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APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos o Relatório Anual de atividades de Auto-avaliação da Faculdade 

Pernambucana de Saúde (FPS), resultado do trabalho de todos: estudantes, tutores, 

coordenadores, funcionários administrativos e dirigentes, o qual se constitui num 

referencial com o Processo de Avaliação Institucional e comprometidos com a 

melhoria permanente da qualidade da Educação Superior, que compreende o ano 

letivo de 2011. 

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

Processo de Avaliação iniciado em 2004 sob diretrizes do SINAES e apreciação da 

Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior - CONAES. 

As informações aqui prestadas são fundamentadas em diversos indicadores, não 

apenas na avaliação institucional aplicada ao término dos semestres letivos. 

Indicadores obtidos em reuniões, observações da realidade acadêmica, também 

foram considerados. Nele divulgamos, também, as análises, subsídios, 

recomendações e proposições de novos critérios os quais serão trabalhadas e 

divulgadas posteriormente. 
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RELATÓRIO 
 

1 AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2011 
 
Documento elaborado pela CPA da FPS, atendendo às exigências do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A Faculdade Pernambucana de Saúde considera a auto-avaliação como um dos 

mais importantes e necessários procedimentos na busca  da qualidade  institucional. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA tem trabalhado com empenho no sentido 

de despertar  o interesse da comunidade acadêmica sobre a nova concepção de 

auto-avaliação, como auxiliar no processo administrativo institucional, e na sua 

utilização como instrumento de gestão, fortalecendo, deste modo, o processo 

democrático interno, com legitimidade, transparência e objetividade. 

 

Esperamos que os resultados obtidos nesse exercício crítico‐reflexivo sejam 

integrados aos processos decisórios nos diversos âmbitos de gestão da FPS, 

possibilitando o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e administrativo e 

subsidiando a gestão institucional. 

 

3 UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA... 
 

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, a FPS identifica os princípios da 

construção coletiva, flexibilidade curricular, interdisciplinaridade e problematização 

do saber como essenciais para a aquisição de uma aprendizagem significativa, 
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articulada pela qualidade de ensino, pelas atividades de formação e preparação 

técnico-científica, que contribuirão para a autonomia intelectual e profissional. 

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

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

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

contribuir para a construção de uma sociedade justa”. 

 

3.2 Visão de Futuro 
“Ser a primeira Instituição de Ensino Superior de saúde no Norte-Nordeste e ter 

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

 

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

 I - compromisso com as diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de 

Saúde/SUS; 

 II - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 III - inclusão de pessoas portadoras de deficiência física; 

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

valorização da comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade 

ambiental; 

 

4 OBJETIVOS E METAS 
 

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

do pensamento reflexivo, próprios de uma instituição voltada para a formação de 

Profissionais de Saúde, contribuindo para a efetivação de trabalhos com vistas à 

prevenção e a promoção da saúde das pessoas e de grupos; 

 

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

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

IV - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

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

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

VI - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

VII - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VIII- promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na Instituição. 

 
5 CREDENCIAMENTO DA FACULDADE 
 

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

publicada no DOU de 01 de setembro de 2005, com autorização de funcionamento 

para os cursos de Bacharelado em  Medicina (Portaria MEC nº 2.290 de 30/08/2005) 

e Bacharelado em Enfermagem (Portaria MEC nº 3.018, de 30/08/2005, DOU 

01/09/2005). O recredenciamento da IES foi publicado na Portaria MEC nº 1.421, de 

7 de outubro de 2011. 
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Atualmente, a FPS apresenta o seguinte quadro situacional: 

 

Curso Ato Regulatório 
Curso de Bacharelado em Medicina Portaria MEC nº 2.990 (DOU 

01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 

 
Aguardando publicação de Portaria 

de Reconhecimento 
Curso de Bacharelado Enfermagem Portaria MEC nº 3.018 (DOU 

01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 

 
Portaria MEC nº 1     (DOU 06/01/12) 

(Renovação de Reconhecimento) 
Curso de Bacharelado em Farmácia Portaria MEC 838 (DOU 25/09/07) 

(Autorização de funcionamento) 
 

Aguardando publicação de Portaria 
de Reconhecimento 

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

 
Portaria MEC nº 275 (DOU 20/07/11) 

(Reconhecimento de Curso) 
Curso de Bacharelado em Terapia 

Ocupacional 

Portaria MEC nº 1.617 (DOU 
13/11/09) 

(Autorização de funcionamento) 
Curso de Bacharelado em Psicologia Portaria MEC nº 2.013 (DOU 

29/11/10) 
(Autorização de funcionamento) 

 

Além dos cursos de graduação, a FPS oferece Curso de Pós-graduação lato sensu 

em Neuropsicologia e Mestrado Profissional em Educação para o Ensino de 

Graduação na Área de Saúde. 

 

6 UM POUCO DO NOSSO CAMINHAR NA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A partir de 2009 o processo de avaliação interna da FPS  foi redimensionado, 

tornando-se sistemático e coordenado, a fim de contemplar as dez dimensões a 

serem consideradas no processo de avaliação institucional,  de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases 9.394 de 20.12.96, nas Diretrizes Curriculares de cada curso 
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oferecido pela FPS, no Decreto 3.860 e na Lei 10.861, que instituiu o Sistema de 

Avaliação . 

 

A auto-avaliação institucional passou a ser conduzida por uma Comissão Própria de 

Avaliação que contemplasse um número de integrantes com maior 

representatividade da comunidade acadêmica, a qual buscou realizar os objetivos de 

produzir dados e informações que subsidiem a análise das dimensões que 

constituem o objeto do processo de avaliação. No que concerne à estratégia de 

execução, buscou-se a adoção de procedimentos estratégicos para a 

operacionalização da auto-avaliação, que garantissem a legitimidade do processo, 

com o envolvimento da comunidade acadêmica em torno desse projeto. 

 

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

todos avaliam todos, o que já configura uma cultura de avaliação e a sua 

importância para o constante aprimoramento do processo de trabalho na instituição. 

Diante disso e a partir de resultados reflexivos das atividades de auto-avaliação 

desenvolvidas até 2009, ficou manifesto a necessidade de se articular a auto- 

avaliação institucional com as demais avaliações da aprendizagem desenvolvidas 

nos cursos de graduação, onde identificamos desafios maiores, para que uma 

cultura avaliativa fosse entendida como complementar e  que se pudesse subsidiar 

os coordenadores de cursos e diretores  no processo de tomada de decisões para 

melhorar a gestão pedagógica e a qualidade dos cursos na integração 

ensino/pesquisa/extensão. 

 

Nossas perspectivas são de que essa dinâmica articulada de avaliação e auto-

avaliação institucional possa auxiliar a instituição em seu processo de trabalho 

pedagógico e administrativo, transformando avaliação em instrumento de gestão, e 

possa também fortalecer o processo democrático interno, a partir de uma 

abordagem transparente à comunidade no sentido, ainda, de podermos prever a 

implementação de um processo legítimo e continuado de auto-análise.  

 

Por fim importa consignar que, para além da exigência legal, a auto-avaliação se 

transformou num instrumento sistemático de autoconhecimento e de 

aperfeiçoamento da gestão da Faculdade Pernambucana de Saúde. 
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No ano de 2011 foi priorizada a aplicação de instrumentos de auto – avaliação que 

abrangessem os aspectos compreendidos nas dimensões da auto-avaliação 

previstas na lei 10.861 do SINAES, a saber: 

 Missão Institucional  

 Qualidade do Ensino Desenvolvido na IES  

 Relação entre o Ensino Desenvolvido e o Requerido no Exercício Profissional 

 Comunicação Interna na IES  

 Organização e Gestão da Instituição  

 Infraestrutura Física da Biblioteca  

 Infraestrutura dos Laboratórios 

 Comunicação externa 

 Gestão acadêmica 

 Estrutura física 

 

7 PRINCIPAIS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A avaliação institucional foi um processo desenvolvido pela comunidade acadêmica 

da FPS e ocorreu com o intuito de promover a qualidade da oferta educacional em 

todos os sentidos, tendo sido definidos os seguintes objetivos: 
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8 FLUXO DO PROCESSO AUTO - AVALIATIVO REALIZADO PELA CPA 

 

O resultado desta avaliação na Instituição pretendeu balizar a determinação dos 

rumos institucionais de médio prazo. As orientações e instrumentos propostos nesta 

avaliação institucional foram baseados na Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 

20.12.96, nas Diretrizes Curriculares de cada curso oferecido pela FPS, no Decreto 

3.860 e na Lei 10.861, que instituiu o Sistema de Avaliação.  

Esta avaliação demonstra o compromisso institucional com o auto-conhecimento e 

sua relação com o todo, em prol da qualidade de todos os serviços que a FPS 

oferece para a sociedade. Reafirma, também, a sua responsabilidade em relação à 

oferta de educação superior. 

 
9 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

 
A elaboração do relatório se deu com base no “Roteiro de Auto‐Avaliação 

Institucional 2004: orientações gerais”, publicado pelo CONAES/INEP. A coleta de 

dados foi feita mediante aplicação de questionários a alunos, professores e 

funcionários (ver APÊNDICE), pesquisa documental e entrevistas com gestores.  
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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 sub-comissões. As atribuições de cada uma ficaram 

assim definidas:  

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

optativos. 

 identificar as fragilidades e potencialidades apontadas pelos atores que 

responderam as questões da pesquisa anterior ; 

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

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

 

Os instrumentos de avaliação foram diversificados por dimensão. Optou-se, de 

acordo com as subcomissões, pelo questionário, relatório, histórico, entrevistas. 

Foram ainda utilizadas a analises documentais e informações que corroboraram 

para a ampliação das conclusões obtidas pela abordagem qualitativa.  

 

Os indicadores pertencentes a cada dimensão apresentada foram transformados 

nos itens dos questionários  e dos roteiros de observação e de análise documental. 

O questionário foi único para todos os cursos, porém os setores responderam, 

apenas, as questões pertinentes as suas atividades.  

 

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

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

 

Houve no decorrer do trabalho um monitoramento sistemático das sub-comissões, 

além da assessoria da CPA. Sugeriu-se aos grupos de auto-avaliação que 

trabalhassem com base em sugestão anterior do MEC. Os questionários foram 

respondidos por professores, alunos e funcionários. As informações coletadas foram 

armazenadas em arquivo. 
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Sendo assim, todo esse movimento foi ancorado na concepção de um processo 

democrático, que foi se construindo ao longo de toda a sua aplicação, contando com 

modificações de acordo com as variáveis próprias do processo. Foram utilizados 

diversos instrumentos e métodos combinados, conforme as necessidades e 

situações ocorridas, focos e aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de 

atuação da FPS.  
  

A avaliação institucional adotou uma metodologia 

participativa, buscando trazer para o âmbito das discussões 

as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta 

e cooperativa. 

 

A Comissão realiza reuniões sistemáticas, quinzenais, para definição dos 

procedimentos de atuação para elaboração de uma proposta de auto-avaliação 

consistente com as particularidades e especificidades da IES. As primeiras reuniões 

do ano são dedicadas  a discussões a respeito das conquistas a partir da atuação da 

CPA e, do que precisamos pesquisar a respeito da percepção da comunidade 

acadêmica a respeito da proposta de ensino oferecido pela IES.  A partir desse 

processo, cria-se uma minuta da proposta de questões  para o instrumento de 
auto – avaliação e para definição de procedimentos que tem por base orientar  as 

ações dos diversos componentes  que compõem  a comissão.  
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9.1 Análise e tratamento dos dados 

Inicialmente foi realizada uma leitura de cada instrumento selecionado, buscando 

uma compreensão global de cada avaliador, onde não só se privilegiou o seu 

conteúdo, como também a sua lógica. Em seguida, através de confrontos de 

diferentes instrumentos, buscou-se identificar núcleos de sentido ou eixos que 

estruturam os depoimentos, em torno dos quais se agrupavam características 

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

dados poderiam ser discutidos. 

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

grupos focais foram dirigidos pelo setor responsável (coordenadores de curso, 

coordenação pedagógica e/ou docentes especialistas em avaliação) e compilados 

os resultados para este relatório. 

As análises documentais foram conduzidas e registradas pela própria CPA, 

juntamente com cada setor responsável pelo fornecimento dos documentos. 

Os dados obtidos por meio dos questionários foram tratados em programa 

estatístico 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. 

Foram realizadas reuniões com grupos específicos da comunidade acadêmica 

(estudantes, funcionários e docentes). A análise dos relatórios gerados a partir 

desses encontros revelou pontos frágeis e potencialidades da FPS . 
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9.2 Ações e Resultados 
Todas as dimensões com as quais a gestão institucional estabelece influência direta 

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

discussões formais e informais, e todo tipo de contato com o corpo docente, 

estudantes e funcionários, os setores da FPS identificaram os pontos positivos e 

negativos em relação à dimensão avaliada.  

 

Por meio da exposição a seguir, apresenta-se a relação das ações de auto-

avaliação; os objetivos relacionados a cada dimensão e o setor responsável; em 

seguida descreve-se as potencialidades e  fragilidades identificadas e as ações que 

foram propostas e alguns dos resultados já, efetivamente, alcançados na avaliação. 

 

10 DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 
 
10.1  Missão  
Para abordagem desse item, incluiu-se no instrumento um questionamento acerca 

de como comunidade acadêmica se sentia   fazendo parte da FPS. 

 

Potencialidades 

a) Docentes 
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 A metodologia ABP é referida como um grande diferencial e como uma 

potencialidade de todos os cursos da FPS. 

 O compromisso e investimento da instituição em proporcionar 

capacitação permanente aos tutores, a real preocupação com a 

qualificação dos seus profissionais, também foi correlacionada como 

fatores estimulantes.  

 A proposta diferenciada da FPS em formar profissionais com perfil 

diferenciado com ênfase em aspectos éticos e a preocupação 

constante também com a qualificação técnica. 

 Princípios da formação. 

 Crescimento da oferta de bolsas de iniciação científica. 

 

b) Discentes 
 Ter o IMIP.como referência hospitalar do campo  de prática.  

 Sente orgulho de participar da FPS, por sua metodologia eficiente e   

inovadora 

 

c) Corpo Técnico-Administrativo 

  Apresenta um estado futuro, condiz com as novas tendências. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 

 Inexistência de um plano de cargos e salários efetivado e de uma real 

perspectiva de crescimento dentro da instituição. 

 Remuneração aquém das expectativas. 

 

b) Discentes 
 Falta de organização no que se refere a horários e turmas, pois 

entregam os horários nas vésperas das aulas. 

 Excesso de burocracia na secretaria. 

 Muitas questões não são ouvidas e resolvidas pela faculdade. 

 Não tem conhecimento sobre os gastos da faculdade. 

 Insatisfação com aumentos de mensalidade. 



17 

 

 A metodologia ABP é referida como um grande diferencial e como uma 

potencialidade de todos os cursos da FPS. 

 O compromisso e investimento da instituição em proporcionar 

capacitação permanente aos tutores, a real preocupação com a 

qualificação dos seus profissionais, também foi correlacionada como 

fatores estimulantes.  

 A proposta diferenciada da FPS em formar profissionais com perfil 

diferenciado com ênfase em aspectos éticos e a preocupação 

constante também com a qualificação técnica. 

 Princípios da formação. 

 Crescimento da oferta de bolsas de iniciação científica. 

 

b) Discentes 
 Ter o IMIP.como referência hospitalar do campo  de prática.  

 Sente orgulho de participar da FPS, por sua metodologia eficiente e   

inovadora 

 

c) Corpo Técnico-Administrativo 

  Apresenta um estado futuro, condiz com as novas tendências. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 

 Inexistência de um plano de cargos e salários efetivado e de uma real 

perspectiva de crescimento dentro da instituição. 

 Remuneração aquém das expectativas. 

 

b) Discentes 
 Falta de organização no que se refere a horários e turmas, pois 

entregam os horários nas vésperas das aulas. 

 Excesso de burocracia na secretaria. 

 Muitas questões não são ouvidas e resolvidas pela faculdade. 

 Não tem conhecimento sobre os gastos da faculdade. 

 Insatisfação com aumentos de mensalidade. 

18 

 

c) Coordenadores 
 Acredito que com a implantação da GED e o plano de cargos, foram 

itens que fidelizaram mais os colaboradores este ano. 
 

d) Corpo Técnico-Administrativo 
 Pouco investimento e reconhecimento do corpo técnico-administrativo. 

 

Sugestões/Ações 
 A elaboração e efetivação do plano de cargos e salários com 

contratação de um consultor específico. 

 Formação de uma equipe de profissionais (com mestrado e doutorado 

em Maastricht)  responsável pela capacitação permanente dos tutores. 

   

 
 
 
10.2 Organização e Gestão da Instituição 
 

Critérios utilizados 
 Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades  

educativas. 

 Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções. 

 Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, 

burocrática). 
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 Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão 

central ou fluida em todos os níveis). 

 
Potencialidades 
a) Docentes 
 CPA.  

 Gestão compartilhada. 

 Criação e forma de condução da CPA é um excelente meio de ligação entre 

docentes e discentes com a direção.  

 Acesso a Direção.  

 Crescimento da oferta de bolsas de Iniciação Científica para os estudantes.  

 Instrumento de avaliação mais rápido e prático.  

 Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e funcionários técnico-administrativos; 

 Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de 

satisfação pessoal e profissional. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 
 Demora no deferimento  dos expedientes nos registros acadêmicos.  

 Horários insuficientes da secretaria\escolaridade.  

 Avaliação Institucional com alguns itens com pouca clareza. Alguns tutores 

respondem errado por desconhecimento do assunto.  

 Dificuldade em fazer convênios com algumas Instituições.  

 Dificuldade no acesso ao e-mail institucional.  

 Pouca perspectiva de crescimento dentro da instituição, com exceção do 

GED. 

 Não existência de Isonomia salarial. 

 

b) Corpo Técnico Administrativo 
 Pouco conhecimento das instâncias colegiadas CPA, DCE e DA.  

 Desconhecimento do organograma institucional e do funcionamento do DA e 

do DCE.  
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 Remuneração desigual entre tutores do curso de medicina e os demais, 

levando ao sentimento de desvalorização.  

 
Sugestões/Ações  
 Melhorar a estrutura da Copa. 

 Promoção de encontros intersetoriais para divulgação das atividades da 

Instituição. 

 Ajustar o valor do ticket refeição para o valor de um almoço comercial.  

 Disponibilizar espaço para convivência e descanso (atualmente o espaço é 

dividido com os estudantes).  

 Rever horários de funcionamento da secretaria. 

 Implementar e efetivar o plano de cargo e carreira. 

 Identificar outro provedor para os emails da IES. 

 

 
 
10.3 Registro Acadêmico  

Docentes e discentes 
 

Potencialidades 

 Avanços na organização dos processos de registros na secretaria, como : 

certificação viabilizada em tempo oportuno a cada evento. 

 Implantação do Manual da Secretaria. 
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Fragilidades 
 A burocracia impede uma melhor avaliação desse item; Cobrar por histórico é 

viável, mas não tão abusivamente. E além disso, a demora no deferimento é 

outro inconveniente. 

 Não havia uma preocupação com Atividades Extra e suas certificações. 

 

Sugestões/Ações 
Implantar sistema de atendimento on line nos serviços da secretaria . 

 

 
 
10.4 Qualidade do Ensino Desenvolvido na IES e a Relação entre o Ensino 
Desenvolvido e o Requerido no Exercício Profissional 

Aspectos abordados: 
 Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, 

metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da 

aprendizagem) de acordo com os fins da instituição, as diretrizes 

curriculares e a inovação da área. 

 Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de 

informações e utilização de processos participativos de construção do 

conhecimento. 

 Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os 

objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, 

culturais etc.) e as necessidades individuais. 
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 Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação 

docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações 

didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. 

 

Potencialidades 
a) Docentes 
 Qualidade do ensino: articulação comunidade, corpo discente e docente. 

 Metodologia estimula o conhecimento diário através da interação com      

alunos na tutoria e na exposição. 

 Organização das atividades extra e suas certificações. 

 O método ABP é grande diferencial na IES. 

 Boa qualidade de ensino. 

 Boa assistência aos alunos.  

 Acompanhamento do preceptor. 

 Princípios da formação. 

 Vivência de um vasto campo prático desde o início do curso.  

 Proposta de formação.  

 Acredito que estamos no caminho certo, estudando, nos reunindo e 

buscando nos capacitar sempre e que este é um diferencial da IES em 

relação ao concorrente, o de nos preocupamos com o docente e discente 

motiva o nosso docente e o faz querer sempre mais 

  

Fragilidades 
 Docentes  
 Muitos alunos que estão com dificuldades não recebem apoio. 

 Média baixa (5,0). 

 Falta de um programa de capacitação de tutores de forma sistemática.  

 conteúdo  teórico insuficiente. 

 Falta de autonomia em trabalhar com o método no que refere a 

possibilidade de inovação de acordo com as necessidades de cada curso 

ou grupo tutorial. 

 Pouco tempo dos alunos em sala de aula. 

 Insuficiência de preceptores para prestar assistência (seminários, 

discussões) e para prestarem atendimento aos pacientes. 
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 Há carência para o mercado de trabalho da rede privada. 

 Programa de nivelamento é pouco estimulado. 

 Necessitam-se ainda de maior envolvimento de muitos tutores/ 

supervisores do IMIP e de algumas comunidades e de mais tempo para as 

atividades de ensino. 

 Pouco incentivo à participação em eventos científicos. 

 Interrupção de curso de nivelamento de português. 

 Capacitação frágil dos tutores sobre método.  

 

a) Discentes 
 Discordância na padronização dos Objetivos de aprendizagem de um tutor 

para outro e de uma turma para outra. 

 Junção de casos grandes por causa de feriados. 

 Falta de espaço para práticas específicas antes do internato. 

 Alguns módulos não têm o tempo suficiente para discussão de todo 

conteúdo e outros, sobra tempo. 

 Divisão de plantões obrigatórios no 3º e 4º anos, pelo menos um por mês. 

 
Sugestões/Ações 
 Poderiam estar disponíveis cursos on-line para aperfeiçoamento do 

docente, além de disponibilizar avaliação on-line completa por parte dos 

alunos (sei que haverá para avaliar em parte). 
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10.5.1 Gestão Acadêmica 
10.5.1 Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem 

A maior parte dos tutores respondeu a esta questão como regular, 

insatisfatório ou muito insatisfatório o modelo de avaliação utilizado pela 

instituição principalmente no que se refere à incongruência com a 

metodologia ativa. 

  

Potencialidades 
a) Docentes 

 Possibilidade de momentos de reflexão e discussão a cerca das 

avaliações com a coordenadora de avaliação da instituição.  

 Abertura da direção a novos modelos de avaliação. 

 

b) Discentes 
 Questões fechadas impedem que a subjetividade do tutor modifique a               

nota do aluno. 

 O formato da prova com questões abertas está muito bom. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 

 Modelo utilizado não permite a inclusão de questões abertas ou com 

nível analítico. 

 Média 5,0. 

 Diferença entre o modelo de prova utilizado na instituição e os modelos 

vigentes em provas de concurso público ou de residência. 

 Poderia haver uma liberdade de diferentes tipos de questões 

dependendo do assunto abordado. Alguns assuntos não se adequam a 

respostas V ou F e associação. 

 

b) Discentes 
 O formato do teste cognitivo limita muito a relação do conteúdo 

proposto para o conteúdo avaliado. Por exemplo, as questões de 

associação podem ser bastante previsíveis em certos assuntos pela 
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pequena variação de respostas. 

 Às vezes existe muito detalhamento de um assunto, na prova, 

enquanto que outros importantes não são abordados. 

 Provas mal formuladas, no sentido de dificuldade de compreensão da 

questão. 

 O formato da prova facilita o bom desempenho do aluno que não 

estuda. 

 Muitas vezes conteúdos não discutidos em uma tutoria, estão na 

prova. 

 Questões de verdadeiro/falso não medem o conhecimento, só fazem o 

aluno cair em pegadinhas. 

 Questões são retiradas de um único livro, o que desestimula o aluno a 

estudar por outras fontes. 

 É incoerente com o método de ensino. 

 Testes poucos exigentes. 

 Média baixa. 

 Poucas questões abertas.  

 Apenas 2 questões da prova, que são as abertas, valem 30% da nota. 

 Questões mal elaboradas, às vezes retiram um fragmento 

descontextualizado numa questão associativa. 

 Alguns conceitos específicos da prova não foram vistos na tutoria, ou 

foram vistos por outro nome. 

 

Sugestões/Ações 
 Criação de um modelo novo com questões abertas ou com outras 

opções de formato das questões objetivas a fim de permitir uma 

avaliação mais abrangente da capacidade crítica, criativa e de análise 

dos alunos. 

 Participação dos tutores em oficinas acerca do tema avaliação para 

uma melhor compreensão do processo de avaliação. 

 

10.5.2 Instrumento de Avaliação do THC 
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 É incoerente com o método de ensino. 

 Testes poucos exigentes. 

 Média baixa. 

 Poucas questões abertas.  

 Apenas 2 questões da prova, que são as abertas, valem 30% da nota. 

 Questões mal elaboradas, às vezes retiram um fragmento 

descontextualizado numa questão associativa. 

 Alguns conceitos específicos da prova não foram vistos na tutoria, ou 

foram vistos por outro nome. 

 

Sugestões/Ações 
 Criação de um modelo novo com questões abertas ou com outras 

opções de formato das questões objetivas a fim de permitir uma 

avaliação mais abrangente da capacidade crítica, criativa e de análise 

dos alunos. 

 Participação dos tutores em oficinas acerca do tema avaliação para 

uma melhor compreensão do processo de avaliação. 

 

10.5.2 Instrumento de Avaliação do THC 
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Houve diferentes percepções entre os cursos, e muitos tutores relataram não 

conhecer o instrumento já que é utilizado apenas pelos tutores de laboratório 

ou preceptores da prática profissional. 

Potencialidades 
a) Docentes 

 As diferentes estações conseguem abordar o que os estudantes 

vivenciaram na prática. 

  
b) Discentes 

 É eficiente, pois através dele podemos ver nossas deficiências da 

prática profissional. 

 O THC é um instrumento fantástico, pois nele entra o fator da 

inteligência emocional, que é essencial para a prática da profissão. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 

 Falta de uniformidade entre os diferentes setores na realização do 

teste. 

 Algumas práticas são de difícil enquadramento no formato 

estabelecido. 

 O peso dado ao teste não condiz com a filosofia da metodologia de 

inserção precoce do estudante na vivência prática. 

 Muitos estudantes não compreendem o valor do THC para aquisição 

de suas habilidades. 

 

b) Discentes 
 Prova do THC não reprova, e é muito extensa. 

 7 perguntas para 4 laboratórios são insuficientes para os assuntos de 

um semestre todo. 

 Laboratórios com aulas expositivas de procedimentos apenas. 

 Os cadáveres do laboratório de anatomia estão num estado muito ruim, 

dificultando a aprendizagem. 

 O THC nos ambulatórios é avaliado por preceptores diferentes, 

havendo uma disparidade no grau de rigor e nos próprios critérios para 
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elaboração da nota. 

 Muitos preceptores avaliam muito mal, sendo tendenciosos e usando 

justificativas inválidas. 

 Peso muito alto do THC. 

 Nos 2 primeiros anos, o THC avalia melhor como o aluno lida com a 

pressão do seu o conhecimento. 

 
Sugestões/Ações  
 Rearranjo dos pesos, dando melhor valorização ao THC. 

 Padronização dos testes entre os diferentes setores de prática. 

 

10.5.3 Instrumento de Avaliação do Internato 
Muitos tutores dos diferentes cursos demonstraram desconhecimento em 

relação a este instrumento de avaliação e alguns cursos não apresentam 

internato. 

 
Potencialidades 
a) Discentes 

 O preceptor pode mostrar nossos erros "cara-a-cara", na hora em que 

os cometemos. 

 
Fragilidades 
a) Docentes 
 Falta de uniformidade na forma de avaliação. 

 Falta de envolvimento e comprometimento dos estudantes em relação aos 

quesitos exigidos pelo preceptor, como exemplo no preparo dos 

seminários. 

 Sobrecarga dos preceptores (alunos de diferentes períodos). 

 Falta de motivação, interesse, desempenho ecapacitação pedagógica dos 

preceptores da prática no hospital e PSF. 

 

Sugestões/Ações  
 Institucionalização de programa permanente de capacitação dos 

preceptores. 
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 Contratação de novos profissionais para o recebimento dos estudantes na 

prática. 

 Discussões para padronização dos instrumentos de avaliação e torná-lo 

conhecido pelos tutores. 

 

 
 

10.6  Média Mínima Atribuída para Aprovação 
A percepção dos tutores, de maneira geral, em relação a este questão foi de 

insatisfação (torneou entre regular, insatisfatória e muito insatisfatória). Alguns 

alunos avaliaram que de acordo com a metodologia proposta é uma média 

justa. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 
 É esperado que o aluno desenvolva habilidades, conhecimentos no nível 

de maior qualidade, disponibilizando de fato profissionais críticos-

reflexivos e dessa forma uma nota 5 parece contraditória. Atingindo 

apenas a metade das competências esperadas em cada módulo, ele 

consegue ser aprovado. 

 A nota cinco é uma média baixa considerando ainda que as notas de 

participação em tutoria, fórum e laboratório acabam tendo um impacto 

mínimo sobre essa nota. 
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 Alguns alunos que claramente são identificados pelos tutores como tendo 

aprendizado insuficiente e falta de compromisso continuam sendo 

aprovados. 

b) Discentes 
 É muito baixa, principalmente se compararmos a outras instituições. 

 Há maior probabilidade do aluno que não estuda passar apenas 

chutando. 

 Facilita a vida dos alunos que pouco se comprometem. 

 Um aluno com média 5 não possui conhecimento suficiente para ser o 

bom profissional que a FPS se dedica a construir. 

 A média 5 afeta a credibilidade da FPS. 

 É quase impossível um aluno reprovar. 

 
Ações  
 Reformulação dos pesos atribuídos aos diferentes campos de avaliação. 

Discussão nos colegiados sobre a mudança da média para 6,0. 

 

10.7 Média em Relação aos Pesos Atribuídos 
A maior parte dos tutores mostrou-se regularmente satisfeito, insatisfeito ou 

muito insatisfeito com os pesos atribuídos. Para os estudantes, o ponto 

positivo é a distribuição do THC para avaliação dos laboratórios 

 

Fragilidades 
a) Docentes 
 Não há valorização do grupo tutorial, nem dos estágios, Prática 

Comunitária e laboratórios. Estas atividades para serem valorizadas 

deveriam ser melhor avaliadas e ponderadas dentro de habilidades e 

atitudes. 

 À tutoria e aos laboratórios não são atribuídos pesos congruentes com 

sua importância. O teste cognitivo no seu formato deficitário ainda é o que 

pesa mais. 

 

b) Discentes 
 Pessoas que não participam na tutoria nem no fórum passam facilmente 
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por causa de uma nota razoável que tiraram na avaliação cognitiva. Acho 

isso injusto. 

 O sistema de pesos é injusto, pois os alunos acabam supervalorizando 

algumas atividades em detrimento de outras. 

 A nota da avaliação cognitiva é predominante sobre as demais. 

 Muita gente deixa de participar das tutorias, apenas estudando para o 

teste cognitivo a partir dos relatórios tutoriais criados com esforço pela 

pequena parcela de alunos que estuda. 

 Torna a tutoria negligenciada, devido a sua pouca importância no peso. 

 Integração não deveria se obrigatória. 

 Nota de avaliação dos pares e auto-avaliação é inútil. 

 O THC tem peso muito alto. 

  

Ações  
 Aumentar o peso da avaliação do tutor. 

 Melhor distribuição dos pesos de forma a valorizar mais os laboratórios e 

vivências da prática profissional. 

 A tutoria deveria contribuir com maior peso para a média geral, visto que, 

na mesma é realizado o acompanhamento mais detalhado do estudante pelo 

tutor.  

 Discutir melhor a forma como as avaliações dos tutores estão sendo 

feitas. 

 Discutir os critérios e, se necessário, aperfeiçoá-los. 

  Melhorar os instrumentos de avaliação cognitiva. 

  

10.8 Discussões das avaliações e as atitudes tomadas no intuito de corrigir os 
erros mais frequentes 

 

Potencialidades 
a) Docentes 
 A avaliação e as discussões permanentes sobre tudo que é feito na FPS 

é um dos seus grandes diferenciais em relação às outras instituições de 

ensino da saúde. 
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 Discussões frequentes entre os coordenadores de tutor, tutores e a 

coordenação do curso. 

 Implementação da avaliação on-line que permite o tratamento rápido dos 

dados em tempo possível de intervenções. 

 Sempre que os estudantes apresentam dificuldades os tutores realizam 

intervenções no intuito de ajudar no processo de aprendizagem e ao mesmo 

tempo, levam o problema ao coordenador de período para colaborar nas 

ações. 

 

b) Discentes 
 A CPA vem fazendo sua parte, porém sinto resistência da parte gestora. 

 Com a implementação da coordenação de tutor, estamos mais próximos 

da solução de problemas. 

 Os tutores nos estimulam constantemente a avaliar o caso, o módulo, a 

prova, etc. 

 As discussões são excelentes. 

 Sempre fui ouvido quando reclamei de alguma coisa 

 

Fragilidades 
a) Docentes 
 Dificuldades de tempo e disponibilidade de alguns da equipe para uma 

melhor construção coletiva do processo. 

 As discussões ocorrem, as dificuldades são identificadas, porém as ações 

para corrigir os erros muitas vezes não são executadas. 

 Erros frequentes são repetidos apesar de discussões importantes sobre o 

assunto. 

 

b) Discentes 
 Não há discussões sobre as avaliações. Deveria haver discussão sem a 

necessidade de pedir revisão de prova. 

 Há 3 períodos solicitamos mudança na forma de avaliação e nada mudou 

ainda. 

 Muitas vezes não aceitam algo que foi colocado, apenas porque foi dito 

de maneira equivocada. 
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 Críticas à avaliação cognitiva não são bem recebidas. 

 As provas só são colocadas no mural 2 dias após serem aplicadas. 

 Não há discussões. 

 Não há momento de explicação e discussão da prova com os alunos, 

assim muitas vezes ficamos sem resposta para uma questão que ficamos 

em dúvida. 

  

Sugestões/Ações  
 Melhor preparo e disponibilidade da equipe de tutores para intervenções 

na correção de erros. 

 

10.9 Medidas adotadas para superar as dificuldades dos alunos com 
deficiências nos ambientes de ensino (teoria e prática) 
 
Potencialidades 
a) Docentes 
 A implementação do apoio psicopedagógico foi um excelente avanço, 

muitos alunos tem usufruído desse serviço e muitas dificuldades (como 

exemplo timidez) tem sido trabalhadas. 

 O número pequeno de aluno (grupos tutoriais) permite uma melhor 

detecção de alunos com dificuldades. 

 A relação entre tutor –aluno-coordenador de tutor garante a proximidade 

entre estes e o estudante se sente mais confortável para relatar suas 

dificuldades não perceptíveis. 

 

b) Discentes 
 A presença das psicopedagogas tem ajudado bastante. 
 

Fragilidades 
a) Docentes 
 Ao estudante que ficou com defasagem em alguns módulos não é 

disponibilizado um mecanismo de recuperação deste conteúdo. Só é dada 

a oportunidade do mesmo recuperar a nota, numa prova de recuperação 

e/ou final. 
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b) Discentes 
 Tutores às vezes têm preferência por alguns alunos e acabam 

discriminando outros. 

 A parte prática é uma dificuldade, já que há poucas vagas no PSF. 

 Às vezes, alunos com dificuldades não são encaminhados para o apoio 

psicopedagógico. 

 Existem alunos que têm dificuldades de aprendizado que atrapalham os 

outros. 

 Na maioria das vezes são poucos os alunos que realmente participam da 

tutoria, ficando sobrecarregados. 

 Não tenho informações sobre o apoio psicopedagógico, não sei como 

chegar a ele. 

 O contato com a coordenadora do internato é difícil, apenas por e-mail. 

 Dificuldades para trocar de rodízio no internato. 

 As rampas são muito ruins para deficientes físicos. 

  

Sugestões/Ações  
 Contratação de mais um profissional para apoio psicopedagógico devido 

ao grande número de solicitações. 

 Construção de um programa de acompanhamento de estudantes com 

dificuldades reais de aprendizagem. 

 Continuidade ao programa de capacitação permanente dos docentes. 

 Adaptação do acesso físico a secretaria da FPS no IMIP. 

 

10.10 Mudanças efetivamente realizadas no ensino, a partir das decisões 
tomadas nas reuniões com as diversas representações 

 

Potencialidades 
a) Docentes 
 Os tutores relatam ter espaço para se expressar nas reuniões de 

colegiado e na semana acadêmica. 

 Uma questão que marca a instituição é a sua capacidade de colocar em 

prática aquilo que é decidido como sendo importante necessário e 
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operacional. Nem tudo pode ser atendido, mas quase tudo que é 

colocado como demanda pelas diversas representações é levado em 

consideração. 

 

b) Discentes 
 Aumento no acervo de livros e comunicação interna. 

 Mudanças discutidas na semana acadêmica estão presentes. 

Fragilidades 
a) Docentes 
 Os colegiados de curso deveriam ser mais regulares e as reuniões do 

NDE também. 

 Em alguns momentos existe falha na comunicação interna entre direção, 

coordenação de curso e tutores. 

 

b) Discentes 
 As mudanças não são comunicadas. 

 A abertura de 2 casos no mesmo dia sempre foi discutida e nunca 

resolvida. 

 A semana acadêmica é pouco divulgada. 

 Algumas decisões demoram muito para ser decididas, principalmente em 

relação a prática. 

  

Sugestões/Ações  
 Garantir maior dinamismo nas reuniões de colegiado e do NDE. 

 Promover capacitações com especialistas em educação a fim de promover 

o debate e a reflexão constantes. 

 Ampliar a forma de divulgação dos eventos da FPS. 
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10.11 Comunicação Interna e Externa da IES  
 
Potencialidades 
a) Docentes 
 Comunicação interna  

 Comunicação por e-mail.  

 Consciência que a comunicação precisa melhorar.  

 

b) Discentes 
 Melhorou consideravelmente, porém há de se ter planejamento da 

administração e marketing, uma melhor interação seria fundamental. 

 
Fragilidades 
a) Docentes 
 Desconhecimento por parte dos estudantes sobre a finalidade do apoio 

psicopedagógico.  

 Falta de conhecimento do método pelos alunos ao ingressar na IES.  

 Falta esclarecimento para os alunos sobre o diferencial da FPS. Eles 

acreditam que a FPS é mais uma instituição como outras que existem no 

mercado.  

 Falta de comunicação entre os cursos.  
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 Retorno dos resultados dos módulos tardiamente.  

 Pouco conhecimento das instâncias colegiadas CPA, DCE e DA.  

  

b) Discentes 
 A recepção muitas vezes fica perdida, pois não há comunicação da 

direção sobre seus horários.  

 A comunicação só funciona na plenitude perto da campanha 

Institucional, o que é ruim, pois mostra que só há empenho quando há 

interesse. 

  

c) Corpo Técnico-Administrativo 

 A comunicação interna na FPS não é muito satisfatória, deveriam ser 

colocadas como fator primordial, pois, sem comunicação as coisas não 

andam.  

 Os setores não se comunicam entre si. Parece não haver empenho 

para que isto ocorra, gerando algumas falhas de comunicação. 

 Embora tenha avançado, ainda existem muitas fragilidades. Falta um 

canal de comunicação permanente na IES. 

 Criar um boletim semestral com os projetos desenvolvidos pela IES e 

respectivos departamento. 

 Criar canal permanente de comunicação. 

 Deveríamos ver um meio de divulgação para todos saberem onde 

estão os avisos - aguardamos os murais em salas de tutoria - pode ser que 

assim possamos divulgar as noticias com mais atenção. 

 Acho que poderia melhorar a divulgação dos editais do PIC. 

 A divulgação dos editais de monitoria e programas de iniciação 

científica deveria ser mais amplamente divulgada. 

 Através de emails, fórum, site da IES  
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a) Docentes 
Potencialidades 
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 Houve melhoras na biblioteca em relação ao acervo e aos laboratórios 

na aquisição de equipamentos.  

 Diversidade e quantitativo de material satisfatório de acordo com o 

número de alunos 

 Excelente !!! 

 Muito organizada acesso a internet (periódicos capes), presença e 

ajuda dos bibliotecários. ar condicionado e área ampla para escolha 

dos exemplares 

 Ambiente climatizado, boa acústica e organização dos livros e com 

recursos humanos suficientes para dinamizar o processo. 

b) Discente 
Potencialidade 
  Espaço suficiente. 

 Significativa ampliação do acervo 

      

Fragilidades  
a) docente 

 Acervo com poucos exemplares para serem divididos entre 

alunos e tutores. Acústica da biblioteca. Carência de 

alguns volumes.     

 Poucas salas de estudo em grupo. Há horários em que a 

biblioteca fica extremamente barulhenta por causa dos 

grupos de estudantes nas áreas comuns.  

 
b) Discente 

Fragilidades 
 Muito barulho , porque os alunos estudam em conjunto 

nas mesas redondas.   

 Valor da multa muito alto, e  o prazo para entrega dos 

livros, é pequeno.  

  O número de estudantes está muito grande para a 

quantidade de livros. 
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 A organização dos livros.  

 A estrutura em si é boa, mas o que deixa a desejar é a 

falta de empenho dos funcionários em manter o silencio 

da biblioteca. 

  

Sugestões\Ações  

  Melhorar o atendimento aos alunos por parte dos 

funcionários. 

 Melhorar a acústica. 

 Ampliar o número de livros. 

 Melhorar a disposição dos livros nas estantes, para 

facilitar o acesso. 

 Ampliar exemplares de títulos; diversificar títulos por 

área temática; ampliar títulos paradidáticos; realizar 

assinatura de periódicos de reconhecimento para os 

respectivos cursos. 
 

10.12.2 Laboratórios 

 
Docentes e Discentes 

Potencialidades 

  Atualmente existe um numero adequado de laboratórios para todos os 

cursos, com sistema de iluminação e refrigeração adequado, os quais 

são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

  Os laboratórios oferecidos são de qualidade extrema, com 

infraestrutura excelente, onde os materiais oferecidos são de extrema 

qualidade. 

 
Fragilidades 

   Nos laboratórios de modelos e dissecção muitas peças são ruins, não     

permitem boa visualização de algumas estruturas.  

    Faltam aulas de Parasitologia e Microbiologia e Microscópios para 

analise.  

    Falta de uma Farmácia Escola.  
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 A organização dos livros.  

 A estrutura em si é boa, mas o que deixa a desejar é a 

falta de empenho dos funcionários em manter o silencio 

da biblioteca. 

  

Sugestões\Ações  

  Melhorar o atendimento aos alunos por parte dos 

funcionários. 

 Melhorar a acústica. 

 Ampliar o número de livros. 

 Melhorar a disposição dos livros nas estantes, para 

facilitar o acesso. 

 Ampliar exemplares de títulos; diversificar títulos por 

área temática; ampliar títulos paradidáticos; realizar 

assinatura de periódicos de reconhecimento para os 

respectivos cursos. 
 

10.12.2 Laboratórios 

 
Docentes e Discentes 

Potencialidades 
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cursos, com sistema de iluminação e refrigeração adequado, os quais 

são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

  Os laboratórios oferecidos são de qualidade extrema, com 

infraestrutura excelente, onde os materiais oferecidos são de extrema 

qualidade. 

 
Fragilidades 
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    Falta de equipamentos em alguns laboratórios.  

    Quantitativo do material é insuficiente.  

    Dificuldade de comunicação com os técnicos de laboratórios.  

    Comunicação com a Coordenação dos Cursos é insuficiente.  

    Tempo de aula nos Laboratório e Monitoria são insuficientes.  

    Realizar manutenção dos materiais já adquiridos e fazer o balanço     

daquilo que precisa ser trocado ou fazer novas aquisições. 

     Manutenção dos materiais já adquiridos e fazer o Balanço daquilo 

que precisa ser trocado ou fazer novas aquisições. 

  

Sugestões/Ações 
     Ampliar o espaço físico de alguns laboratórios. 

     Renovar algumas peças e equipamentos. 

      Construir a Farmácia Escola. 

      Aumentar o número de monitores. 

      Aperfeiçoar a comunicação entre os atores do laboratório (técnicos. 

Monitores, coordenação e estudantes). 

  .  

  10.6.3 Cantina 
Potencialidades 
a) Docentes 
       Esse item foi o de pior avaliação e de maior consenso entre os 

tutores de que necessita de mudanças urgentes. 

 

b) Discentes 
 É limpa. 

 

Fragilidades 
a) Docentes 

       Preço muito acima da média em virtude de não ter um concorrente. 

        Pouco ágil, não estando preparada para atender a quantidade de 

estudantes e tutores da instituição. 

        O serviço é ruim, a diversidade é péssima, mas acima de tudo o   
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atendimento é muito ruim. 

         Almoço insuficiente para a demanda de estudantes e docentes. 

         Pouca variedade de lanches. 

 

b) Discentes 
 Pouca variedade e preço alto, incongruente para um ambiente de 

estudantes. 

 Atendimento horrível. 

 Ausência de lanches saudáveis. 

 Há muitos pombos e moscas, é pouco higienizada. 

 Poucos funcionários. 

 Horário de almoço incompatível com o término de algumas tutorias. 

 Demora para servir as refeições. 

 
  Sugestões/Ações  

   Melhora do ambiente, mudança dos fornecedores, contratação de   

maior número de funcionários e qualificação dos mesmos. 

     Possibilidade de contratação e nova empresa que atenda a 

demanda dos usuários. 

 A concorrência forçaria a cantina a melhorar a qualidade. 

  

10.6.4 Espaço de convivência 
 

Potencialidades 
a) Discentes 
 O espaço dos bancos de madeira é agradável. 

 
Fragilidades 
a) Docentes 
      Faltam áreas verdes, e locais mais acolhedores para os estudantes 

se acomodarem em momentos extraclasses.  

 

b)      Discentes 
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 A ausência de espaços de convivência inter-tutoriais força os alunos 

a ficarem conversando no corredor, onde é desconfortável para eles 

e para os alunos que ainda estão em tutoria, devido ao barulho que 

fazem. 

 Os espaços de convivência não são atrativos ao aluno, não lhe 

oferecem conforto, não despertando nele o interesse de ficar na 

instituição após as atividades. 

 Deveriam haver espaços aos não-fumantes, já que os poucos 

espaços de convivência são externos e ocupados pelos fumantes. 

 A quantidade de alunos está aumentando, mas o espaço de 

convivência não. 

 Há muitos mosquitos, principalmente a partir das 17 horas. 

 O banheiro da cantina é muito sujo 

 

Sugestões/Ações 
      Melhora da infra estrutura a fim de propiciar um espaço adequado 

para docentes, discentes e demais funcionários da instituição. 

 Mais espaços de convivência perto dos bancos de madeira, onde é 

ventilado. 

 Precisa de mais árvores para aumentar a ventilação. 

 O espaço ao redor do obelisco deveria ser melhor aproveitado. 

 Criação na FPS de um espaço como o centro acadêmico do IMIP. 

 Gostaria de um lugar para sentar e conversar. 

 Poderia ter mais plantas. 

 Fazer  dedetização 
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10.13  Avaliação Institucional     
 
A participação dos alunos mais novos na avaliação institucional deve ser 

incentivada; Os alunos mais velhos já estão saturados e não tem mais tanto 

interesse em colaborar.  

  

        Potencialidades 
a) docentes 

 Algumas reivindicações foram atendidas. 

 A CPA tem trabalhado e feito mudanças - porém precisa da  ajuda 

de todo o grupo - tutores, coordenação e alunos. 

 Creio que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas 

acredito que aos poucos a CPA esta sendo incorporada a cultura 

institucional. 

 Avaliação contínua e com a participação dos docentes, discentes 

e na prática da comunidade. 

 Ter diminuído a quantidade de questões e simplificado a pesquisa 

foi ótimo. 
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b) Discentes 

 A CPA realmente é um instrumento importante e que sempre  

tenta produzir bons resultados. Não tenho o que criticar. 

 Importantíssima à avaliação, pois assim os profissionais da 

faculdade sabem o que realmente os alunos pensam sobre a 

instituição de ensino. 

 Reforça às nossas questões. 

         A avaliação ficou mais dinâmica, e com espaço para sugestões. 

 Na minha concepção, a CPA foi essencial para os meus 

conhecimentos  sobre diversas questões abordadas em relação 

ao processo de auto avaliação. 

  

                  Fragilidades 
a) Questões pouco objetivas. 

 

                  Sugestões\Ação 
 

     Seria importante mostrar a evolução da avaliação, tanto o que   

opinam quanto o resultado. 

      Tornar o instrumento mais objetivo e adequar a linguagem a 

realidade dos diversos atores da comunidade acdêmica. 

 

10.14  Políticas de Atendimento aos Estudantes  
                 a)   Docentes 
                  Potencialidades 

   Acesso diário e contínuo presencial, através de email. 

   Flexibilidade de escuta e de resolutividade dos problemas e 

acolhimento de críticas satisfatórias. 

    Somos bem atendidos 

    Com a questão de nivelamento e cursos adicionais o incentivo da 

FPS é bom. 
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b)    Discentes 
    Nivelamento de Inglês com a mudança de  professor e horários. 

 
Fragilidades 
a) Docentes 

     Horários insuficientes da secretaria/escolaridade. 

    Precária... Falta treinamento dos profissionais.   

 

b) Discentes 

     O pequeno horário de atendimento no setor de pratica comunitária.    

      Em relação ao setor financeiro,   deveria existir um espaço mais   

reservado. 

      Muito complicado funcionamento da secretária. 

      Precisa melhorar bastante o sistema de informação aos estudantes.   

      Muita burocracia.  

     O setor administrativo deixa a desejar no atendimento dos alunos. 

 

                 Sugestões/Ações 
      Colocar monitores para os módulos das tutorias e não apenas para 

os laboratórios. 

      Ampliar a divulgação das atividades acadêmicas! 

      Aperfeiçoar o preparo da equipe para que esse atendimento não 

seja tão burocrático e tão maçante quando é atualmente. 

      Ampliar o atendimento do apoio psicopedagógico.     
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No item a seguir, pode ser observado o cronograma de execução das atividades 

acima referidas com respectivas datas, população-alvo e responsáveis.  

 

10.15 Avaliação dos Coordenadores de curso 
 

Os coordenadores de curso responderam à pesquisa de auto-avaliação institucional 

ora como tutores ora como coordenadores. Apenas as questões relacionadas a 

seguir, apresentadas nos gráficos abaixo, foram respondidas na condição de 

coordenador de curso em virtude das mesmas terem um enfoque maior no conteúdo 

acadêmico, principalmente na avaliação da aprendizagem do estudante, 

necessitando, assim, a identificação dos diversos olhares que hierarquicamente 

interagem no processo. 

 Missão Institucional  

 Comunicação externa 

 Gestão acadêmica 

 Estrutura física (cantina e espaço de convivência) 
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11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CPA 2011 
 

DATA ATIVIDADES POPULAÇÃO-ALVO RESPONSÁVEIS 

FEVEREIRO 

 

09/02 – Apresentação e a discussão da matriz 
estratégica que comporá o relatório 2010.  
23/02 - Apresentação da minuta do relatório 
FINAL da CPA – auto avaliação institucional de 
2010.  
 

CPA -  

 

Membros da CPA 

MARÇO  

 

Março  
15/03 – Encontro com os avaliadores do INEP 
para reconhecimento do curso de Enfermagem.  
 (fragilidades e potencialidades)  

 

MEC – comunidade acadêmica 

 

Membros da CPA 

ABRIL  

 

05/04 – Encontro com os avaliadores do INEP 
para reconhecimento do curso de Fisioterapia.  
11\04 – Encontro para avaliar a visita dos 
avaliadores do INEP e discutir as estratégias para 
os procedimentos futuros.  
18\04 – Análise das questões propostas para o 
instrumento de auto avaliação e das 
intervenções em 2011.  
 

MEC -CPA 

 

Membros da CPA 

MAIO  

 

Dia 02\05 Aprovação final do cronograma  
16\05 Aprovação do instrumento de auto 
avaliação  

CPA CPA -TI 
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30\05 Apresentação no sistema – testagem  
 

JUNHO  

 

13 Seminário de Avaliação Auto institucional - 
lançamento no sistema da nova auto – avaliação 
– período on line de 06\ a 13\06.  
13 A 20 – Trabalho interno da equipe quanto a 
coleta e estruturação dos dados da pesquisa.  
27 – Encontro para avaliação do seminário e 
apresentação da coleta dos dados da pesquisa 
de auto- avaliação institucional.  
 

Comunidade acadêmica: diretoria, 

corpo docente e discente, corpo 

técnico-administrativo 

CPA - COMUNICAÇÃO 

JULHO  

 

FÉRIAS Institucionais   

AGOSTO  

 

08 – Apresentação dos resultados consolidados 
da auto – avaliação institucional e discussões.  
22 – Proposição de ações a serem 
implementadas para intervenções dos 
resultados.  
 
 

 

Comunidade acadêmica 

 

CPA - TI 

SETEMBRO  

 

12 e 26 – Elaboração dos novos instrumentos 
para segunda parte da auto – avaliação 
institucional.  
 

Comunidade acadêmica 

 

CPA 
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OUTUBRO 

 

10 - Definição do instrumento.  
24 - Avaliação parcial a respeito dos planos de 
ação 2011.  
 

CGAA -CPA CPA 

NOVEMBRO 

 

07 – Período de aplicação do instrumento de 
auto – avaliação institucional  
08 A 18 – Coleta e tratamento dos dados  
21 - Apresentação dos resultados da pesquisa  
 

CPA CPA 

DEZEMBRO  

 

12 – Início da elaboração da planilha estratégica 
– por setores  
Restante do mês – trabalhos internos 
intersetoriais  
 

CPA CPA 

CPA: Comissão Própria de Avaliação 

EPS: Escola Pernambucana de Saúde 

CONAES/INEP/MEC: Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira/Ministério da Educação 
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11.2 Consolidação dos Trabalhos da CPA 
 

 Conclusão do Relatório Final 2011 

 Remessa do Relatório Final para o MEC. 

 

A etapa da consolidação refere-se à elaboração, divulgação e análise do 

Relatório Final. Prevê também, a realização de um balanço crítico do processo 

avaliativo e de seus resultados em termos da melhoria da qualidade da IES. 

 

A divulgação e a análise crítica serão realizadas nos primeiros meses de 2012, 

e com vistas a sanar as fragilidades e sugerir ações de melhorias, será 

elaborado um novo Cronograma de atividades para o ano de 2012. 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 
No momento em que se apresenta esse relatório, já é possível relacionar 

algumas conquistas conseguidas a partir da atuação da CPA, no ano de 2011. 

 

Fragilidades e Potencialidades identificadas nas pesquisas 2010. 

 

FRAGILIDADES

LABORATÓRIO

ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO

COMUNICAÇÃO 
INTERNA

CONHECIMENTO PRÉVIO 
DO ESTUDANTE SOBRE O 

MÉTODO ABP

INSUFICIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO DOCENTE 

PERMANENTE

POTENCIALIDADES

QUALIDADE DO 
ENSINO 

DESENVOLVIDO

METODOLOGIA 
ABP

INFRAESTRUTURA DA 
BIBLIOTECA

(espaço e salas)

ENSINO/SERVIÇO

MISSÃO 
INSTITUCIONAL

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL
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Conquistas a partir das Fragilidades identificadas na Pesquisa 2010/2011 
 

 Ampliação do acervo . 

• Formação docente (inicial e continuada insttitucionalizada). 

• Ampliação da participação docente e discentes e técnicos administrativos  nos 

colegiados . 

• Ampliação dos laboratórios.  

• Ampliação do apoio psicopedagógico.  

• Ampliação da comunicação interna.  

• Monitoria – entrevista e forma de divulgação.  

• Avaliações de AA/AP/ATT on line.  

• Retomada da negociação do plano de cargo e carreira.  

• Consultoria oncase/ fluxo de atividades  

• Ampliação das oportunidades de pesquisa para os  cursos.  

• Benefícios para técnicos administrativos.  

• Promoção de encontros por setores para discussões das atividades/metas.  

• Nivelamento de português . 

• Nivelamento  nas  ciências exatas (farmácia). 

   
 
 
Potencialidades identificadas em 2011 e fragilidades ainda ser vencidas 
em 2012. 

FRAGILIDADES

LABORATÓRIO

ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO

COMUNICAÇÃO 
INTERNA

POTENCIALIDADES

QUALIDADE DO 
ENSINO 

DESENVOLVIDO

INFRAESTRUTURA 
DA BIBLIOTECA

ENSINO\/SERVIÇO
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12.1 Divulgação dos Resultados 
 
A divulgação dos resultados pode ocorrer através de um seminário, de 

reuniões, de documentos informativos impressos ou eletrônicos e outros e 

servirá para tornar públicas as oportunidades para ações de transformação 

vindas do processo avaliativo.  

  
12.2  Dificuldades e facilidades encontradas no processo 
 

Dentre as principais dificuldades identificamos que permanecem: 

a) as pré-concepções dos atores sobre o processo avaliativo;  

b) a disponibilidade de pessoas com tempo suficiente para dedicação as 

atividades demandadas. 

 

 

Identificamos como facilidades do processo: 

a) as ampliações dos prazos; 

b) a ampla legislação sobre o tema. 

 
12.3  Sugestões para melhorar o processo 
 

A partir das dificuldades encontradas, sugerimos as seguintes ações para 

melhoria do processo de avaliação: 

a) maior proximidade do INEP com as Instituições para esclarecimento e 

norteamento de cada dimensão e do processo como um todo; 

b) revisão na questão dos prazos estipulados pelo INEP para entrega dos 

relatórios, de forma que estes não coincidam com o término ou início 

dos semestres letivos; 

c) prazos maiores para execução das tarefas e facilitar o processo de 

avaliação; 

d) propostas de educação permanente com o tema avaliação. 
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Em seguida à entrega do Relatório Final, a comissão irá divulgar os resultados 

e propostas de melhoria, por meio de Informativos, Impressos e também pelo 

site da CPA (http://www.fps.edu.br). 

 

Ademais, para a continuidade do processo de Auto-Avaliação Institucional, é 

necessária uma reflexão sobre o período e as estratégias desenvolvidas, para 

uma análise crítica que subsidie ações futuras desta comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


