo da sua gestão acadêmica os recursos de apoio ao discente no 

que concerne aos aspectos psicopedagógicos com uma equipe ampliada á medida das 

necessidades, apoio social e econômico. Com a criação da RAD - Rede de Apoio ao 

Estudante, tem-se ampliado a assistência, inclusive com relação a bolsas de auxílio 

permanência, assim como diversos tipos de descontos nas mensalidade, visando a 

permanência do estudante e a conclusão do seu curso em tempo hábil. 

Pode-se constatar através dos recortes abaixo retirados dos Relatórios de Avaliação de Curso 

recentes (2019). 

Apoio ao discente, indicador 1.12 do instrumento MEC/INEP, Visita Autorização 

Odontotologia, com menção `a “Rede de Apoio Ao Discente (RAD), com regimento 

próprio e atuação em várias instâncias e formatos: atendimento psicopedagógico, ouvidoria, 

acompanhamento de egressos, núcleo de internacionalização e mobilidade acadêmica, 

monitoria, programa de iniciação científica, núcleo de acessibilidade e inclusão, bolsas de 

estudo, cursos de nivelamento e capacitação, núcleo de pesquisa”. Foi atribuído conceito 

4. 
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Apoio ao discente, indicador 1.12 do instrumento MEC/INEP, Visita Renovação de 

Reconhecimento Enfermagem, com menção `a “IES possui equipe de apoio 

psicopedagógico e assistente social. Diretório acadêmico. Convênio com 3 instituições 

internacionais (EUA, Itália e Portugal). Possui módulos de nivelamento em Português e 

Inglês. Possui editais de monitoria. Possui Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e 

Núcleo de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica, (NIMAC). ” Foi atribuído 

conceito 5. 

Quanto o nível percentual de satisfação ficar na escala 3 para participação em eventos, deve-

se muito aos critérios não atendidos para tal incentivo, citando entre outros, a forma de 

apresentação de trabalhos em Congresso ser oral. 

E quanto auxílio para bolsas, a instituição tem ampliado consideravelmente, a constar: 

A FPS apresenta uma campanha própria de descontos e bolsas, atualmente cerca de 90% 

destes incentivos estão destinados à graduação e 10% para os programas de mestrado em 

educação e psicologia.  

 

                     Fonte: Financeiro da FPS para o Censo 2019. 

   

Nos cursos a distribuição considera volume de estudantes, demandas sociais. Os editais para 

a submissão de pleito destes benefícios ficam no site da FPS. 

 

Conforme disposto no edital as bolsas de estudos parciais previstas neste Informativo serão 

concedidas, após apreciação da Diretoria da Faculdade Pernambucana de Saúde do 

Formulário de Cadastro Socioeconômico e os documentos indicados neste Informativo, aos 

Graduação
91%

Mestrado
9%

Cenário das Bolsa FPS por Níveis - 2019

Graduação Mestrado



 

 46 

estudantes como menor renda per capita familiar e maior carência socioeconômica. Para 

auxiliar a Direção na seleção dos estudantes elegíveis para a concessão da bolsa de estudos 

parciais, poderá ser solicitado parecer da equipe técnica da Faculdade Pernambucana de 

Saúde, coordenada por Assistente Social, que facultada a possibilidade de realizar visita 

domiciliar e entrevistas pessoais, emitirá parecer acerca da condição socioeconômica do 

estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenário da Distribuição das Bolsas FPS - 2019 

Enfermagem 9,91 

Farmácia 3,88 

Fisioterapia 6,03 

Medicina 49,14 

Nutrição 10,78 

Odontologia 4,74 

Psicologia 15,52 

FPS 100,00 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

  

Potencialidades  

Percepção Discentes aponta escala 4 para o Apoio Psicopedagógico. 

Nas visitas de Autorização para Odontologia e renovação de Reconhecimento para 

Enfermagem, o indicador Apoio ao discente, recebeu respectivamente, conceito 4 e 

conceito  

 

Oportunidade de Melhoria 

A percepção dos Discentes foi escala 3 para Auxílio para participação em eventos 

acadêmicos, Distribuição de bolsas (alimentação, moradia, transporte), e Promoção da 

Instituição de atividades esportivas e culturais. 

 

Recomendações  

Para melhor atender a esses indicadores de fragilidades, no PDI 2020/2024 foram 

definidas as seguintes Diretriz e ações: 
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Diretriz 

Mapear o atendimento ao discente nos aspectos sociais, psicopedagógicos e 

pedagógicos, para potencializar a qualidade do atendimento e a sua permanência. 

 

Ações 

Elaborar um plano de gestão envolvendo os núcleos e setores de apoios ao discente, 

visando um atendimento integral e interprofissional. 

Rever as estratégias de divulgação dos serviços de apoio ao discente. 

Ampliar o projeto de Estudante Mentor para o estágio supervisionado. 

 

EIXO 4: Políticas Acadêmicas 

 

Eixo 4:  Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 5: Política de Pessoal para os Docentes 

AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Docentes 

Questões Escala 

A FPS estabelece critérios adequados no processo de admissão para a 

docência no seu curso. 
5 

 A FPS atende, de acordo com o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e 

Salários), as suas expectativas quanto aos critérios de progressão na 

carreira. 

3 

A FPS oferece condições de trabalho para que você realize as suas 

atividades docentes em relação a carga horária. 
5 

A FPS oferece condições de trabalho para que você realize as suas 

atividades docentes em relação a remuneração. 
4 

A FPS oferece incentivos profissionais em relação à sua capacitação. 4 

A FPS favorece relações interpessoais adequadas no seu ambiente de 

trabalho.  
5 

A FPS oferece incentivo em relação à sua atuação na pesquisa 4 

 A FPS oferece estímulo para a sua participação nos projetos de extensão 4 

A FPS oferece estímulo para que você possa participar de eventos 

externos ( Congresso, Bancas, palestras, etc)  
3 

A FPS facilita a sua liberação para fazer mestrado e doutorado. 4 
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Média 4,1 

. 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

Docentes 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar para contribuir com as 

suas Políticas de Pessoal? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser 

priorizada(s) 

Ranking 

Segmento 1º 2º 3º 

Docentes 
Cursos de 

Capacitação 

Incentivos a inserção 

em cursos Pós-

Graduação 

Participação em eventos 

externos 

. 

 

PDI/Metas 

Manter quadro docente adequado ao perfil curricular dos cursos e de acordo com o 

que preconiza a legislação específica.  

 

Corpo Docente da FPS, reflete-se pela preocupação da IES, com a incessante busca e 

manutenção de parâmetros de excelência acadêmica para a Gestão de Pessoas, consolidada 

pela institucionalização e funcionamento do setor de RH e um Comitê de Desenvolvimento 

Docente. Foram realizados 6 cursos em 2019, sendo duas edições anuais, distribuídas assim: 

Curso de formação e aperfeiçoamento de docentes em ABP, 30h; Curso de construção de 

problemas em ABP, 20h e Curso de avaliação de desempenho e feedback em grupos tutoriais, 

20h. Ainda são ofertados: Bases para Educação Interprofissional em Saúde, Acolher para 

intervir, Curso para Desenvolvimento das Congruências do doente em ABP, Mapa conceitual 

como estratégia de aprendizagem, Curso para pesquisa em bases de dados, Curso Básico 

sobre Cidadania Digital, Rubricas para Avaliação do Fórum, Atuação Pedagógica no Fórum, 

Elaboração de questões  e Curso Básico em Preceptoria. 

A Política para o Corpo Docente está implementada para contribuir no processo de 

crescimento e de desenvolvimento institucional. A comunidade discente conforme dados dos 

diversos relatórios da CPA, reconhece o valor do “capital docente”, como um dos diferenciais 

mais significativos da FPS. As ações para a consolidação do Plano de Cargos Carreiras e 

Salários Docente apresentam aspectos de contemplação e valorização dos profissionais em 

enquadramentos verticais e horizontais, onde o tempo e a titulação são devidamente 

referenciados e reconhecidos. A IES vem ampliando paulatinamente o enquadramento 

funcional temporal dos docentes para regime de tempo integral e tempo parcial posto na 
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Política de Recursos Humanos da FPS, as ações para a consolidação dos Planos de Cargos 

Carreira e Salários (PCCS) do Corpo Docente homologado através da Portaria 076, publicada 

no DOU de 21 de julho de 2014, apresenta e corrobora com os aspectos de contemplação e 

valorização dos profissionais.  

O referido PCCS está adequado ao Projeto Acadêmico e às peculiaridades dos Cursos da 

FPS, asseguram a viabilidade técnica e são condizentes com a disponibilidade financeira 

necessária a sua implantação.  Constituem – se (PCCS Técnico Administrativo e PCCS dos 

Docentes) em instrumentos gerenciais valiosos, que visam garantir o bom desempenho 

funcional, o aperfeiçoamento e a execução da Política de Recursos Humanos da FPS. O corpo 

Docente caracteriza-se por profissionais que exercem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, e também, àquelas inerentes à administração universitária, privativas de docente de 

nível superior, conforme descrições de cargos constantes no PCCS do Corpo Docente.  

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de potencialidades e 

fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

 

Potencialidades  

A FPS estabelece critérios adequados no processo de admissão para a docência no seu curso, A 

FPS oferece condições de trabalho para que você realize as suas atividades docentes em relação 

a carga horária, A FPS oferece condições de trabalho para que você realize as suas atividades 

docentes em relação a remuneração, A FPS oferece incentivos profissionais em relação à sua 

capacitação, A FPS favorece relações interpessoais adequadas no seu ambiente de trabalho, A 

FPS oferece incentivo em relação à sua atuação na pesquisa,  A FPS oferece estímulo para a 

sua participação nos projetos de extensão, A FPS facilita a sua liberação para fazer mestrado e 

doutorado. 

 

Oportunidade de Melhoria  

A FPS atende, de acordo com o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários), as suas 

expectativas quanto aos critérios de progressão na carreira e A FPS oferece estímulo para que 

você possa participar de eventos externos (Congresso, Bancas, palestras, etc). 

 

Fragilidades:  

Divulgação de fluxos de incentivos para apoio a participação em eventos acadêmicos. 

PPCS  
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Recomendações  

Para atender aos indicadores apontados como fragilidades e condições de melhorias, definiou-

se no PDI 2020/2024 as seguintes diretriz e ações: 

 

Diretriz 

Ampliar as diretrizes das políticas de pessoal, tendo como foco o desenvolvimento profissional 

e as condições de trabalho. 

 

Ações  

Apresentar proposta de implementação de políticas de educação continuada para docentes em 

todos os níveis de ensino na FPS. 
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Eixo 4:  Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Técnico Administrativo 

Questões Escala 

Preparo para o trabalho que desempenho 5 

Produtividade nas atividades a mim atribuídas 5 

Postura ética em relação à atividade profissional desenvolvida 5 

Condições salariais oferecidas pela FPS 3 

Incentivos e/ou estímulos à minha capacitação profissional. 3 

Quantidade de funcionários por setor 4 

Qualidade das relações interpessoais entre os funcionários do meu setor  4 

Qualidade das relações interpessoais por parte dos estudantes com os 

funcionários 4 

Média 4,12 

 

Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

Téc. Administrativo 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar para contribuir com as suas Políticas 

de Pessoal? Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser priorizada(s) 

Ranking 

Segmento 1º 2º 3º 

Tec. Adm. 
Cursos de 

Capacitação 

Projetos culturais e 

esportivos 

Participação em eventos 

externos 

. 

Atividades ofertadas com articulação do RH, em 2019. 

Atividades 2019.1 Público Qt 

Básico de libras  
Externo e 

Funcionários  
19 

Excel Básico Funcionários ADM 28 

Atividades 2019.2 Público Qt 

Intermediário libras 
Estudante, Externo e 

Funcionários  
24 

Palestra: Cuidar de Si (SIPAT) Funcionários ADM 80 

Palestra: Doenças Sexualmente Transmissíveis (SIPAT) Funcionários ADM 70 

Palestra: Alimentos e qualidade de vida (SIPAT) Funcionários ADM 67 

Palestra:  Contenção de hemorragia e imobilização de 

fraturas (SIPAT) 
Funcionários ADM 55 

Parada cardíaca (SIPAT) Funcionários ADM 82 

Curso de APH (atendimento pré-Hospitalar) Funcionários ADM 10 

Curso de NR35 Funcionários ADM 12   

Curso de formação CIPA Funcionários ADM 12 
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Brigada de Emergência Funcionários ADM 27 

 

Pesquisa da Caixa de Sugestões da CPA em articulação com o RH, 2019.2. 

Cursos Solicitações Ranking 

Inglês (básico/ avançado) 14 1º 

Administração 10 2º 

Informática  7 3º 

Educação física 6 4º 

Excel 5 5º 

Espanhol e Técnico de segurança 4 6º 

Psicologia 3 7º 

After effects, Biblioteconomia, Elétrica, Limpeza e 

manutenção, Marketing, Oratória, Segurança do 

trabalho, Técnico de anatomia e Técnico de dissecção 

2 8º 

. 

PDI/Metas 

Criar Política de RH para o Corpo Técnico-Administrativo. 

A constante busca pelo atendimento a um dos itens do mapa estratégico - Pessoas: destacou-

se as políticas de gestão de pessoas e do conhecimento para assegurar o compromisso com o 

desenvolvimento de processos integradores na busca da excelência na prestação dos serviços 

educacionais. As ações definidas para essa meta foram: “Elaborar, apresentar e submeter à 

política para o corpo técnico – administrativo”. “Realizar curso de Relacionamento 

Interpessoal em todos os segmentos”. “Implantar o Plano de Cargos e Carreiras e Salários 

deste segmento”. Indicar, pelo menos, um técnico – administrativo, por ano, de cada setor, 

para cursos de qualificação e ou aperfeiçoamento. Todas as ações foram iniciadas. A política 

de Gestão de Pessoas da FPS, consolidada pela institucionalização e funcionamento do setor 

de RH, com a incessante busca e manutenção de parâmetros de excelência, enfatiza a sua 

relação com o Corpo Técnico-Administrativo, pautando tanto nos requisitos legais 

trabalhistas referentes ao Regime CLT, quanto nas orientações da busca e implantação de 

condições materiais e gerenciais adequadas ao desenvolvimento, valorização e retenção dos 

seus talentos internos. A formação e capacitação do corpo técnico-administrativo, atendendo 

ao PDI e às políticas voltadas a ele, foram consubstanciadas em frentes do setor de RH da 

FPS, em parceria com a Extensão e o EaD, atividades cursos e palestras facultando 474 

participações (sendo 431 especificamente funcionários). Os públicos assistidos foram o 

externo e interno, com presença dos segmentos de estudantes e técnicos-administrativo, 

sendo este último prioritário. As ações são promovidas por meio de cursos externos e 

internos, citando para 2019.1: Básico de libras e Excel Básico. Para 2019.2: Intermediário 
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libras, Palestra: Cuidar de Si (SIPAT), Palestra: Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(SIPAT), Palestra: Alimentos e qualidade de vida (SIPAT), Palestra:  Contenção de 

hemorragia e imobilização de fraturas (SIPAT), Parada cardíaca (SIPAT), Curso de APH 

(atendimento pré-Hospitalar), Curso de NR35, Curso de formação CIPA e Brigada de 

Emergência.  

Em 2019 os dois colaboradores indicados para o Mestrado, iniciam suas qualificações de 

projetos.  

Desde março de 2016 a FPS disponibiliza para sua comunidade acadêmica o curso de Inglês 

online da VOXY que permite a comunidade acadêmica interna o acesso a todas as fases de 

formação (básico, intermediário e avançado). Ainda há a oferta de curso de Português e de 

Excel.  

Está previsto para o início de 2020 a presença de Consultoria no desenvolvimento de soluções 

construção de práticas seguras na captação, atração, desenvolvimento, acompanhamento e 

orientação de capital humano. 

A Consultoria auxiliará a FPS na consolidação do Plano de Cargos Carreiras e Salários do 

Técnico-Administrativo, corroborando com os aspectos de contemplação e valorização dos 

profissionais.  

   . 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de potencialidades e 

fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

Potencialidades  

Preparo para o trabalho que desempenho, Produtividade nas atividades a mim atribuídas, 

Postura ética em relação à atividade profissional desenvolvida, Quantidade de funcionários por 

setor, Qualidade das relações interpessoais entre os funcionários do meu setor, Qualidade das 

relações interpessoais por parte dos estudantes com os funcionários 

 

Oportunidade de Melhoria:  

Condições salariais oferecidas pela FPS e Incentivos e/ou estímulos à minha capacitação 

profissional. 

 

Fragilidades  

Apropriação do PCCS para o Técnico Administrativo 
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Recomendações 

Para atender a essas melhorias e fragilidades apontadas na autoavaliação, decidiu-se por 

diretrizes e ações no PDI (2020/2024) que: 

 

Diretriz 

Ampliar as diretrizes das políticas de pessoal, tendo como foco o desenvolvimento profissional 

e as condições de trabalho.  

 

Ação 

Criar mecanismos para que o corpo técnico participe de capacitações internas e externas 

Desenvolver treinamento específico por função para o corpo técnico administrativo.  

Desenvolver capacitações (método, nivelamento, específicos às áreas de atuação) em EAD e/ou 

presencial para o corpo técnico. 

Implementar um programa permanente, em promoção da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Elaborar planos setoriais de gestão, considerando os indicadores de avaliação externa e 

autoavaliação. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                        

Dimensão 6:  Organização e Gestão da Instituição. 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Técnico Administrativo 

Questões Escala 

Relações interpessoais entre a gestão do setor e os funcionários 5 

Atuação da gestão em relação a ética nas relações com os funcionários. 5 

Média 5 

 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Docentes 

Questões Escala 

A Coordenação de Curso apresenta retorno em tempo adequado aos seus 

requerimentos 
5 

A Coordenação de Curso busca fontes alternativas de recursos para o seu Curso 

(inovações, pesquisa, etc).  
5 

A Coordenação de Curso conduz o processo de admissão e demissão de docentes 

de forma responsável e coerente com os critérios estabelecidos para isso.  
5 

A Coordenação de Curso valoriza o colegiado de curso como colaborador nas 

discussões dos Projetos Pedagógicos de Curso.  
5 
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A Coordenação de Curso participa no acompanhamento da vida acadêmica dos 

estudantes e no desempenho acadêmico dos docentes do seu curso. 
5 

A Coordenação de Curso estimula a sua participação e a dos discentes na 

realização de atividades de pesquisa, iniciação científica e extensão.  
5 

A Coordenação de Curso apresenta habilidade para lidar com as diferenças 

individuais de cada estudante diante de suas necessidades. 
5 

A Coordenação de Curso desenvolve uma gestão que favorece ao diálogo e a sua 

participação no desenvolvimento do curso.  
5 

A Coordenação de Curso demonstra capacidade de intervir de forma adequada nas 

situações de conflitos.  
5 

Média 5 

 

Docentes 

Questões Escala 

O atendimento na biblioteca ocorre de forma adequada ao que se busca 5 

O atendimento na secretaria ocorre de forma adequada ao que se busca 5 

A Secretaria atende as suas demandas nos prazos solicitados. 5 

O atendimento da secretaria, na sala de professores, acontece de forma adequada 

quanto a cordialidade e respeito 
5 

O serviço de secretaria, na sala dos professores, atende as solicitações docentes nos 

prazos acordados. 
5 

O atendimento da equipe de TI acontece prontamente nas solicitações de suporte 

quanto ao uso dos equipamentos. 
5 

Média 5 

 

Discentes 

Questões Escala 

Em relação à Gestão Administrativa Atendimento da Biblioteca 5 

Em relação à Gestão Administrativa Atendimento da Secretaria  4 

Em relação à Gestão Administrativa Atendimento das recepcionistas 5 

Em relação à Gestão Administrativa Atendimento do Setor Financeiro 5 

Em relação à Gestão Administrativa Atendimento TIC (Suporte Fórum e Tutoriais) 5 

Em relação à Gestão Administrativa Atuação da Ouvidoria institucional 4 

Em relação à Gestão Administrativa Atuação do representante de curso na CPA  5 

Média 4,84 
 

METAS 

Instituir fluxos e procedimentos para atos regulatórios internos no âmbito da IES. 

Padronizar e garantir os procedimentos relativos à gestão de arquivo, de acordo com a nova 

legislação.  

Publicar o organograma da IES.  

Consolidar a dinâmica das atas dos respectivos colegiados, disponibilizando em intranet e 

monitorando seus encaminhamentos. 
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A FPS, a cada ano, consolida um processo de gestão democrática na qual a atuação responsável 

dos sujeitos que a constituem, torna-se fundamental para a garantia do cumprimento da missão 

institucional e de seus fundamentos de formação profissional na área de saúde, sustentados na 

concepção do desenvolvimento de um perfil profissional dotado de capacidade reflexiva, e em 

condições de assumir uma postura crítica permanente em relação a sua prática profissional.  – 

A sua estrutura de gestão é administrada por Órgãos Colegiados, deliberativos e normativos, e 

por Órgãos Executivos, suplementares e complementares. Seu arcabouço jurídico 

organizacional garante a participação de toda comunidade acadêmica na gestão da IES, 

tornando-a democrática e participativa, capaz de desenvolver uma equipe de trabalho 

competente e comprometida com um desempenho pessoal e empresarial de qualidade superior.  

Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. indicador 1.13 do 

instrumento MEC/INEP, Visita Autorização Odontotologia, com menção  “(...) A 

mantenedora busca atender à demanda e às metas do plano de melhoria com certa agilidade, o 

que permite à CPA e aos cursos o planejamento de ações com base nas avaliações realizadas e 

nas demandas conquistadas. A IES também considerará como fundamental para o processo de 

gestão e manutenção da qualidade de ensino os resultados das avaliações externas (ENADE e 

atos regulatórios).” Foi atribuído conceito 5. 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

 

Potencialidades  

Indício, em relatório de visita in loco, de excelente articulação da CPA e coordenações de curso 

para a realização do plano de melhorias, originado no processo de autoavaliação. 

 

Fragilidades  

Maior participação dos representantes de turma nas decisões organizacionais. Maior frequência 

nas reuniões com os representantes, as quais acontecem duas vezes por semestre.  

E maior interação com a Direção acadêmica.  
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Recomendações  

Para atender aos indicadores que apontam fragilidades e condições de melhorias, foi definido 

no PDI 2020/2024, as seguintes diretriz e ação: 

 

Diretriz 

Fomentar o aperfeiçoamento contínuo de estruturas e de processos de trabalho e de gestão, 

integrando e coordenando as políticas e ações de gestão administrativa e acadêmica da 

faculdade. 

 

Ação 

Elaborar planos setoriais de gestão, considerando os indicadores de avaliação externa e 

autoavaliação. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Foram monitoradas todas as 16 ações, das quais apresentaram status positivo (Executada) ou 

Em Andamento (Parcialmente Executada).  

PDI/Meta 

Meta 1:Instituir a política orçamentária da FPS. 

A FPS adota sistemáticos e criteriosos procedimentos de levantamento, acompanhamento e 

processamento das informações financeiras, com vistas à sustentabilidade e garantia de 

realização e cumprimento das Metas estabelecidas no PDI 2015/2019. A referida sistemática 

vem ao longo destes quatro anos permitindo projetar uma ajustada e financeiramente 

equilibrada relação entre as Receitas Consolidadas e o Total das Saídas de Caixa. Para fins 

orçamentários, dentro de uma política conservadora, a projeção de receita considera as 

mensalidades da Graduação e Pós-Graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu), atualizadas com 

base nos parâmetros, que são estabelecidos a partir da evolução de índices econômicos 

oficiais e a situação de mercado e necessidade de investimento e determinações do Ministério 

da Educação (MEC), quando assim o for. A Política Orçamentária (PO) da FPS se orienta 

para a aplicação de recursos apoiadores de ensino, pesquisa e extensão que estão 

fundamentadas de forma clara no PDI / PPI, e onde ao tempo que busca e promove a 

sustentabilidade econômico-financeira da Instituição, promove, também, de modo 

qualificado e a dissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão. A Política Orçamentária da 
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FPS consta consubstanciada no PDI 2015/2019 em 16 ações, as quais são: (1) Apresentar 

planilhas financeiras que contemplem 100% das metas PDI/planejamento; (2) Elaborar, por 

meio de instrumentos específicos, um modelo de recebimento das demandas de recursos de 

custeio e capital para cada exercício financeiro; (3) Realizar encontros com gestores para 

discutir as prioridades durante o processo de aperfeiçoamento gestão de recursos 

orçamentários; (4) Destinar recursos para Comunicação e Visibilidade; (5) Investir no 

Acervo; (6) Investir em Infraestrutura: obras civis e edificações; (7) Investir em 

Infraestrutura: ampliar obras civis e edificações contemplando os conceitos de 

Acessibilidade; (8) Investir em Laboratórios: aquisição Equipamentos Específicos para 

Laboratórios; (9) Investir em TI: aquisição / manutenção de Licenças/implantação de 

softwares; (10) Investir em TI: Equipamento de informática; (11) Investir em TI: Tecnologias 

Assistivas; (12) Investir em Máquinas e Equipamentos; (13) Investir em Móveis; (14) 

Destinar recursos para Qualificação profissional Docente e Técnico Administrativo (15) 

Destinar à Filantropia (Bolsa Social FPS Graduação e afins) até 3% da Receita com os Cursos 

de Graduação.As três primeiras ações abalizam o Planejamento Financeiro e a Gestão 

Institucional. O monitoramento interno realizado sistematicamente pelo setor de 

Desenvolvimento Institucional (DI) da FPS detectou o cumprimento destas ações.  

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir:  

 

Potencialidades  

Percepção positiva sobre os investimentos realizados pela IES.   

 

Fragilidades  

Pouca percepção a respeito dos investimentos  

 

Recomendações  

Para atender ao indicador apontado como fragilidade que diz respeito a percepções muitas 

vezes de que não houve investimentos suficientes, integra o PDI 2020/2024, a seguinte ação: 
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Ação 

Promover o planejamento para o equilíbrio orçamentário e financeiro da FPS, atuando no 

sentido de ampliar os recursos disponíveis para o pleno atendimento das necessidades de 

manutenção e funcionamento. 

Além de tornar mais perceptível por parte da comunidade os investimentos empreendidos pela 

instituição.   
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EIXO 5: Infraestrutura Física 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física                                                                                                                            

Fonte/indício avaliativo: AVALIAÇÃO 2019 

Fonte/indício avaliativo: AUTOAVALIAÇÃO 2019 

Discentes 

Questões Escala 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Áreas de lazer 

(convivência) 3 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Biblioteca  5 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Cantina  3 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Laboratórios   5 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Salas de exposição   5 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Salas de Docenteia  5 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Sanitários  5 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Área externa 

(jardins, calçadas)  4 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Biblioteca   5 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Cantina  4 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Laboratórios  5 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Salas de exposição 5 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Salas de Tutoria 5 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos) Sanitários   5 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza Salas de exposição 5 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza Área externa   5 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza Biblioteca   5 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza Laboratórios  5 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza Salas de Tutoria 5 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza Sanitários  5 

Média 4,7 

. 

Docentes 

Questões Escala 

Quanto à ventilação/refrigeração: Sala de tutoria 5 

Quanto à ventilação/refrigeração: Laboratórios 5 

Quanto à ventilação/refrigeração: Biblioteca  5 

Acústica: Sala de tutoria 4 

Acústica:  Laboratórios 5 

Acústica: Biblioteca  5 

Iluminação: Sala de tutoria 5 

Iluminação: Laboratórios 5 

Iluminação: Biblioteca  5 
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 Quanto aos mobiliários (considerar qualidade, quantidade e posicionamento) : Sala 

de tutoria 
5 

 Quanto aos mobiliários (considerar qualidade, quantidade e posicionamento) 

:Laboratório 
5 

 Quanto aos mobiliários (considerar qualidade, quantidade e posicionamento) : 

Biblioteca  
5 

Acervo físico e virtual do curso (quantidade). 4 

Equipamentos (data-show, vídeo, retroprojetor, materiais para apoio gráficos nos 

quadros) – considerar funcionamento e quantidade:  Sala de tutoria 
5 

Equipamentos (data-show, vídeo, retroprojetor, materiais para apoio gráficos nos 

quadros) – considerar funcionamento e quantidade:  Laboratório 
5 

Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: 

Laboratórios 
5 

Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Sala de 

Exposição 
5 

Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Sala de 

tutoria 
5 

Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Sala 

dos professores 
5 

Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: 

Sanitários 
5 

Média 4,9 

 

Docentes 

Questões Escala 

Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto ao espaço físico e 

localização 
4 

Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto à qualidade dos 

produtos servidos 
4 

Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades:  Quanto a qualidade do 

atendimento. 
4 

Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto ao tempo de 

atendimento 
3 

Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto ao valor das 

refeições e lanches 
2 

Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto a variedade das 

refeições e lanches 
2 

Média 3,17 

 

Téc. Administrativo 

Questões Escala 

Adequação do espaço físico no ambiente de trabalho (tamanho e locomoção) 4 

Espaço físico do ambiente de trabalho (ventilação, refrigeração) 5 

Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (acústica) 4 
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Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (iluminação) 5 

Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (mobiliário) 4 

Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (limpeza) 5 

Adequação do espaço físico e localização da cantina no atendimento das minhas 
expectativas. 4 

Qualidade dos produtos servidos na Cantina no atendimento das minhas 

expectativas. 4 

Estrutura da copa: Tamanho 4 

Estrutura da copa: Quantidade dos equipamentos (geladeira, água,fogão, etc). 4 

Estrutura da copa: Mesas e cadeiras (qualidade e quantidade) 4 

Estrutura da copa: Limpeza 5 

Média 4,33 

                   Fonte/indício avaliativo: ELABORAÇÃO DO PDI 2020/ 2024 

 

Atividades/áreas que, na sua opinião, a FPS deve atuar para contribuir, ainda mais, com a 

sua Infraestrutura Física Escolha a(s) que mais se adeque(m) e deve(m) ser priorizada(s) 

Ranking 

Segmento 1º   2º 3º 

Discentes Cantina 
Áreas de 

Lazer 

Área Externa 

(jardins, 

calçadas, etc) 

Biblioteca 

Docentes         Cantina Áreas de Lazer 

Área Externa 

(jardins, 

calçadas, etc) 

Laboratórios 

Tec. Adm. Áreas de Lazer Cantina 
Área Externa (jardins, calçadas, 

etc) 

Externo Áreas de Lazer Cantina 
Área Externa (jardins, calçadas, 

etc) 

. 

PDI/Metas 

Ampliação, adequação e reformulação da infraestrutura física da IES, considerando os 

aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação. 

Em 2019 a Cantina reestruturou o cardápio: algumas opções fit serão mantidas e novas opções 

mais acessíveis foram inseridas no cardápio tradicional, tanto de almoço quanto de lanche e 

sobremesa. Tamanhos menores (intermediários) de pratos (super salada) e lanches (salada de 

fruta) com preço proporcional, o reenquadramento de alguns preços (pesquisa de novos 

fornecedores), rodízio de opções no prato do dia, chamada via Pager e aumento do número de 
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caixas. A responsável pela Cantina, embora terceirizada participa, como convidada, da reunião 

da CPA para fins de discussões dos resultados da autoavaliação.   

Quanto as áreas de lazer foram ampliadas em 2019 e no plano de expansão estão previstos 

parque de alimentação, quadra esportiva e piscina olímpica, já em fase de construção. Para os 

Laboratórios estão sendo ampliadas os recursos de tecnologia inovadoras já com algumas 

aquisições. A biblioteca para garantir o melhor atendimento aos discentes e demais atores, 

implantou em parceria com a CPA uma pesquisa cotidiana de satisfação, apresentando 

mensalmente na CPA e posterior divulgação na comunidade. Todas essas ações visam a 

melhoria constante dos serviços oferecidos pela Instituição a comunidade, fortalecendo, assim, 

a sua missão. 

 

Com base nos resultados apontados, foi possível verificar que as análises de 

potencialidades e fragilidades revelaram uma nuance de elementos, conforme vê-se a seguir: 

 

Potencialidades  

Considerando os indícios, em relatório de visita in loco, da excelente percepção da 

infraestrutura da FPS, com o conceito médio da Dimensão 3 para Enfermagem com nota 4,64 

e 5,00 para Odontologia.  

 

Oportunidade de Melhoria 

Áreas de lazer e Cantina 

 

Fragilidades  

Cantina 

  

Recomendações  

Para atendimento aos indicadores de fragilidades e melhorias, foram contempladas no PDI, as 

seguintes Diretriz e ação: 

 

Diretriz 

Ampliar, inovar e manter as ações de acessibilidade física, tecnológica e pedagógica em todos 

os espaços da FPS, de forma sustentável e humanizada. 
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Ação   

Promover uma política de adequação ergonômica permanente para saúde e bem-estar dos 

docentes, discentes e técnico-administrativo. 

Desenvolver política de monitoramento das ações de acessibilidade. 

 

2.4.RESULTADOS 

A autoavaliação institucional realizada em 2019, procurou trabalhar com todas as 

Dimensões instituídas pelo SINAES, através dos 5 eixos, contanto com a ´participação efetiva 

da comunidade acadêmica, equivalentes a 71,70% ou conceito 4, onde os atores puderam 

manifestar sua opinião e atribuir juízo de valor a respeito da qualidade do ensino ofertado pela 

faculdade. 

Considerando que a margem 4,4 por eixo foi de Eixo 1: 4, Eixo 2: 5, Eixo 3: 4,10, Eixo 

4: 4,67 e Eixo 5: 4,27,  considerando que no ano de 2019, também se encerrou a vigência PDI 

2015/2019, apontando 67,57% (executadas ou em execução contínuas) e 27,03% 

(intermediárias), perfazendo 94,60% de metas trabalhadas, e por fim, considerando as 

avaliações de curso e institucional de 2018 até a presente data, constata-se -se que o nível de 

satisfação da comunidade acadêmica está coerente com o que vimos planejando e executando. 

 

Quadro 9 – Pontos Fortes Destacados pelos Alunos em 2018 

ITEM AVALIADO 2018 

O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o 

exercício profissional. 5 

O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação. 5 

A Coordenação de Docente está disponível para orientação acadêmica dos 

estudantes. 4 

A instituição dispõe de banheiros em condições adequadas que atendem aos 

usuários nas diferentes necessidades. 4 

Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (módulos, atuação 

dos docentes e infraestrutura). 4 

Os Planos de Ensino (elementos do Manual do Estudante), apresentados pelos 

docentes contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para 

seus estudos. 4 
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A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis 

em acervos virtuais. 4 

As referências bibliográficas indicadas pelos docentes nos Planos de Ensino 

(Manual do Estudante) contribuem para seus estudos e aprendizagens. 4 

A Coordenação do Curso está disponível para orientação acadêmica dos 

estudantes. 4 

 

 

Quadro 10 – Pontos Fortes Destacados pelos Alunos em 2019 

ITEM AVALIADO 2019 

Avalie as práticas de Conservação e Limpeza:  Salas de exposição, Área 

Externa, Biblioteca, Laboratórios, Salas de Tutorias e Sanitários 5 

A FPS é uma instituição que está apta a receber pessoas com dificuldade de 

locomoção e/ou deficiência física. 5 

A FPS é uma instituição que promove ações que visam à promoção da 

cidadania. 5 

Canais de Comunicação:  Redes sociais (Facebook, Instagram, outros). Site da 

FPS, Tutoria online 5 

Em relação à Gestão Administrativa Atendimento: Biblioteca, Recepcionistas, 

Setor Financeiro, TIC (suporte Fórum e Tutorias) 5 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos):  Biblioteca, 

Laboratórios, Salas de Exposição, Salas de Tutorias, Sanitários 5 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção):  Biblioteca, 

Laboratórios, Salas de Exposição, Salas de Tutorias, Sanitários 5 

Em relação à Gestão Administrativa Atuação do representante de curso na CPA  4 

A Coordenação de Docente está disponível para orientação acadêmica dos 

estudantes. 4 

A Coordenação do Curso está disponível para orientação acadêmica dos 

estudantes. 4 

Ampla divulgação dos documentos Institucionais  4 

Canais de Comunicação:  E-mail "FPS informa", Programação visual (faixas, 

cartazes, outdoors, vídeos, outros ) 4 
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Em relação à Gestão Administrativa Atendimento: Secretaria, Ouvidoria 

Institucional 4 

Em relação a Infraestrutura (mobiliário e/ou equipamentos):  Área externa 

(jardins, calçadas), Cantina 4 

Práticas de Assistência Estudantil Atendimento Psicopedagógico 4 

  

 

Quadro 11 - Pontos Fracos Destacados pelos Alunos em 2018 

ITEM AVALIADO 2018 

A forma de registrar as presenças nas integrações é feita de maneira satisfatória. 2 

A instituição dispõe de cantina em condições adequadas que atendem as 

necessidades dos seus usuários em relação a variedade dos alimentos.  2 

  

 

Quadro 12 – Pontos de Melhoria Destacados pelos Alunos em 2019 

(AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ABAIXO DE 3) 

ITEM AVALIADO 2019 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Áreas de lazer 

(convivência) 3 

Práticas de Assistência Estudantil Promoção da Instituição de atividades 

esportivas e culturais 3 

Práticas de Assistência Estudantil Auxílio para participação em eventos 

acadêmicos (congressos, Jornadas, etc)  3 

Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção) Cantina  3 

Práticas de Assistência Estudantil Distribuição de bolsas (alimentação, moradia, 

transporte)  3 
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Considerando que a margem 4,4 por eixo foi de Eixo 1: 4, Eixo 2: 5, Eixo 3: 4,10, Eixo 4: 

4,67 e Eixo 5: 4,27. 

 

 

 

  

4

5

4,10

4,67
4,27

Eixo 1
Planejamento e

Avaliação

Eixo 2
Desenvolvimento

Institucional

Eixo 3
Políticas

Acadêmicas

Eixo 4
Políticas de Gestão

Eixo 5
Infraestrutura

Desempenho Médio dos Cinco Eixos FPS 2019
(Escala de 1 a 5)
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3. DIVULGAÇÃO  

 

O relatório parcial de avaliação será amplamente divulgado através dos ambientes 

físicos e virtuais da instituição. Além dos Fóruns realizados com a comunidade acadêmica.  

O processo de divulgação dos resultados bem como cronograma de execução das ações 

de melhoria propostas viabiliza o processo de autoavaliação a medida que torna o processo 

transparente e favorece a comunidade acadêmica acompanhar o desenvolvimento integral do 

processo, participando por se sentir parte e visibilizar que os resultados geram ações, o que 

caracteriza o valor da opinião de cada um no processo de desenvolvimento dos cursos e da 

instituição.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

4.1. REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS DO ÚLTIMO ENADE  2018  

 Para este relatório foram considerados os últimos três anos do ENADE (2018), 

distribuídos conforme abaixo:  

Nos últimos dois triênios, a Faculdade obteve os seguintes CPCs:  

Cursos 2015 2016 2017 2018 2019 

Enfermagem - 3 - -  

Farmácia - 3 - -  

Fisioterapia - 3 - -  

Medicina - 3 - -  

Nutrição - 4 - -  

Psicologia Curso não 

reconhecido 

(S/C) 

- - 3 - 

Odontologia - - - - - 

 

Considerando os pontos frágeis do processo de aplicação do ENADE, que tem vieses 

não controláveis pela instituição, a CPA sugeriu a aos cursos medidas que podem ser tomadas 

para melhorar potencializar a motivação dos alunos quanto ao seu desempenho possibilitando 

planejamento de longo, médio e curto prazo.   

 

Dentre as sugestões constaram: discutir com NDE formas de motivação que impliquem 

em interesse, compromisso, mas também, questões pedagógicas e psicopedagógicas, 

mobilizando a RAD – Rede de Apoio ao Estudante, mapeando todas as possíveis dificuldades 

do aluno ao realizar o ENADE. Adicionalmente, um plano de desenvolvimento acadêmico, 

com o intuito de se trabalhar todas as deficiências apresentadas (analisadas à luz dos resultados 

do Enade) já vem sendo executado desde 2026 sendo atualizado de acordo com os novos 

resultados que vão surgindo a cada edição do ENADE. Esse plano contempla as ações que 

consideram estratégicas para ampliar a margem de desempenho. 
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Na edição 2019, participaram do exame os cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia, que aguardam os resultados que deverão ser 

divulgados conforme cronograma do INEP, a partir de agosto de 2020. 

 

4.2. REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS NAS VISITAS IN LOCO     

Durante o triênio, a Faculdade Pernambucana de Saúde passou por recredenciamento, 

obtendo conceito 4, autorizou um novo curso – Odontologia – com conceito 5, e teve processo 

para renovação de reconhecimento do curso de Medicina concluído, obtendo também conceito 

5, o que demonstra o grau de maturidade da IES e desenvolvimento do seu PDI.   

 

Em todos os processos de avaliação externa institucional e de curso, a CPA tem 

participação ativa, mobilizando a todos para a importância dessas avaliações, assim como, 

discutindo as fragilidades e suas formas de superação, assim como, dando visibilidade a todas 

as melhorias advindas das suas intervenções.  

  

4.3. CONCLUSÕES E REFLEXÕES  

A Autoavaliação Institucional pressupõe um processo continuo e formativo quanto o 

nível de percepção dos atores acadêmicos a respeito do processo de ensino - aprendizagem 

desenvolvido na Faculdade Pernambucana de Saúde, através dos seus cursos.   

 

A cultura de avaliação consolidada e vivenciada pela FPS ao longo da sua trajetória 

educacional, fortalece o processo de autoavaliação, contextualizando-a aos demais processos 

de ensino- aprendizagem, compreendendo, assim, a importância da articulação entre as 

avaliações aplicadas, como: ENADE, avaliação da aprendizagem, avaliação de cursos e 

institucional, na visão ampla de indicadores que nos apontem diretrizes estratégicas para 

alcance do nível de excelência preconizado em nossa missão. 

 

Importante ressaltar que procuramos ao longo desse relatório, apresentar as metas 

alcançadas pela gestão do PDI 2015/2019 e a realização efetiva, relacionando, também com os 

indicadores anteriores. Já para os indicadores de 2019, contemplou-se todos os indicadores de 

fragilidade e condições de melhoria no plano de gestão do PDI 2020/2024 e assim os 

relacionamos no referido relatório.   
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Trabalhamos com uma CPA com ampla representatividade, como somos uma 

instituição específica de saúde e temos, atualmente, 7 cursos, contamos com representação de 

discentes e docentes de todos os cursos, além de representantes técnicos administrativos dos 

setores estratégicos, como Tecnologia e Informação, Comunicação e marketing, Secretaria 

Acadêmica, Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, além da sociedade civil. Com isso 

conseguimos maior aproximação com os pares dos respectivos segmentos e mobilização de 

participação, garantindo direito de voz a todos que a desejem expressar suas opiniões. 

 

Para o PDI 2020/2024, apresentamos as seguintes metas/ações – Eixo 1 Planejamento e 

Avaliação:  

 

Objetivo - Impactar, através dos resultados das avaliações institucionais, no processo de 

gestão, com mudanças exitosas ou inovadoras; 

Diretriz - Consolidar o sistema de autoavaliação e avaliação externa articulando com o sistema 

de gestão institucional, contemplando 100% dos indicadores; 

Ações: 

 Utilizar, pelo menos, mais dois novos recursos digitais para ampliar a realização das 

avaliações; 

 Monitorar a inserção efetiva dos indicadores das avaliações internas e externas em 

todos os planos de gestão dos cursos e setores; 

 Revisar o Projeto de Autoavaliação, considerando as metas e atividades definidas 

neste Plano; 

 Desenvolver, anualmente, de forma integral, a autoavaliação, no decorrer da vigência 

deste PDI, organizada em 5 (cinco) eixos, contemplando as 10 (dez) dimensões do 

SINAES e envolvendo as comunidades interna e externa vinculadas à FPS; 

 Definir metodologia para melhor apropriação, por parte da comunidade acadêmica, dos 

instrumentos de autoavaliação institucional; 

 Ampliar a divulgação dos resultados da autoavaliação, apresentando, ao menos, mais 

duas formas de divulgação; 

 Estabelecer critérios de validação para os instrumentos de autoavaliação institucional na 

CPA. 
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6. ANEXOS 

ANEXO A 

2019 

 

Administrativo 

1. Preparo para o trabalho que desempenho 

2. Produtividade nas atividades a mim atribuídas 

3. Postura ética em relação à atividade profissional desenvolvida 

4. Condições salariais oferecidas pela FPS 

5. Incentivos e/ou estímulos à minha capacitação profissional. 

6. Quantidade de funcionários por setor 

7. Qualidade das relações interpessoais entre os funcionários do meu setor  

8. Qualidade das relações interpessoais por parte dos estudantes com os funcionários 

9. Relações interpessoais entre a gestão do setor e os funcionários 

10. Atuação da gestão em relação a ética nas relações com os funcionários. 

11. Adequação do espaço físico no ambiente de trabalho (tamanho e locomoção) 

12. Espaço físico do ambiente de trabalho (ventilação, refrigeração) 

13. Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (acústica) 

14. Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (iluminação) 

15. Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (mobiliário) 

16. Adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (limpeza) 

17. Adequação do espaço físico e localização da cantina no atendimento das minhas 

expectativas. 

18. Qualidade dos produtos servidos na Cantina no atendimento das minhas expectativas. 

19. Estrutura da copa: Quantidade dos equipamentos (geladeira, água,fogão, etc). 

20. Estrutura da copa: Tamanho 

21. Estrutura da copa: Mesas e cadeiras (qualidade e quantidade) 

22. Estrutura da copa: Limpeza 
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Coordenadores  

 

1. Para você a missão institucional está clara? 

2. Os objetivos e finalidades da Faculdade estão claros? 

3. Há coerência entre as ações praticadas pela Faculdade e o proposto em sua missão? 

4. As políticas de ensino, pesquisa e extensão estão sendo compartilhadas com os docentes e 

discentes? 

5. Há planejamento para oferta de cursos de Pós-graduação no seu curso de acordo com o 

perfil e política do PPC? 

6. Você considera eficaz a comunicação interna e externa (editais, informativos e 

comunicação)? 

7. Você considera efetivo o marketing institucional? 

8. O número de colaboradores que atuam na Faculdade é suficiente para responder aos 

objetivos e funções do curso? 

9. Você considera que o seu potencial de trabalho é adequadamente aproveitado? 

10. Há coerência e aplicação do Plano de Carreira Docente? 

11. Você tem conhecimento sobre o local onde estão disponíveis as normativas? (Regimento 

Interno, PDI, outros regulamentos da faculdade)? 

12. Você tem conhecimento da estrutura organizacional da Faculdade? (setores e seus 

funcionamentos, organograma, etc). 

13. Você considera efetivo o endomarketing da IES? ("visa melhorar imagem da empresa entre 

os seus colaboradores, culminando em uma equipe motivada e reduzindo o turnover"). 

14. Você considera que os serviços da secretaria acadêmica atendem, com efetividade, naquilo 

que lhe compete, as demandas da coordenação de curso para a gestão do PPC? 

15. O local para atendimento aos estudantes na secretaria acadêmica é adequado? 

16. Você considera que os recursos de TIC atendem a demanda da coordenação de curso, de 

acordo com as necessidades de gestão da matriz? 

17. Existem recursos financeiros adequados às necessidades, para programas de ensino, 

pesquisa e extensão? 

18. Você considera que as salas de tutoria atendem as necessidades do curso? (Espaço físico, 

iluminação, limpeza, acústica e sensação térmica) 

19. A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de consumo satisfatório? 

20. A cantina oferece o atendimento, serviços e espaço físico, satisfatórios? 
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21. Há recursos audiovisuais de apoio didático-pedagógicos disponíveis em número e 

qualidade? 

22. A coordenação possui local adequado para atendimento aos discentes? 

 

Discentes Ingressantes 

 

1. A semana de acolhimento contribuiu para meu esclarecimento sobre a metodologia ativa 

de ensino usada no curso. 

2. A semana de acolhimento permitiu o conhecimento dos espaços disponíveis na FPS, 

facilitando minha circulação. 

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

4. Na semana de acolhimento fui esclarecido de todas as informações necessárias para uma 

boa adaptação ao curso e à instituição. 

5. A área de convivência da FPS atende as minhas expectativas e necessidades. 

 

Discentes  

 

1. A FPS é uma instituição que está apta a receber pessoas com dificuldade de locomoção 

e/ou deficiência física. 

2. A FPS é uma instituição que promove ações que visam à promoção da cidadania. 

3. A FPS é uma instituição que faz ampla divulgação dos documentos Institucionais 

(Regimento Interno, Plano de Desenvolvimento Institucional, Manual do Estudante, 

Manual de Avaliação, Manual de Laboratório, Manual de Monitoria, Editais, etc) 

4. A FPS é uma instituição que utiliza diversos canais de comunicação, abaixo marque o seu 

nível de satisfação com cada um deles: Email "FPS informa" 

5. A FPS é uma instituição que utiliza diversos canais de comunicação, abaixo marque o seu 

nível de satisfação com cada um deles: Programação visual (faixas, cartazes, outdoors, 

vídeos, outros )  

6. A FPS é uma instituição que utiliza diversos canais de comunicação, abaixo marque o seu 

nível de satisfação com cada um deles: Redes sociais (Facebook, Instagram, outros)  

7. A FPS é uma instituição que utiliza diversos canais de comunicação, abaixo marque o seu 

nível de satisfação com cada um deles: Site da FPS 

8. A FPS é uma instituição que utiliza diversos canais de comunicação, abaixo marque o seu 

nível de satisfação com cada um deles: Tutoria online 
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9. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atuação da Ouvidoria institucional 

10. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atuação do representante de curso na CPA  

11. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atendimento do Setor Financeiro 

12. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atendimento da Secretaria  

13. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atendimento das recepcionistas 

14. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atendimento TIC (Suporte Fórum e Tutorias) 

15. Em relação à Gestão Administrativa, informe sua avaliação para os seguintes itens: 

Atendimento da Biblioteca 

16. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens Salas de exposição 

17. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens: Salas de Tutoria 

18. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens: Laboratórios  

19. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens: Biblioteca   

20. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens: Sanitários 

21. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens: Cantina  

22. Em relação à Infraestrutura Física (dimensão e locomoção), informe sua avaliação para os 

seguintes itens: Área externa (jardins, calçadas)  

23. Avalie as práticas de Conservação e Limpeza dos seguintes itens: Salas de exposição 

24. Avalie as práticas de Conservação e Limpeza dos seguintes itens: Salas de Tutoria 

25. Avalie as práticas de Conservação e Limpeza dos seguintes itens: Laboratórios  

26. Avalie as práticas de Conservação e Limpeza dos seguintes itens: Biblioteca   

27. Avalie as práticas de Conservação e Limpeza dos seguintes itens: Sanitários  

28. Avalie as práticas de Conservação e Limpeza dos seguintes itens: Área externa   
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29. Em relação às Práticas de Assistência Estudantil, informe sua avaliação para os seguintes 

itens: Distribuição de bolsas (alimentação, moradia, transporte)  

30. Em relação às Práticas de Assistência Estudantil, informe sua avaliação para os seguintes 

itens: Atendimento Psicopedagógico 

31. Em relação às Práticas de Assistência Estudantil, informe sua avaliação para os seguintes 

itens: Auxílio para participação em eventos acadêmicos (congressos, Jornadas, etc)  

32. Em relação às Práticas de Assistência Estudantil, informe sua avaliação para os seguintes 

itens: Promoção da Instituição de atividades esportivas e culturais 

33. Você já fez ou faz algum curso de Nivelamento na faculdade? 

34. Como é seu conhecimento de língua inglesa? 

35. Desconsiderando os livros escolares, quantos livros você leu no ano anterior? 

36. Quando você utiliza a Biblioteca FACULDADE? 

37. Que fonte(s) você mais utiliza ao realizar as atividades de pesquisa para as disciplinas do 

curso? 

38. Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve (desenvolveu), predominantemente, 

durante o curso, além daquelas obrigatórias? 

39. A Coordenação do Curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

40. A Coordenação de docente está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

 

Docentes 

1. A FPS estabelece critérios adequados no processo de admissão para a docência no seu curso. 

2. A FPS atende, de acordo com o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários), as suas 

expectativas quanto aos critérios de progressão na carreira. 

3. A FPS oferece condições de trabalho para que você realize as suas atividades docentes em 

relação a carga horária. 

4. A FPS oferece condições de trabalho para que você realize as suas atividades docentes em 

relação a remuneração. 

5. A FPS oferece incentivos profissionais em relação à sua capacitação. 

6. A FPS favorece relações interpessoais adequadas no seu ambiente de trabalho.  

7. A FPS oferece incentivo em relação à sua atuação na pesquisa 

8. A FPS oferece estímulo para a sua participação nos projetos de extensão 

9. A FPS oferece estímulo para que você possa participar de eventos externos (Congresso, 

Bancas, palestras, etc)  

10. A FPS facilita a sua liberação para fazer mestrado e doutorado. 
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11. O atendimento na biblioteca ocorre de forma adequada ao que se busca 

12. O atendimento na secretaria ocorre de forma adequada ao que se busca 

13. A Secretaria atende as suas demandas nos prazos solicitados. 

14. O atendimento da secretaria, na sala de professores, acontece de forma adequada quanto a 

cordialidade e respeito 

15. O serviço de secretaria, na sala dos professores, atende as solicitações docentes nos prazos 

acordados. 

16. O atendimento da equipe de TI acontece prontamente nas solicitações de suporte quanto ao 

uso dos equipamentos. 

17. Quanto à ventilação/refrigeração: Sala de tutoria 

18. Quanto à ventilação/refrigeração: Laboratórios 

19. Quanto à ventilação/refrigeração: Biblioteca  

20. Acústica: Sala de tutoria 

21. Acústica:  Laboratórios 

22. Acústica: Biblioteca  

23. Iluminação: Sala de tutoria 

24. Iluminação: Laboratórios 

25. Iluminação: Biblioteca  

26. Quanto aos mobiliários (considerar qualidade, quantidade e posicionamento) : Sala de 

tutoria 

27. Quanto aos mobiliários (considerar qualidade, quantidade e posicionamento) :Laboratório 

28. Quanto aos mobiliários (considerar qualidade, quantidade e posicionamento) : Biblioteca  

29. Acervo físico e virtual do curso (quantidade). 

30. Equipamentos (data-show, vídeo, retroprojetor, materiais para apoio gráficos nos quadros) 

– considerar funcionamento e quantidade:  Sala de tutoria 

31. Equipamentos (data-show, vídeo, retroprojetor, materiais para apoio gráficos nos quadros) 

– considerar funcionamento e quantidade:  Laboratório 

32. Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Laboratórios 

33. Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso:Sala de 

Exposição 

34. Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Sala de tutoria 

35. Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Sala dos 

professores 

36. Os serviços de limpeza e manutenção atendem as suas necessidades de uso: Sanitários 
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37. Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto ao espaço físico e localização 

38. Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto à qualidade dos produtos 

servidos 

39. Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades:  Quanto a qualidade do atendimento. 

40. Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto ao tempo de atendimento 

41. Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto ao valor das refeições e 

lanches 

42. Os serviços da cantina, atendem as suas necessidades: Quanto a variedade das refeições e 

lanches 

43. A Coordenação de Curso apresenta retorno em tempo adequado aos seus requerimentos 

44. A Coordenação de Curso busca fontes alternativas de recursos para o seu Curso (inovações, 

pesquisa, etc).  

45. A Coordenação de Curso conduz o processo de admissão e demissão de docentes de forma 

responsável e coerente com os critérios estabelecidos para isso.  

46. A Coordenação de Curso valoriza o colegiado de curso como colaborador nas discussões 

dos Projetos Pedagógicos de Curso.  

47. A Coordenação de Curso participa no acompanhamento da vida acadêmica dos estudantes 

e no desempenho acadêmico dos docentes do seu curso. 

48. A Coordenação de Curso estimula a sua participação e a dos discentes na realização de 

atividades de pesquisa, iniciação científica e extensão.  

49. A Coordenação de Curso apresenta habilidade para lidar com as diferenças individuais de 

cada estudante diante de suas necessidades. 

50. A Coordenação de Curso desenvolve uma gestão que favorece ao diálogo e a sua 

participação no desenvolvimento do curso.  

51. A Coordenação de Curso demonstra capacidade de intervir de forma adequada nas situações 

de conflitos. 
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ANEXO B 

 

Questionário Avaliação - Avaliação do Docente 

 

Q1 - Orientação pelos objetivos de aprendizagem; (considerar se o docente conduz as 

orientações nos grupos tutoriais de forma a alcançar os objetivos do módulo e dos problemas).

        

Q2 - Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo; (considerar se a atuação do 

docente facilita a boa participação dos estudantes nos debates).    

  

Q3 - Estímulo ao interesse e à curiosidade; (considerar se a atuação do docente desperta novas 

curiosidades, através de perguntas e outras intervenções).     

   

Q4 - Orientação no uso dos recursos de aprendizagem; (considerar se o docente sugere recursos 

que possam auxiliar os estudantes na pesquisa e estudos dos temas).   

     

Q5 - Estímulo ao raciocínio crítico; (considerar se o docente estimula os estudantes a 

contribuírem com pensamento crítico em relação do aprendido).    

    

Q6 - Contribuição para um relacionamento harmônico do grupo; (considerar se o docente 

conduz o grupo de forma a haver um relacionamento de colaboração no grupo e respeito). 

       

Q7 - Identificação das dificuldades individuais; (considerar se o docente orienta a partir das 

dificuldades individuais identificadas)  

       

Q8 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o docente conduz 

as atividades com foco, coerência e decisão).  

       

Q9 - Acolhe Críticas; (considerar se o docente recebe as críticas dos estudantes a algum 

procedimento ou atitude de forma construtiva e reflexiva).     

   

Q10 -Postura ética em relação ao cargo ocupado (considerar se há respeito a individualidade e 

sigilo profissional a cada estudante e suas dificuldades, assim como postura em relação aos 
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procedimentos profissionais a partir do próprio exemplo).     

   

 

Questionário Avaliação - Avaliação do Coordenador 

 

Q1 - Exposição do módulo e dos casos dos grupos docenteiais; (considerar se a exposição do 

módulo contribuiu para uma melhor aprendizagem).     

     

Q2 - Estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante; (considerar se o coordenador de 

docente utiliza estratégias de aprendizagem que desperta a curiosidade e interesse do estudante 

pela pesquisa e estudos).         

       

Q3 - Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo; (considerar se o 

coordenador de docente soube identificar necessidades específicas dos estudantes durante o 

módulo e interveio no momento necessário).      

          

Q4 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o coordenador 

conduziu as orientações com foco nos objetivos de aprendizagem, de forma segura e coerência 

com a situação apresentada).         

       

Q5 - Relacionamento e integração com o grupo; (considerar se o coordenador mantém uma 

atitude de interação e relaciona-se de forma equilibrada e acolhedora com os estudantes) 

             

Q6 - Exemplo de conduta profissional. (Considerar se há por parte do coordenador de docente 

procedimentos que sejam adequados a sua função, como equilíbrio emocional, ética, atenção 

as individualidades, respeito e sigilo das informações dos estudantes, escuta e resolução em 

tempo hábil, das questões trazidas pelos estudantes).     
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Questionário Avaliação - Avaliação do Módulo 

 

Q1 - Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos temas bordados para os 

objetivos propostos)  

 

Q2 - Objetivos cognitivos atingidos (considerar se os objetivos foram atingidos)  

 

Q3 - Bibliografia oferecida (considerar se foi suficiente e atualizada)  

 

Q4 - Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem 

(considerar docente, coordenador de docente, coordenação de curso e apoio psicopedagógico)

  

 

Questionário Avaliação - Avaliação dos Laboratórios 

 

Q1 - A estrutura física do(s) laboratório(s) foram adequadas para o desenvolvimento das 

habilidades referentes ao objetivo de aprendizagem?  

 

Q2 - Os equipamentos disponíveis foram suficientes para o desenvolvimento das habilidades 

referidas no plano de ensino?  

 


