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“Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, 

para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações 

acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica 

do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza 

assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o 

melhor jeito de ser”. 

 

Rubem Alves 
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APRESENTAÇÃO 

“Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, 
associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, 
seu estar no mundo se reduz a um não transpor os limites que lhe são 
impostos pelo próprio mundo, do que resulta que este ser não é capaz de 
compromisso. É um ser imerso no mundo, no seu estar, adaptado a ele e 
sem ter dele consciência. Sua imersão na realidade, da qual não pode sair, 
nem “distanciar-se” para admirá-la e, assim, transformá-la, faz dele um ser 
“fora” do tempo ou “sob” o tempo ou, ainda, num tempo que não é seu”. 
(FREIRE, 2002, p.16) 

 

É inspirada em Freire (ibid), que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade 

Pernambucana de Saúde (FPS) inicia a apresentação da leitura  do seu Relatório Anual 

de atividades de Autoavaliação, como resultado do trabalho de todos: estudantes, tutores, 

coordenadores, funcionários administrativos e dirigentes.Temos a convicção de que 

estamos consolidando um processo de gestão democrática, na qual a participação 

consciente dos sujeitos que constituem a comunidade acadêmica se torna fundamental 

para a  garantia do cumprimento da missão institucional e de seus fundamentos de 

formação profissional em saúde. Estes fundamentos se sustentam na perspectiva da 

formação de profissional reflexivo, capaz de assumir postura crítica permanente em 

relação à sua prática profissional. 

 

Portanto, este relatório se pretende constituir em um referencial para o planejamento de 

gestão da IES e se coloca, também, articulado com o Processo de Avaliação Institucional 

e comprometido com a melhoria permanente da qualidade da Educação Superior, a partir 

do que se compreendeu das práticas acadêmicas do ano letivo de 2012. 

 

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

de Avaliação iniciado em 2004, sob diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - 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, 
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também foram considerados. Nele, divulgamos, ainda, as análises, subsídios, 

recomendações e proposições de novos critérios a serem trabalhados posteriormente. 
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RELATÓRIO 
 

1 AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2012 
 
Documento elaborado pela CPA da FPS, atendendo às exigências do Sistema Nacional 

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

abril de 2004. 

 

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

mais importantes e necessários procedimentos na busca da excelência 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 

autoavaliação. É mister que esta comunidade compreenda a prática autoavaliativa como 

auxiliar no processo administrativo institucional, utilizando-a como um instrumento de 

gestão ímpar para o fortalecimento de um estilo de vida democrático na FPS, orientado 

pela legitimidade, transparência e objetividade. Trata-se de uma superação do modelo 

avaliativo tradicional, que não percebia o erro como um propulsor de novos horizontes e 

ações criativas.  Ao reconhecer a importância de continuamente aprimorar nossas 

competências, enfrentar as dificuldades e superar as falhas, trabalhamos  de forma 

comprometida e articulada para garantia de que os resultados obtidos nesse exercício 

crítico‐reflexivo sejam integrados aos processos decisórios nos diversos âmbitos de 

gestão da FPS, possibilitando o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e 

administrativo, 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 
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processos. As atividades de ensino não se restringem a preparar o indivíduo para atender 

às necessidades da população, objetivam, além disso, formar profissionais para atuarem 

como agentes transformadores da sociedade, centrados em uma visão generalista e 

humanizada. 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, articulada pela qualidade de ensino, pelas 

atividades práticas 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. 
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4 OBJETIVOS E METAS DA FPS 
 

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

 

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

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

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

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

dos Conselhos Federais de cada classe; 

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

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

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

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

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

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

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

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

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

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

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

publicações ou de outras formas de comunicação; 

VI - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

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

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

com esta uma relação de reciprocidade; 

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

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

tecnológica geradas na Instituição. 
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5 CREDENCIAMENTO DA FACULDADE 
 
A FPS foi criada por meio da Portaria MEC nº 2.990, de 30 de agosto de 2005, publicada 

no DOU de 01 de setembro de 2005, com autorização de funcionamento para os cursos 

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

Enfermagem (Portaria MEC nº 3.018, de 30/08/2005, DOU 01/09/2005). O 

recredenciamento da IES foi publicado na Portaria MEC nº 1.421, de 7 de outubro de 

2011. 

 

Atualmente, a FPS apresenta o seguinte quadro situacional para as graduações: 

Cursos Atos Regulatórios 
Curso de Bacharelado em Medicina Portaria MEC nº 2.990 (DOU 

01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 

 
Portaria MEC nº 24  (DOU 16/03/2012) 

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

01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 

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

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

(Autorização de funcionamento) 
 

Portaria MEC nº 36 (DOU 20/04/2012) 
(Reconhecimento de Curso) 

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

 
Portaria MEC nº 275 (DOU 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) 

Nutrição Aguardando publicação da Portaria de 
autorização de curso 

Odontologia Aguardando visita in loco do INEP 
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Quanto à pós-graduação, o quadro abaixo resume os cursos em funcionamento: 

 

Cursos de Pós Graduação Lato 
Sensu 

Curso de Pós – Graduação Stricto 
Sensu 

Fisioterapia sem Saúde da Mulher Mestrado Profissional em Educação 

para o Ensino de Graduação na Área de 

Saúde 

Diagnóstico Molecular  

Neuropsicologia  

Psicologia Clínica e Hospitalar  

Enfermagem Neonatal e Pediátrica  

Oncologia Multidisciplinar  

Bioética  

Enfermagem do Trabalho  

 

6 UM POUCO DO NOSSO CAMINHAR NA AUTOAVALIAÇÃO 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 oferecido pela FPS, no Decreto 

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

 

A autoavaliação institucional passou a ser conduzida por uma CPA engajada em 

contemplar na sua constituição um número de integrantes com maior representatividade 

da comunidade acadêmica, para atingir o objetivo de produzir informações que subsidiem 

a análise das dimensões que constituem o objeto do processo de avaliação. No que 

concerne à estratégia de execução, buscou-se adotar procedimentos estratégicos para a 
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Quanto à pós-graduação, o quadro abaixo resume os cursos em funcionamento: 

 

Cursos de Pós Graduação Lato 
Sensu 

Curso de Pós – Graduação Stricto 
Sensu 

Fisioterapia sem Saúde da Mulher Mestrado Profissional em Educação 

para o Ensino de Graduação na Área de 

Saúde 

Diagnóstico Molecular  

Neuropsicologia  

Psicologia Clínica e Hospitalar  

Enfermagem Neonatal e Pediátrica  

Oncologia Multidisciplinar  

Bioética  

Enfermagem do Trabalho  

 

6 UM POUCO DO NOSSO CAMINHAR NA AUTOAVALIAÇÃO 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 oferecido pela FPS, no Decreto 

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

 

A autoavaliação institucional passou a ser conduzida por uma CPA engajada em 

contemplar na sua constituição um número de integrantes com maior representatividade 

da comunidade acadêmica, para atingir o objetivo de produzir informações que subsidiem 

a análise das dimensões que constituem o objeto do processo de avaliação. No que 

concerne à estratégia de execução, buscou-se adotar procedimentos estratégicos para a 
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operacionalização e 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 institucional. 

 

Diante disso, e a partir de resultados reflexivos das atividades de autoavaliação 

desenvolvidas até 2009, ficou manifesto a necessidade de 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. 

 

Por fim, importa ressaltar que, para além da exigência legal, a autoavaliação transformou-

se em um instrumento sistemático de autoconhecimento e de  aperfeiçoamento da gestão 

da FPS. 

 

No ano de 2012, foi priorizada a aplicação de instrumentos de autoavaliação que 

abrangessem os aspectos compreendidos nas dimensões da autoavaliação previstas na 

lei 10.861 do SINAES, a saber: 

 

 Missão Institucional  

 A Política para o Ensino Pesquisa , Pós – Graduação e  Extensão. 

 A responsabilidade Social da Instituição 

 A Comunicação com a Sociedade  

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho 
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 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

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

processos decisórios 

 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação 

 Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto avaliação institucional 

 Políticas de atendimento aos estudantes 

 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior 

 Avaliação dos Coordenadores de Curso 

 

7 PRINCIPAIS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

A avaliação institucional foi um processo desenvolvido pela comunidade acadêmica da 

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

sentidos, tendo sido definidos os seguintes objetivos: 
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8 FLUXO DO PROCESSO AUTOAVALIATIVO REALIZADO PELA CPA 
 

1ª ETAPA 2 ªETAPA 3ª ETAPA 

 Elaboração do 
cronograma 2012 

 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 critico. 

 
O resultado da avaliação 2012 na Instituição pretendeu balizar a determinação dos rumos 

institucionais de médio prazo. As orientações e instrumentos propostos 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.  

 

Firma-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. 

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 Autoavaliação Institucional 

2004: orientações gerais”, publicado pelo CONAES/INEP. A coleta de dados foi feita 

mediante aplicação de questionários a alunos, professores e funcionários (APÊNDICE A), 

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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

Formatação de questionário 

Campanha de mobilização 

Aplicação do questionário 

Coleta de dados 

Divulgaçao dos resultados 
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Campanha de mobilização 

Aplicação do questionário 

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

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

em sugestão anterior do MEC. Os questionários foram respondidos por professores, 

alunos e funcionários. As informações coletadas foram armazenadas em arquivo. 

 

Assim, toda a organização foi ancorada na concepção de um processo democrático, que 

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

as variáveis próprias do processo. Foram utilizados diversos instrumentos e métodos 

combinados, conforme as necessidades e situações ocorridas, focos e aprofundamentos 

exigidos pela própria dinâmica de atuação da FPS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinâmica dos Encontros 
 

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

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

proposta de autoavaliação consistente com as particularidades e especificidades da IES. 

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

partir da atuação da CPA e, levantamento do perfil para elaboração do relatório anual. A 

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

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

qual deverão considerar os indicadores das pesquisas anteriores.  A partir desse 

processo, criou-se uma minuta da proposta de questões  para o instrumento de 

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. 
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autoavaliação e para definição de procedimentos que tem por base orientar  as ações 

dos diversos componentes  que compõem  a comissão.  

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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QUADRO 1 – Distribuição percentual dos Participantes da Avaliação por Categoria 

 
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.  

 

No ano de 2012 foram realizados: 
a) 2 fóruns para divulgação de resultados. 

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

 

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

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

potencialidades e  fragilidades identificadas 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 a comunidade acadêmica avalia o cumprimento da missão pela FPS. 

Aspectos Abordados 

CA
TE

G
O

RI
A 

 

DOCENTE DISCENTE  TÉC. 
ADMINISTRATIVO 

 COORDENADORES 

20
12

 

 

58,8% 15,5%  49%  100% 
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Cumprimento da missão pela FPS 
 
Potencialidades 

a) Docentes, discentes, coordenadores e técnico administrativo. 
Cumprimento da Missão foi reconhecido por 95,74% dos sujeitos que       

responderam a avaliação. 

 

 A FPS tem como diferencial a área humanística, formando profissionais mais 

humanizados. 

 Metodologia diferenciada que acredito que constrói um profissional de ótima 

qualidade na área de saúde.  

 O método usado na faculdade é muito bom, fortalece a busca do   

conhecimento. 

 Dentro da proposta apresentada pela instituição ela se faz presente no 

cotidiano. 

 O método, o cuidado com o aluno e sua inserção como profissional, faz 

diferença frente às demais instituições. 

 

Fragilidades 

 A qualidade dos cursos é altíssima, mas sinto falta de alguns assuntos 

importantes que não são contemplados. 

 Faltam mais palestras na própria faculdade até mesmo pra atrair outros 

estudantes a conhecer nossa faculdade e há falhas de comunicação e 

organização. 

 Acredito que deva melhorar na questão da prática dos estágios, tanto em 

relação ao IMIP com os preceptores, quanto à extensão do estágio para outros 

locais/hospitais. 

 
Ações/Sugestões 
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 Promover maior debate e esclarecimentos com os estudantes e tutores a 

respeito da prática de estágio. 

 Identificar com os estudantes e tutores, temas de interesse para palestras, 

respeitando a proposta da matriz curricular. 

 
Ações implementadas e/ ou implantadas em 2012/2013 

 

  Foi realizada uma pesquisa para identificar com estudantes e tutores quais os 

temas de interesse para subsidiar o planejamento de eventos e palestras no 

ano de 2013. 

 
10.2 A Política para a Pós – Graduação e  Extensão 

Aspectos Abordados 

 Quantidade de cursos de extensão oferecidos. 

 Relevância dos cursos de extensão oferecidos. 

 Quantidade de cursos de pós-graduação oferecidos. 

 Relevância dos cursos de pós-graduação oferecidos. 

 
Docentes e discentes 
a) Cursos de extensão 
Quanto à quantidade 58,65% mostrou satisfeito com os cursos oferecidos, e quanto 

à relevância  houve 68,40% de satisfação. 

 

b) Cursos de Pós- graduação 
Satisfação de 43,64% em relação à quantidade 43,64%, e 62,04% considerando a 

relevância. 

 

Os resultados mostram que há um nível de insatisfação em relação a quantidade 

dos cursos de pós- graduação e extensão, que podem ser melhor compreendido 

nos comentários abaixo: 
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Potencialidades 

 Muito incentivo quanto a pesquisa e o conhecimento embasado em 

evidencias desde os primeiros meses do curso. 

 Bom empenho  nesse semestre.  

 Cursos ofertados são importantes, mas se faz necessário pensar em algum 

curso com formato interdisciplinar. 

 

Fragilidades 
 Falta o incentivo aos projetos de extensão. 

 A IES oferece poucos cursos de pós-graduação, principalmente para a área 

de enfermagem. 

 Precisa de ampliação  de maior diversidade de cursos. 

 Poucas vagas ou ofertas de  turmas diferentes num mesmo semestre.  

 A maioria dos cursos são pagos.    

 Poderia ter uma maior variedade,cardiologia,oncologia,neurologia, etc. 

 Poucos cursos de extensão em assuntos importantes que podem ser 

considerados eletivos. 

 Precisa ser mais bem divulgada no campus da FPS. 

 Desconhecimento quanto a quantidade de cursos.  

 Falta de cursos específicos de Fisioterapia. 

 Poucas opções de horários dos cursos. 

 Desconhecimento quanto ao programa de extensão no curso. 

 

Sugestões/Ações:  

 Identificar e efetivar coordenação dos cursos de extensão e Pós-Graduação. 

 Aplicar pesquisa para os estudantes e tutores com vistas a identificar os 

cursos de extensão e pós de maior interesse. 

 Promover maior divulgação dos cursos de extensão e pós. 

 
Ações implementadas e ou implantadas em 2012/2013 
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Ações implementadas e ou implantadas em 2012/2013 
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 Criação de coordenação de cursos de pós- graduação e extensão. 

 Aplicação de pesquisa para identificar os cursos de maior interesse. 

 Promoção de ampla divulgação dos cursos através de várias mídias. 
 

10.3. A Responsabilidade Social da Instituição 
Aspectos abordados: 
 Práticas de Responsabilidade Social adotadas pela FPS. 

 Compromisso da FPS na defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. 

 

Coordenadores, docentes, discentes e Pessoal Técnico - Administrativo 
Esses segmentos demonstraram satisfação de 57,8% . 

 
Potencialidades 

 A FPS influencia bastante os alunos a terem prática de responsabilidade 

social. 

 A instituição atua na área da saúde, cumprindo com seu papel dentro deste 

contexto.  

 Atividades de integração realizadas no IMIP. 

 

Fragilidades 

 Não identificação dessa atividade na FPS. 

 Há poucas áreas verdes na faculdade.  

 Falta maior integração entre IMIP-FPS no âmbito social. 

 Pouco incentivo à produção artística e cultura. 

 Mais ênfase nas práticas comunitárias, fortalecendo os vínculos, 

principalmente na Atenção Primária á Saúde, não só no IMIP, mas ao 

Sistema como um todo.  

 Falta de coleta seletiva de lixo, principalmente de papel, que é muito utilizado 

na faculdade. 
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 As práticas são em eventos isolados e não de forma contínua. 
 
 Sugestões/Ações 

 Implantar a coordenação de extensão e Responsabilidade Social da IES 

 Identificar os potenciais projetos na comunidade acadêmica 

 Elaborar planejamento anual  

 Divulgar amplamente essas iniciativas. 

 
Ações implementadas e ou implantadas em 2012/2013 
 Criação da coordenação de extensão e Responsabilidade Social da IES. 

 Implantação das ações de extensão e responsabilidade social no 

planejamento estratégico da instituição. 

 Situação dos projetos de extensão e Responsabilidade Social/2013  
 

 

 

 

Projeto Saúde na Praça - Previsto para acontecer até junho. 

Projeto De braços abertos para a vida - previsto para iniciar atividades em abril.  

Projeto do grupo de estudos de transplante - previsto para iniciar em 30/04.  Projeto Farmácia 

- Previsão para ser realizado no segundo semestre. 
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Gráfico 1 – Satisfação quanto à Missão e Responsabilidade Social da IES           

 

 
Gráfico 2 – Satisfação com os Cursos de Pós-Graduação e Extensão 
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10.4 A Comunicação com a Sociedade 

Todos 
  Aspectos Abordados 

 Fluxo e a circulação de informações na FPS - foram considerados a 

comunicação intersetorial, intracursos e intercursos.  

 Comunicação da FPS com a sociedade.  

 

Ambos aspectos apresentaram nível de muita satisfação ou satisfação de:   42,33%  

relacionado ao fluxo e circulação de informações, e 46,55% quanto a comunicação 

com a sociedade. 

 

Percebe-se que há dificuldades a serem vencidas, principalmente no que diz 

respeito a comunicação interna entre os setores. 

 
Potencialidades 

 Comunicação interna é satisfatória. 

 Facilidade na comunicação entre os cursos devido a IES ser de um único 

seguimento, cursos na área da saúde. 

 Melhora na satisfação interna na comunicação, porém necessita de um 

centralizador das informações. 

 Acessibilidade e usabilidade do portal on-line e fórum on-line, melhorou a 

velocidade do acesso.   

 Melhora na comunicação interna, mas necessita de uma interação de um 

setor responsável para a comunicação entre administrativo, docentes, 

discentes. 

 
Fragilidades 
 Há falhas no fluxo e circulação de informações. 

 Portal on-line do aluno confuso, não há clareza nas informações 

apresentadas no portal. 
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 Constante queda de conexão do Wifi no campus da IES. 

 Dificuldades de acesso ao fórum online. 

 Falta um setor para viabilizar a comunicação interna.  

 Falta de comunicação com a sociedade durante o ano letivo, pouca 

divulgação em mídia. 

 Integração entre os cursos da IES, não há um momento único com os 

discentes da IES. 

 O espaço no site voltado para visitante de ensino médio não tem  dinamismo. 

 Dificuldades para acessar o portal on-line e fórum através de dispositivo 

móvel. 

 
Ações/Sugestões  

 Criação de um setor ou portal responsável para a comunicação interna. 

 Ampliar e aprofundar as informações da FPS para a sociedade através de 

mídias durante todo o ano, ser intensa e extensa. 

 Atualizar fórum online e estimular alunos veteranos. 

 Novo formato para fórum e tutoria on-line, mais dinamismo e clareza nesse 

sistema. 

 Ampliar rede wifi no campus da IES. 

 
Ações implementadas e ou implantadas em 2012/2013 

 Ampliação das informações da FPS através de reestruturação do site da IES. 

 Ampliação da rede wifi no campus da IES. 
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Gráfico 3 – Satisfação quanto ao Fluxo e circulação de Informações na FPS e 
Comunicação com a Sociedade 

            

 

10.5 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho. 

Aspectos Abordados 

 Compatibilidade da experiência profissional com as funções exercidas pelos 

funcionários técnico-administrativos. 

 Condições de trabalho com vistas ao bem estar físico. 

 Conhecimento das atribuições do cargo ocupado por parte dos profissionais. 

 CIPA  

 Processos de seleção do Corpo Técnico-Administrativo. 

 Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades profissionais.   

 

Corpo Técnico Administrativo: 

Destaca-se nesse item o pouco conhecimento dos profissionais em relação a CIPA, 

até mesmo por ela ser recente na IES. 
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Potencialidades 
 Compatibilidade da experiência profissional com a função exercida.  

 Conhecimento das atribuições do cargo ocupado. 

 Equipamentos e materiais disponíveis.  

 Conhecimento da política de bolsas oferecidas.  

 
Fragilidades 
 Práticas de responsabilidade social  

 Comunicação interna e externa. 

 CIPA 

 
Ações/Sugestões  

 Implantar setor responsável pela responsabilidade social.  

 Criar canal interno de comunicação intersetorial.  

 Promover encontros intersetoriais para partilhamento de atividades.  

 Divulgar as ações da CIPA. 

 

Ações implantadas ou implementadas no ano 2012/2013 
 Implantação do setor responsável pelas ações de responsabilidade social da 

IES.  

 
 
Docentes  
Potencialidade 

 Os cursos realizados por essa Instituição favorecem o desempenho 

profissional.  Conseguimos evoluir com a aquisição de materiais para as aulas 

práticas no laboratório 
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Fragilidades 

 Precisa ser melhorado o suporte do pessoal da TI nas salas de exposição, 

principalmente.  

 Documento formal e acessível constando atribuições de cada setor. 

 Deveria haver critérios claros sobre a seleção realizada pela coordenação do 

curso e dos coordenadores de tutor. 

 
Ações/Sugestões   
 Fixar os equipamentos essenciais para as aulas de exposição. 

 Publicar os critérios de seleção docente. 

 Publicar as atribuições setoriais. 

 Ampliar a divulgação da CIPA e CPA. 

 
Ações implantadas ou implementadas no ano 2012/2013 

 Fixação dos equipamentos de informática nas salas de exposição. 

 Ampla divulgação das atividades da CPA na IES, através de várias mídias.  
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Gráfico 4 – Satisfação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos quanto às 
políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho. 

        

 
10.6 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência  e autonomia na relação com 
a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios 

Aspectos Abordados 

 Participação docente nas atividades acadêmicas. 
 Políticas institucionais para o desenvolvimento intelectual e profissional 

(capacitação docente permanente). 

 Colegiados do curso em relação a sua atuação nos processos decisórios.  

 Coerência da organização e da gestão da Instituição com as políticas 

firmadas em documentos oficiais (PDI, RI e PPCS). 
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Docentes e Coordenadores 
Percebe-se a grande satisfação dos coordenadores e docentes com a forma de 

gestão, precisando aprimorar a integração intercursos. 

 
Potencialidades 

 Política de gestão coerente com os documentos acadêmicos.  

 Colegiado do curso relacionado a sua atuação nos processos decisórios.  

 
Fragilidade 
 Dificuldades na comunicação e divulgação de alguns eventos. 

 

Sugestões/Ações 

 Promover atividades que garantam a integração intercursos. 

 Melhorar a divulgação das atividades acadêmicas da IES. 

 
Ação de intervenção 

 Divulgação mais intensa e promoção de eventos acadêmicos 

interdisciplinares envolvendo os docentes de todos os cursos. 
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Gráfico 5 – Satisfação de Docentes e Coordenadores quanto à Organização e 
gestão da instituição     

 
 

10.7 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação 

Aspectos Abordados 
 Banheiros (todos)  

 Pátio e estacionamento (todos)  

 Salas dos professores (docentes)  

 Refeitório (docentes, coordenadores e técnicos- administrativos)  

 Recursos de informática como facilitadores da aprendizagem (docentes, 

coordenadores e estudantes)  

 Política de renovação e ampliação do acervo bibliográfico (docentes, 

coordenadores e estudantes)  
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Docentes e Discentes 
O nível de satisfação expresso nas respostas dos docentes e estudantes revela 

que 78,52% encontram-se muito satisfeitos ou satisfeitos com os serviços 

prestados pelo setor da Secretaria Acadêmica. 

Os níveis de satisfação expressos nas respostas dos docentes revelam que 

78,52% encontram-se muito satisfeitos ou satisfeitos com a localização, espaço 

físico e limpeza da sala dos professores. 

Todos os estudantes e tutores relataram estar satisfeitos ou muito satisfeito com os 

laboratórios, computadores, internet, softwares e atendimento as necessidades 

solicitadas. 

 

Docentes, Discentes e Pessoal Técnico Administrativo 
Potencialidade 

 Presença de funcionário eficiente, simpático e prestativo na organização das 

vagas de estacionamento. 

 Recursos de informática são facilitadores da aprendizagem 

 
Fragilidades  

 Limpeza dos banheiros do segundo andar do bloco 9.  

 A maioria dos docentes não soube responder a questão referente ao refeitório 

por desconhecimento da existência do local. 

 Apesar da renovação constante do acervo, muitos docentes afirmam ser 

insuficiente o número e variedade de títulos específicos de alguns módulos 

(devido às exigências da metodologia). 

 
Sugestões/Ações  
 Disponibilizar mais de um funcionário para atender a demanda, nos 

banheiros, principalmente nos horários de pico.  

 Aquisição constante de novos e diversificados exemplares de livros via 

solicitação dos docentes.  



   

35 

 

Docentes e Discentes 
O nível de satisfação expresso nas respostas dos docentes e estudantes revela 

que 78,52% encontram-se muito satisfeitos ou satisfeitos com os serviços 

prestados pelo setor da Secretaria Acadêmica. 

Os níveis de satisfação expressos nas respostas dos docentes revelam que 

78,52% encontram-se muito satisfeitos ou satisfeitos com a localização, espaço 

físico e limpeza da sala dos professores. 

Todos os estudantes e tutores relataram estar satisfeitos ou muito satisfeito com os 

laboratórios, computadores, internet, softwares e atendimento as necessidades 

solicitadas. 

 

Docentes, Discentes e Pessoal Técnico Administrativo 
Potencialidade 

 Presença de funcionário eficiente, simpático e prestativo na organização das 

vagas de estacionamento. 

 Recursos de informática são facilitadores da aprendizagem 

 
Fragilidades  

 Limpeza dos banheiros do segundo andar do bloco 9.  

 A maioria dos docentes não soube responder a questão referente ao refeitório 

por desconhecimento da existência do local. 

 Apesar da renovação constante do acervo, muitos docentes afirmam ser 

insuficiente o número e variedade de títulos específicos de alguns módulos 

(devido às exigências da metodologia). 

 
Sugestões/Ações  
 Disponibilizar mais de um funcionário para atender a demanda, nos 

banheiros, principalmente nos horários de pico.  

 Aquisição constante de novos e diversificados exemplares de livros via 

solicitação dos docentes.  

   

36 

 

Gráficos 6 – Satisfação de Coordenadores, Docentes, Discentes e Técnico 
Administrativo com Banheiros, Pátio e Estacionamento 

        

 

10.8 Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 
da autoavaliação institucional 

Aspectos Abordados 

 Planejamento e ações acadêmico-administrativas adotados pela Instituição a 

partir dos resultados das avaliações anteriores. 

 CPA 
 

Todos 
Entre os participantes, 71% refere um índice entre muito satisfatório e/ou 

satisfatório com a forma de divulgação do seu papel na IES (Forma da elaboração 

da pesquisa de autoavaliação institucional, forma de direcionamento das ações 

acadêmicas administrativas no colegiado de direção, a partir das fragilidades 

identificadas).  
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Potencialidades 

 Tem relevância o papel da Comissão dentro da instituição, desenvolvendo 

atividades que proporcionem identificar e solucionar possíveis problemas. 

 Cada vez mais melhorando e estamos vendo os resultados. 

 
Fragilidades 

 As ações da CPA deveriam ser amplamente divulgadas institucionalmente 

e/ou pelo menos em nível de gestão para que estes sejam os multiplicadores. 

 Acredito que os docentes poderiam ser melhor informados sobre as decisões 

da CPA, pelos coordenadores. 

 

Sugestões/Ações  

 Garantir que o representante dos docentes divulgue as atividades da CPA nos 

colegiados de cursos. 

 Ampliar a divulgação da CPA perante a comunidade acadêmica. 

 
Ações implantadas ou implementadas no ano 2012/2013 

 Reestruturação do site, dando maior visibilidade a CPA. 

 Solicitação de banners fixos nos ambientes de aprendizagem da IES. 

 Realização de dois fóruns para divulgação de resultados. 
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Gráfico 7 – Satisfação com Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas 
Adotadas pela IES 

                        
 

10.9 Políticas de atendimento aos estudantes 
Aspectos Abordados 

 Representação dos alunos nos órgãos colegiados  

 Mecanismos de nivelamento existentes (considerar as ações tomadaspara 

recuperação das fragilidades  de formação do aluno ingressante)  

 Promoção de eventos (palestras, cursos, seminários) promovidos pela FPS.  

 Incentivo a adoção de postura ética na prática profissional. 

 
Docentes e Discentes  

 Há um nível de muito satisfatório e/ou satisfatório na maioria dos aspectos, 

avaliados.  

 Quanto a representação dos alunos nos órgão colegiados, apesar de 59,5%, 

apenas, se referirem como muito satisfatório ou satisfatório, identificamos a 

partir dos comentários abaixo, que se dá mais em termos de pouca 

divulgação.  
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Potencialidade 

 Qualidade dos eventos, cursos e atividades diversas oferecidos pela IES. 

 
Fragilidade 

 Não há um feedback para os alunos a respeito dos colegiados. 
 Falta de comunicação do DA e pouca relevância das lideranças. 

 

Gráfico 8 – Satisfação de Docentes e Discentes com as Políticas de atendimento 
aos estudantes 

                     
 

10.10 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior 

Aspectos Abordados 

 Nível de divulgação pela IES das políticas sociais voltadas ao estudante. 

 
Todos 
Aproximadamente 60% referem conhecer as políticas sociais voltadas ao 

estudante. 
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Potencialidade 
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Potencialidades 

 A FPS oferece o FIES, PROUNI e tem um profissional de Assistência Social 

para atendimento específicos a esse fim. 

 
Fragilidades 
 Práticas e ações não são amplamente divulgadas entre os departamentos. 

 Necessidade de maior divulgação interna. 

 
Sugestões/Ações:  

 Divulgar as formas de acesso a esses benefícios, através de cartazes, nos 

principais murais da IES. 

 

Gráfico 9 – Satisfação de Coordenadores, Docentes, Discentes e Técnico 
Administrativo 
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10.11 Avaliação dos Coordenadores de Curso 
Aspectos abordados 
 Empenho na realização de reuniões de colegiado e NDE. 

 Acessibilidade dos tutores à coordenação para sanar suas dificuldades. 

 Colaboração com o processo ensino-aprendizado, aceitando críticas e 

sugestões dos docentes. 

 Incentivo e apoio aos tutores em cursos de formação continuada e 

permanente. 

 
Docentes e Discentes 
Potencialidades 

 A coordenação tem sido acolhedora diante das necessidades e sugestões 

que são levadas pelos tutores. 

 Excelente relacionamento com coordenadores, tutores e coordenação do 

curso. 

 As dificuldades pessoais dos tutores são prontamente atendidas. 

 Sempre somos bem acolhidos, escutados e quando procedentes nossas 

opiniões são levadas em conta e aplicadas. 

 Acessibilidade permanente.  

 Como o grupo é muito construtivo, enseja confiança e a escuta de críticas, 

mesmo quando difíceis de serem ouvidas, num primeiro momento, são bem 

acolhidas e processadas. 

 

Fragilidades 
 Os coordenadores participam do NDE, mas o que acontece nessas reuniões 

não é  diretamente repassado aos tutores. 

 Acredito que exista falha em relação as reuniões do colegiado, a quantidade é 

insuficiente para atender nossas demandas. 

 Muitas decisões tomadas no colegiado demoram a serem atendidas, talvez 

por depender da aprovação do colegiado da direção. 
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 Críticas não são levadas em consideração nas reuniões do NDE ou pelo 

menos não ficamos sabendo de tais resultados. 

 
Sugestões / Ações 

 Discutir os resultados com os coordenadores. 

 Propor um boletim interno regular a respeito das demandas docentes e dos  

seus encaminhamentos. 

 
Ações implementadas em 2012/2013 

 Apresentação dos  resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional aos 

tutores e estudantes, discussões sobre formas de garantir a atualização das 

decisões de colegiado. 

 
Gráfico 10 – Satisfação dos Docentes com os Coordenadores de Curso 
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Gráfico 11 – Satisfação dos Discentes com os Coordenadores de Curso 
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11 CONQUISTAS A PARTIR DOS INDICADORES DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL AO LONGO DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 2010/2011/2012 

 

 
 



   

45 

 

12 SÍNTESE DOS AVANÇOS E DAS PENDÊNCIAS 
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13 CALENDÁRIO 2013  
 

DATA ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

fevereiro  Discussões com a equipe a respeito 

dos indicadores de fragilidades e as 

ações para superação, assim como 

as conquistas alcançadas. 

 Elaboração do calendário 2013. 

Equipe CPA 

março  Desenvolvimento de estratégias de 

mobilização da comunidade 

acadêmica para implantação e /ou 

implementação das ações sugeridas. 

 Postagem do relatório no site do 

emec 

Equipe CPA 

abril  Preparação dos integrantes da CPA 

para aplicação da técnica de grupo 

focal com os estudantes do 

internato/estágios. 

 Discussões a respeito do 

instrumento ENADE. 

 Reestruturação do site CPA.  

Equipe CPA 

maio  Aprovação do instrumento de  

autoavaliação 2013.  

Equipe CPA 

junho  Grupo focal com estudantes 

enfermagem  fisioterapia e farmácia. 

Equipe CPA 

julho  Férias Acadêmicas. Equipe CPA 

agosto  Aplicação do grupo focal com 

estudantes de medicina. 

Equipe CPA 
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setembro  Aplicação do instrumento para a 

comunidade acadêmica.   

Equipe CPA 

outubro  Tratamento dos resultados da 

autoavaliação institucional. 

 Fórum com os resultados parciais 

das pesquisas para o colegiado de 

gestão.  

Equipe CPA 

novembro  Fórum para apresentação dos 

resultados à comunidade acadêmica. 

 Divulgação dos resultados na página 

eletrônica da FPS. 

Equipe CPA 

dezembro  Balanço crítico Equipe CPA 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

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

para que a comunidade acadêmica participe mais ativamente dos processos da CPA. 

Percebe-se que essa conquista, apesar de lenta, tem-se tornado significativa, embora 

parcela importante ainda refira insatisfação com a sua divulgação.  

Além do mais, a disseminação da cultura de autoavaliação requer um trabalho de 

mobilização durante todo o ano e setorizado.  

 

Diante disso e da constatação de que, culturalmente, o processo de autoavaliação 

institucional não fazia parte da história educacional dos sujeitos envolvidos, precisando, 

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

acadêmica, assim como, da influência desses, nas decisões do planejamento estratégico 

da instituição. 

 

A síntese dos avanços apresentados demonstra as significativas conquistas alcançadas a 

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

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

acadêmica é promover uma ampla divulgação desses resultados. 

   

Para o ano de 2012 foram realizados dois fóruns, sendo o primeiro com os resultados 

parciais, onde contou com a presença de todos os coordenadores de curso, direção 

acadêmica, gerentes de setores e membros da CPA. Nesse encontro foram divulgados e 

debatidos os resultados parciais e marcado o segundo fórum para toda a comunidade 

acadêmica. 

 

Para além dos encontros, foi elaborada uma proposta de reestruturação da página da 

CPA no site da FPS, a qual já está sendo implementada. Através deste espaço será 

possível atualizar as conquistas alcançadas a partir dos indicadores da autoavaliação 

institucional, cotidianamente para a comunidade acadêmica. Estão sendo elaborados 
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banners permanentes para serem afixados nos corredores principais da IES, assim como 

cartazes nos murais. 

 

Para maior adesão e qualidade da pesquisa de autoavaliação para 2013, a comissão 

própria de avaliação institucional desta IES está sendo preparada para trabalhar, parte do 

instrumento, com a técnica de grupo focal. 

 

Mesmo assim, sente-se que deveria haver por parte do INEP algumas iniciativas que 

colaborariam potencialmente para o fortalecimento da CPA nas IES: 

 

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) propostas de educação permanente com o tema avaliação;  

d) inclusão do relatório como um dos indicadores na avaliação in loco para 

regulação de cursos e recredenciamento. 

 

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

fortalecimento das ações da CPA, esta equipe continua o seu trabalho acreditando em 

melhorias na adesão e nos resultados apontados pelas pesquisas. 
 

 

 

 

 

“Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca 

iria me fazer sonhar. Pois, foi precisamente isso que 

aconteceu”  

Rubem Alves 
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Este relatório foi anexado, também, na página da CPA, no site da FPS 
(HTTP://www.fps.edu.br). 


