
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE

RELATÓRIO FINAL 
DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL- 
COMISSÃO PRÓPRIA 
DE AVALIAÇÃO (CPA)
2014



                                                  

 
 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE 

SAÚDE - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

 

 

 

 

 

Relatório da Autoavaliação Institucional realizada no ano de 

2014, pelos docentes, discentes, coordenadores e técnicos – 

administrativos, nos cursos de graduação e pós- graduação da 

FPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 
 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE 

SAÚDE - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

 

 

 

 

 

Relatório da Autoavaliação Institucional realizada no ano de 

2014, pelos docentes, discentes, coordenadores e técnicos – 

administrativos, nos cursos de graduação e pós- graduação da 

FPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

" A avaliação não é o ato pelo qual A avalia B. É o ato 

por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática, seu 

desenvolvimento, os obstáculos encontrados ou os erros ou 

equívocos porventura cometidos. Daí o seu caráter dialógico." 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 

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

Acadêmica, apresenta este Relatório de Autoavaliação Institucional do ano de 2014 como a 

soma dos variados esforços ao processo dinâmico inerente ao seu (auto) reconhecimento, 

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

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

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

Curriculares Gerais e Específicas e com o seu Projeto Pedagógico Institucional. 

 

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

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

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

produção e difusão do conhecimento científico, cultural, artístico e tecnológico são 

princípios que direcionam a FPS no alcance da sua missão. 

 

A elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional de 2014, da FPS, foi conduzida pela 

Coordenação de Avaliação juntamente com a colaboração e apoio dos integrantes da 

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

acordo com os segmentos acadêmicos, por intermédio da composição de Grupo Técnico, 

como também, o aporte do setor de Desenvolvimento Institucional.  

 

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

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

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

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

Relatos de Cursos, dentre outros documentos e fontes de pesquisas.  

 

O Fluxo do Processo Autoavaliativo foi desenvolvido ao longo do ano de 2014, de forma 

participativa, por isso se apresenta como resultado do envolvimento de todos os segmentos 
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da Comunidade Acadêmica: estudantes, tutores, coordenadores, funcionários, técnico- 

administrativos e dirigentes.  

 

Tem-se a convicção de que a FPS, a cada ano, consolida um processo de gestão democrática 

na qual a atuação responsável dos sujeitos que a constituem, torna-se fundamental para a 

garantia do cumprimento da missão institucional e de seus fundamentos de formação 

profissional na área de saúde, sustentados na concepção do desenvolvimento de um perfil 

profissional dotado de capacidade reflexiva, e em condições de assumir uma postura crítica 

permanente em relação a sua prática profissional. 

 

Esse relatório se constituiu, atendendo assim, a um desejo expresso desde o relatório de 

2012, que se propõe enquanto referencial, a partir das metas construídas no PDI, para o 

planejamento estratégico de gestão da IES, articulado com o processo de Autoavaliação 

institucional, ampliando esse desafio, ao incorporar neste documento em 2014, os 

resultados das avaliações dos módulos, realizadas pelos discentes, sistematicamente, em 

todos os cursos, consolidando a cultura avaliativa na FPS.  

 

Inspirando-se, por sua vez, na análise permanente das rotinas e dos documentos 

institucionais, numa percepção integrada e ao mesmo tempo, integradora, 

consubstanciando ambos os processos, de forma a racionalizar e otimizar o 

(auto)conhecimento institucional. 

 

Esses passos dados em 2014, ratificam, fortalecem e expressam o comprometimento da 

gestão com a melhoria permanente da qualidade da Educação Superior, consolidando a 

importância da CPA como fomentadora e mediadora desse processo. 

 

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

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

de Avaliação de Educação Superior - CONAES. A CPA da FPS, atenta às alterações e inovações 

do MEC, e já prontamente, identificando similaridades em seu processo de Autoavaliação 
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com a minuta do novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa, facultado à consulta 

pública desde dezembro de 2012 e oficializado em janeiro de 2014, optou por incorporar nas 

suas rotinas de Autoavaliação, a lógica do referido instrumento em seu Relatório.  

 

O referido instrumento está organizado em cinco eixos, contemplando as dez dimensões do 

Sinaes.   

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

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

que descreve e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em 

relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

período que constituiu o objeto de avaliação. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

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

Social da Instituição) do Sinaes. 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

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

Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do Sinaes. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Compreende às dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 

(Sustentabilidade Financeira) do Sinaes. 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) do Sinaes. 

Fonte: BRASIL, 2014. 

Tal aspecto já refletiu na elaboração do PDI 2015/2019 a qual além de ter sido 

democraticamente trabalhada, como costumeiramente o é, originou um documento com 

fortes indicadores da persecução de desenvolvimento institucional, vez que, alinha 

formalmente a (auto)avaliação com o planejamento estratégico.  

 

A comunidade acadêmica da FPS esteve, durante todo o ano de 2014, mobilizada para a 

concepção do PDI, conforme mostram os eventos a seguir:  
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1. Nomeação da Comissão de Elaboração do PDI pela portaria Nº 01/2014. Consulta 

Pública on-line, para a comunidade, dos temas e eixos estratégicos no período de 

fevereiro a abril. 

2. Análise dos Relatórios de Autoavaliação Institucional e demais relatórios de avaliação 

externa e de curso. 

3. Oficina para elaboração das metas estratégicas com todos os setores da FPS. 

4. Captação das ações das Unidades da organização no período de junho a setembro. 

5. Disponibilização da proposta do PDI, em outubro, encaminhada à diretoria e setores 

da comunidade acadêmica, com a incorporação das contribuições resultantes da 

Consulta online. 

6. Validação da proposta do PDI junto à Direção em 04/10. 

7. Disponibilização da proposta do PDI para o Grupo Gestor (Planejamento Estratégico) 

e CPA em 30/10. 

8. Aprovação da proposta do PDI em sessão conjunta dos Conselhos Superior e de 

Gestão Acadêmica e Administrativa (CGAA), em 05/12/2014.  

 

Por fim, cabe esclarecer, que 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 e das avaliações 

realizadas por cursos ao final dos processos de avaliação da aprendizagem, também foram 

considerados. Nele divulga-se, ainda, as análises, subsídios, recomendações e proposições 

de novos critérios os quais serão trabalhados posteriormente.    

                                                                                   

                                                                           Comissão Própria de Avaliação 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 
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RELATÓRIO 

 

1. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2014 

 

O Relatório Final 2014 é o 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. 

 

A CPA da FPS foi instituída pela Portaria 01/2006 de 01/06/2009 e reestruturada pela 

Portaria 02/2009 de 12/11/2009 e, desde sempre, vem trabalhando para garantir, 

monitorar, ajustar e difundir todas as etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo. 

 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS incorporou o processo de Autoavaliação 

Institucional em sua cultura de avaliação, atendendo não apenas aos requisitos legais do 

MEC, mas, também, por considerar os diversos padrões de Avaliação como uma das frentes 

estratégicas das mais importantes e necessárias aos procedimentos na busca da alta 

performance e qualidade institucional.  

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA através dos seus membros, e articulada aos diversos 

setores, tem conseguido a cada ano, consolidar a sua importância como instrumento 

estratégico para subsidiar a gestão institucional fortalecendo, deste modo, o processo 

democrático interno, com legitimidade, transparência e objetividade.  

 

A CPA trabalha de forma comprometida e concatenada para a 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, visando subsidiar a gestão institucional, com o propósito de 

consecução de seus objetivos e metas para a plena vivência de sua Missão e alcance da 
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Visão de Futuro. 

 

3 PERFIL INSTITUCIONAL  

 

3.1 Histórico da IES 

a) Mantenedora 

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

2003, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, associação de utilidade pública, 

com sede e foro na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para atuar na região do 

Nordeste e em todo território nacional. É uma empresa, genuinamente pernambucana, 

mantenedora da Instituição de Ensino Superior Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS. 

 

A AECISA acha‐se funcionando regularmente e seu ato constitutivo – Estatuto Social – está 

registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Títulos e 

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

do Ministério da Fazenda sob nº 05.834.842/0001‐62, bem como na Prefeitura do Município 

de Recife.  

 

A AECISA tem como propósito atuar na Região Nordeste e de forma pontual em todo o 

território nacional, tendo como principais objetivos. 

a) Promover atividades educacionais e culturais que contribuam para o 

desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

b) Formar e aperfeiçoar profissionais, especialistas, técnicos, docentes e 

pesquisadores. 

c) Realizar pesquisas e estudos visando o desenvolvimento educacional e cultural, 

de acordo com as necessidades da região. 

d) Contribuir para o estudo dos problemas socioeconômicos da comunidade, 

pondo ao seu alcance cursos e serviços. 

e) Exercer ação de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético‐sociais 

capazes de valorizar os ideais da nação brasileira, incremento da cultura e o processo da 
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humanidade. 

f) Criar, manter, reformular ou extinguir cursos por ela mantidos, de qualquer nível, 

obedecendo às determinações da legislação específica. 

g) Promover também, através de suas instituições mantidas, atividades e cursos de 

extensão visando o desenvolvimento educacional e a promoção da população a que serve. 

 

b) Mantida 

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

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

processos. As atividades de ensino não se restringem a preparar o indivíduo apenas para 

atender às necessidades da população, objetivam formar profissionais para atuarem como 

agentes transformadores da sociedade, centrados em uma visão generalista. Assim, 

identifica os princípios da construção coletiva, flexibilidade curricular, interdisciplinaridade e 

problematização do saber como essenciais para a aquisição de uma aprendizagem 

significativa, articulada pela qualidade de ensino, pelas atividades de formação e preparação 

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

 

3.2  Missão  

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

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

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

uma sociedade justa”. 

 

3.3  Visão de Futuro 

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

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

 

3.4  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; 
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 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 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 
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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. 

Atualmente, a FPS apresenta a seguinte situação dos Cursos de Graduação: 
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Quadro 01 – Cronologia dos Atos Autorizativos da FPS. 

Ato Regulatório Curso 

Portaria MEC nº 2.990 (DOU 01/09/2005) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 24 (DOU 16/03/2012) 

(Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado em Medicina 

Portaria MEC nº 3.018 (DOU 01/09/2005) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 431 (DOU 24/10/2011) 

(Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado Enfermagem  

Portaria MEC 838 (DOU 25/09/07) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 36 (DOU 20/04/2012) 

(Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado em Farmácia  

Portaria MEC nº 962 (DOU 26/11/07) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 275 (DOU 21/07/2011) 

(Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado em Fisioterapia  

Portaria MEC nº 2.013 (DOU 30/11/10) 

(Autorização de funcionamento) 

Aguardando publicação de portaria de 

reconhecimento 

 

Bacharelado em Psicologia  

Portaria MEC nº 112 (DOU 07/03/13) 

(Autorização de funcionamento) 

Bacharelado em Nutrição  

 

Fonte: PDI 2015/2019. 
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Quadro 02 - Cursos de pós-graduação lato sensu 

Cursos  Curso Graduação 

Vinculado 

Vagas anuais Turmas por ano 

Enfermagem 

Neonatal e 

Pediátrica, 360h  

Enfermagem 25 1 

Enfermagem em 

Obstetrícia, 360h  

Enfermagem 25 1 

Neuropsicologia, 

360h  

Psicologia 30 1 

Terapia Cognitivo 

Comportamental, 

360h  

Psicologia 40 1 

Psicologia Clínica 

Hospitalar, 360h  

Psicologia 30 1 

Oncologia 

Multidisciplinar, 360h  

Medicina 25 1 

Diagnóstico 

Molecular  

Farmácia 30 1 

Fisioterapia em 

Saúde da mulher, 

360h  

Fisioterapia 30 1 

Perfusão e 

Assistência 

Circulatória Mecânica 

Enfermagem 25 1 

Fonte: e.mec/2014 

*Curso transversal a todas as formações da FPS, tendo como referência o Mestrado Profissional em Educação 

para o Ensino na Área da Saúde, ofertado pela FPS. 
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Quadro 03 - Curso de pós-graduação stricto sensu 

Nome do Curso  

 

Vagas anuais Turmas anuais Previsão de início 

Mestrado Profissional em 

Educação para o Ensino na 

Área da Saúde.  

 

24 

 

1 

 

Ofertado 

anualmente 

Fonte: PDI 2015/2019. 

 
Quadro 04 - Projetos e Cursos de Extensão 

 

Nome do Projeto  

 

Projeto Cozinha Sustentável  

Projeto Cineclube  

Programa Saúde na Praça – Ação Saúde em Foco  

Campanha Corrente do Bem  

Projeto Palavra Mágica  

Projeto de Braços Abertos Para a Vida  

Curso de LIBRAS módulo Extensão para funcionários e público externo  

Fonte: Relatório de Extensão/2014 

 
Quadro 05 - Programa de Desenvolvimento Docente 2015 a 2019 

 
Nome do Curso  
 
Curso de formação e aperfeiçoamento de tutores em ABP, 30h  

 
Curso de construção de problemas em ABP, 20h  
 
Curso de capacitação para tutores de laboratórios (OSCE), 20h  
 
Curso de avaliação de desempenho e feedback em grupos tutoriais, 20h  

Fonte: PDI 2015/2019. 
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Oferta de cursos na modalidade Ensino a Distância (EAD)  

 

A FPS, em seus 10 (dez) anos de funcionamento, já com cinco dos seus seis cursos 

devidamente reconhecidos, passa a ter a maturidade institucional e os requisitos técnicos 

necessários para iniciar ações de oferta de cursos na modalidade à distância.  

 

De acordo com a sua política de ensino, desde 2013, a IES iniciou o processo de construção 

de sua política para oferta de Ensino na modalidade EAD, inicialmente estruturando equipe 

própria e oferecendo cursos de formação para autores e tutores na referida modalidade. Os 

primeiros cursos oferecidos na modalidade foram cursos de extensão e nivelamento. 

 

A IES tem como uma de suas metas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, instituir 

a política de EAD, consolidando-a para viabilizar a oferta de 20% (vinte por cento) da carga-

horária dos seus cursos reconhecidos, conforme identifique-se essa necessidade, de acordo 

com Portaria Nº 4.059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

Art. 1o. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem 

modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e 

no disposto nesta Portaria. 

 

Para atender a algumas demandas oriundas da análise do perfil dos estudantes e de algumas 

fragilidades encontradas no âmbito de conhecimento prévio, foram iniciadas em 2014 

algumas propostas de cursos de nivelamento, na modalidade de EAD, através de e.learning.  

 
Para isso, foi ampliada a equipe de Tecnologia em Educação da FPS, e paralelamente, foram 

oferecidas oficinas de formação de tutores e autores para elaboração do projeto de curso de 

nivelamento e extensão, o qual possibilitaram as condições favoráveis ao seu início. 

 
 Estas condições e as ampliações previstas na infraestrutura de Tecnologia da Informação e 
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Tecnologia da Educação favorecerão a solicitação do futuro credenciamento da FPS para 

ofertar cursos de Graduação em EAD, junto ao Ministério da Educação (MEC). 

 
A FPS em 2014 ofereceu cursos de extensão e nivelamento na modalidade EAD, a saber: 

a) Curso de Extensão (nivelamento) - Escrita, Linguagem e Produção Acadêmica 

Propósito do curso: desenvolver habilidades de leitura e escrita, com vistas ao melhor 

desempenho acadêmico.  

Obs.: este curso foi facultado aos estudantes e extensivo aos tutores e funcionários da FPS. 

b) Curso de Extensão (nivelamento em Química) 

Propósito do curso: auxiliar estudantes com dificuldade nos conteúdos de química, através 

da utilização dos fundamentos da química geral. 

Quadro 06 - Cursos de Extensão em EAD 

Nome do Curso 

Português  

Curso de Química 

Fonte: Relatório Extensão/2014 

Quadro 07 - Perfil do corpo docente quanto à titulação em 2014 

Titulação Quantidade Percentual 

Doutor 44 22,5% 

Mestre 126 63,9% 

Especialista 27 13,6% 

Total 197 100% 

Fonte: PDI 2015/2019. 

Quadro 08 - Perfil do corpo docente quanto ao regime de trabalho em2014 

Regime de Trabalho Quantidade Percentual 

Integral 22 11,1% 

Parcial 148 75,3% 

Horista 27 13,6% 

Total 197 100% 

Fonte: PDI 2015/2019. 
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6 CONTEXTO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FPS 

 

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

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

de avaliação.  

A primeira intenção diagnóstica é realizada quando os estudantes ingressam na instituição, 

sendo recebidos pela equipe multiprofissional formada por psicólogos, psicopedagogos e 

pedagogos, que desenvolvem atividades em grupo, para mapeamento do perfil 

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

monitoramento ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

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

provas cognitivas, avaliação dos pares, Autoavaliação de desempenho, avaliação do tutor 

docente (critérios pré-definidos), assim como os estudantes avaliam a todos nesses itens, 

incluindo a avaliação dos conteúdos, objetivos de aprendizagem e bibliografia disponíveis 

por módulos. As atividades práticas são realizadas, formativamente, ao longo do semestre, 

gerando uma média final ponderada. 

 

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

aprimoramento do processo de trabalho na instituição, cuja proposta de Autoavaliação se 

insere complementando o olhar integral da oferta de ensino superior de qualidade na FPS. 

 

Diante disso, as atividades de Autoavaliação institucional se articulam com as demais 

avaliações da aprendizagem desenvolvidas nos cursos de graduação, cujos desafios maiores 

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

que pudesse subsidiar os coordenadores de cursos e diretores no processo de tomada de 

decisões, para melhorar a gestão pedagógica e a qualidade dos cursos na integração 

ensino/pesquisa/extensão. 

 

E ademais, essa dinâmica articulada de avaliação de aprendizagem e Autoavaliação 
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Institucional possibilita à instituição, em seu processo de trabalho pedagógico e 

administrativo, transformar a avaliação em instrumento de gestão, e também fortalecer o 

processo democrático interno, a partir de uma abordagem transparente à comunidade, no 

sentido, ainda, de garantir um processo legítimo e continuado de autoanálise. 

 

Importa ressaltar, ainda, que paralelamente, e para além da exigência legal, a Autoavaliação 

se transformou num instrumento sistemático de autoconhecimento e de aperfeiçoamento 

da gestão da FPS. 

 

 7 PRINCIPAIS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional 2014 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: 

 

Figura 01 – Objetivos para a promoção da qualidade da oferta educacional 
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8 FLUXO DO PROCESSO AUTOAVALIATIVO REALIZADO PELA CPA  

 

O resultado desta avaliação de 2014 na Instituição pretendeu balizar a determinação dos 

rumos institucionais contemplados tanto na atualização do PDI para 2014, assim como na 

elaboração da nova vigência que compreende 2015 a 2019. As orientações e instrumentos 

propostos foram baseados na Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 20/12/1996, nas Diretrizes 

Curriculares de cada curso oferecido pela FPS, no Decreto 3.860 e na Lei 10.861, que 

instituiu o Sistema de Avaliação e no Instrumento de Avaliação Institucional Externa. 

 

Assim, renovou-se o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua relação com 

o todo, em prol da qualidade de todos os serviços que a FPS oferece para a sociedade, 

reafirmando sua responsabilidade em relação à oferta da educação superior. 

 

Quadro 9 – Etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo na FPS 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

 

* Elaboração do 

cronograma 2014. 

 

* Definição de grupos de 

trabalho. 

 

* Decisão, a partir dos 

indicadores das pesquisas 

anteriores, quanto à 

proposta do próximo 

Instrumento de 

Autoavaliação. 

 

 

* Aplicação dos 

instrumentos. 

 

* Coleta das avaliações. 

 

* Análise dos dados. 

 

* Discussão e relatório 

parcial. 

 

*Fórum de discussão com 

apresentação dos 

resultados. 

 

* Relatório. 

 

* Balanço crítico. 

 

* Ampla divulgação dos 

resultados. 
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9 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

 

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

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

Autoavaliação Institucional foi realizada no ambiente virtual de aprendizagem mediante 

aplicação de questionários aos segmentos dos docentes, coordenação, discente e técnico-

administrativo (APÊNDICE A). Também foram utilizadas como fontes de informações nesta 

pesquisa “avaliação de módulo” e “avaliação do tutor pelo estudante” (APÊNDICE B) que 

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

módulo. 

 

Os dados coletados pela Autoavaliação, no padrão de dados objetivos (pesquisa documental 

institucional e técnica, coleta, tratamento e apresentação dos dados dos formulários) e 

subjetivos (observações coletadas nas Pesquisas de Autoavaliação, reuniões com os gestores 

e demais representações da comunidade acadêmica, foram justapostos com os dados 

selecionados “avaliação do módulo” e “avaliação do tutor pelo estudante”, continuando a 

esboçar, deste modo, um panorama tanto representativo estatisticamente, quanto mais 

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

 

Os dados coletados nas pesquisas de Avaliação e de Autoavaliação foram dispostos em dois 

segmentos amostrais, o geral e o específico. O padrão amostral geral que considera a 

comunidade acadêmica (FPS) foi originado pela média dos percentuais das respostas 

coletadas. Já o segmento amostral específico (por segmento acadêmico ou por cursos) foi 

originado pela média dos percentuais das respostas coletadas dos segmentos acadêmicos 

(Administrativo, Coordenação, Discente e Docente) ou dos cursos da FPS (Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia). As análises geradas sobre os gráficos 

foram enquadradas em potencialidades e fragilidades.  

 

A partir da reformulação do novo instrumento de Credenciamento e Recredenciamento do 

MEC oficializado em janeiro de 2014, e, tendo a compreensão de que a sua estrutura 
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oferecia uma melhor estratégia de dimensionar a percepção dos atores institucionais a 

respeito da IES, a CPA organizou o seu Instrumento de Pesquisa de Autoavaliação em 2014, 

de acordo com os cinco eixos, contemplando as dez dimensões do SINAES. Em 2014 a 

métrica adotada foi a mesma do ano anterior e permaneceu atrelada à lógica do 

Instrumento.  

 

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:  

 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, de acordo com as 

subcomissões, pelo questionário, relatório, histórico, entrevistas. Foram ainda utilizadas as 

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 subcomissões, além da assessoria da CPA.  



                                                  

26 
 

oferecia uma melhor estratégia de dimensionar a percepção dos atores institucionais a 

respeito da IES, a CPA organizou o seu Instrumento de Pesquisa de Autoavaliação em 2014, 

de acordo com os cinco eixos, contemplando as dez dimensões do SINAES. Em 2014 a 

métrica adotada foi a mesma do ano anterior e permaneceu atrelada à lógica do 

Instrumento.  

 

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:  

 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, de acordo com as 

subcomissões, pelo questionário, relatório, histórico, entrevistas. Foram ainda utilizadas as 

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 subcomissões, além da assessoria da CPA.  

                                                  

27 
 

Sugeriu-se aos grupos de Autoavaliação que trabalhassem com base em sugestão anterior 

do MEC. Os questionários foram respondidos por professores, coordenadores, discentes e 

funcionários. As informações coletadas foram armazenadas em arquivo. 

 

Assim, o processo de trabalho da comissão foi ancorado na concepção democrática, que se 

constituiu 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.   

 

9.1 Dinâmica dos Encontros 

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

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

Proposta de Autoavaliação consistente com as particularidades e especificidades da IES.  

 

As primeiras reuniões do ano foram dedicadas a discussões referentes às 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 

deverá considerar os indicadores das pesquisas anteriores.   

 

 A partir desse processo, criou-se uma minuta da proposta de questões para o Instrumento 

de Autoavaliação e para definição de procedimentos que tem por base orientar as ações dos 

diversos componentes que compõem a comissão.  

 

9.2 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 eixos que estruturam os depoimentos, em torno dos quais se 
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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, equipe técnico-

administrativas e 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. 

 

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

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

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

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

nos diversos cenários em que as avaliações acontecem e concorrem.  

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

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

perenes e com cobertura de média superior a 95% do contingente populacional quando da 

aplicação das “Avaliações de Módulo” e “Avaliação do Tutor pelos Estudantes” (já 

anteriormente apresentado), estes dados suplementam a construção das impressões dos 

Discentes no processo de Autoavaliação da CPA. 
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Cabe observar que todas as amostras dos segmentos para 2014 são superiores ao tamanho 

mínimo estatisticamente ideal que é obtido pela raiz quadrada ( √) do nº de matriculados ou 

habilitados para responder à pesquisa. Todas as respostas componentes das amostras foram 

geradas de forma espontânea e são maiores que o tamanho mínimo estatisticamente ideal.   

 

O segmento de menor adesão percentual foi o dos Administrativos (58,87%), e o segmento 

de maior adesão percentual, foi o dos Discentes (83,25%). A sondagem subjetiva identificada 

a partir das perguntas “abertas” registrou 326 opiniões/observações em 2014.2 e 65, em 

2014.1 todas categorizadas e quantificadas conforme o Quadro 10 e o Quadro 11, a seguir: 

 

Quadro 10 – Adesão à Autoavaliação em 2014 

 

 

Segmentos 

Nº Matriculados 

(habilitados para 

responder à pesquisa) 

Participantes 

(respondentes à pesquisa) 

 

Quantidade 

Tamanho 

mínimo da  

Amostra  

 

Quantidade 

 

(Amostra  %) 

Administrativos 141  11,87 83  58,87 

Coordenadores 06 1,35 06 100 

Discentes 1481  38,48 1233  83,25 

Docentes 196  14 131  66,84 

Total FPS 1825  42,72 1452  79,56 

 

Quadro 11 – Respostas Subjetivas por Categorias – 2014.1 

Categoria Quantidade % 

Comunicação Interna 25 38,46 

Comunicação da FPS com a Sociedade 10 15,38 

Cursos de Nivelamento 1 1,54 
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Programa de Apoio Psicopedagógico 1 1,54 

Atividades de Extensão 16 24,62 

Afinidade para realizar um Curso de Extensão 12 18,46 

Total FPS 65 100 

 

As respostas subjetivas de maior frequência são sobre a Categoria Comunicação Interna 

(38,46%), secundada pelas Atividades de Extensão (24,62%), já as de menor frequência, 

referem sobre a Categoria de Apoio Psicopedagógico (1,54%) e Cursos de Nivelamento 

(1,54%). As coletas apresentam aspectos ora positivos, ora negativos, com contribuições 

bem significativas e espaço para análises e frentes de atuações futuras da CPA, conforme 

será devidamente trabalhado no item de Análises das Dimensões e Eixos da Autoavaliação 

na FPS. 

 

A dimensão “comunicação” é tema recorrente e implica no nível de grande interesse dos 

sujeitos da autoavaliação, portanto sua citação significativa. Já o apoio psicopedagógico 

ainda era uma novidade na IES, e ainda não se encontrava no ano em questão, sedimentado 

na cultura institucional, por se tratar de um serviço que atendia a demanda espontânea ou 

indicação dos tutores de um número menor de estudantes que apresentasse algum tipo de 

fragilidade no processo de ensino-aprendizagem. Isso deverá ser modificado devido à 

ampliação das ações do setor a partir de 2014.2. O Apoio Psicopedagógico da FPS foi 

ampliado para atender a todos os ingressantes numa proposta de identificar o perfil 

psicopedagógico deles e traçar um plano de ação de superação junto aos NDE dos cursos. 

 

Quadro 12 – Respostas Subjetivas por Categorias – 2014.2 

Categoria Quantidade % 

Estrutura física interna 24 7,36 

Reestruturação física interna da FPS 31 9,51 

Educação Ambiental 56 17,18 
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Comunicação Interna 67 20,55 

Departamento de Recursos Humanos 15 4,60 

Incentivos da FPS em Congressos, curso e eventos. 44 13,50 

Refeitório da FPS 24 7,36 

Dependências administrativas 12 3,68 

Comunicação da FPS com a sociedade 31 9,51 

Apoio Psicopedagógico 9 2,76 

Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 13 3,99 

Total FPS 326 100 

 

Percebe-se que a comunicação continua apresentando o maior índice de relatos 

espontâneos, porém, significativamente, outros temas apresentam contribuições, como 

Educação Ambiental e o Apoio Psicopedagógico que aumentam a freqüência de citações. 

Isso é reflexo da ampliação em 2014.2 desse setor, ao acolher todos os ingressantes para 

mapeamento de perfil e monitoramento das fragilidades ora identificadas. A Educação 

Ambiental teve uma ampliação no ano de 2014 com medidas de coleta seletiva e 

mobilização para aquisição de materiais sustentáveis.  

 

Outro item que merece destaque é quanto ao Incentivo da FPS para participação em 

Congressos, curso e eventos. Ao citar esse tema, os participantes utilizaram principalmente 

as seguintes expressões:  descontentamento, insuficiência, comunicação inadequada, muita 

burocracia e percepção pouco positiva sobre a disponibilização. Esse é um tema 

contemplado nas metas do PDI, com significativo aumento do percentual previsto para os 

anos de 2015 a 2019. 

 

10 ANÁLISES DAS DIMENSÕES E EIXOS DA AUTOAVALIAÇÃO NA FPS   

 

10.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES 

(Planejamento e Autoavaliação). 



                                                  

32 
 

 

Para a proposição de novas perguntas, em relação a esse eixo, considerou-se os resultados 

levantados em 2013. Na ocasião, foi questionado aos representantes dos diversos 

segmentos, se haviam participado de alguma pesquisa de Autoavaliação Institucional na FPS, 

e se tinham a percepção de mudanças implementadas a partir do processo Autoavaliativo? 

O resultado advindo da participação com a percepção de pouca mudança, apresentou-se 

significativo (36,3%), e permitiu aos membros da CPA compreenderem melhor o motivo da 

pouca adesão ao processo, para assim, elaborarem as frentes de ações, as quais foram 

aplicadas em 2014, e que perpassaram incorporação e/ou manutenção de procedimentos de 

abordagem da percepção da comunidade acadêmica. 

 

Com isso, optou-se por aumentar o tempo de permanência da pesquisa de Autoavaliação 

“no ar” e diminuir o número de perguntas, e parcelar em quatro vezes ao ano, sendo duas 

vezes por semestre, agregando-a ao momento das avaliações sistemáticas online. 

 

Outra importante estratégia foi a intensificação das campanhas de divulgação dos resultados 

alcançados para evidenciar as conquistas e avanços oriundos da Autoavaliação, dentre 

outros. 

Considerações gerais  

Em 2014 ocorreu a ampliação da adesão à Autoavaliação em todos os segmentos com 

presença de indicadores de adesão superiores a 50%.  A recuperação ocorreu de modo 

ostensivo tanto na Comunidade Acadêmica (Total FPS) que projeta a sua participação com 

aumento em mais de duas vezes e meia, quanto nos segmentos Administrativo, Discentes e 

Docentes. Chama-se a atenção para a adesão dos Discentes com 83,25% que, mesmo 

participando corriqueiramente das Avaliações de Aprendizagem, elevaram em três vezes o 

seu padrão. Tal aspecto certifica a CPA da escolha por estratégias eficientes de mobilização. 

 

Ademais, 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 
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Considerações gerais  

Em 2014 ocorreu a ampliação da adesão à Autoavaliação em todos os segmentos com 

presença de indicadores de adesão superiores a 50%.  A recuperação ocorreu de modo 

ostensivo tanto na Comunidade Acadêmica (Total FPS) que projeta a sua participação com 
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Docentes. Chama-se a atenção para a adesão dos Discentes com 83,25% que, mesmo 

participando corriqueiramente das Avaliações de Aprendizagem, elevaram em três vezes o 

seu padrão. Tal aspecto certifica a CPA da escolha por estratégias eficientes de mobilização. 

 

Ademais, 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 
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funcionários, os setores da FPS identificaram os pontos positivos e negativos em relação à 

dimensão avaliada.  

 

Ações e Resultados da adesão à Autoavaliação 2013/2014 

 

Em 2013 a CPA detectou a presença de indicadores de adesão inferiores ou muito próximos 

a 50%, nos segmentos Administrativo (31,03%), Discentes (27,71%), Docentes (51,15%) e FPS 

(30,49%). Tais resultados levaram a CPA, em 2014, a implantar as estratégias 1 e 2 previstas 

nos Relatório Final de 2013 e abaixo listadas: 

 
1. acordou-se que não seria mais realizada uma única avaliação no final do segundo 

semestre como vínhamos fazendo, portanto são realizadas, ao longo do semestre, 

várias perguntas de Autoavaliação, com o cuidado de não concorrer, naquele 

momento, com outras avaliações, e 

 
2. acordou-se que o setor de comunicação e marketing da FPS, deverá realizar as 

pesquisas institucionais que identificarem como estratégicas para o setor, articulados 

com a equipe da CPA, também assim, evitando-se concorrências que possam 

enfraquecer as iniciativas da CPA. 

 
O Quadro 13 apresenta o resultado das estratégias adotadas em 2014 que refletiram 

positivamente no padrão de adesão dos segmentos, a saber: 

Quadro 13 - Comparativo da Adesão à Autoavaliação - 2013/2014 

Segmento Participantes 2013 
(Amostra em %) 

Participantes 2014 
(Amostra em %) 

Multiplicador 
(*)  

 
Administrativos 36 (31,03) 83 (58,87)  ↑1,9 
Coordenadores 06 (100) 06 (100)      1,0 

Discentes 396 (27,71) 1233 (83,25)  ↑3,0 

Docentes 89(51,15) 131 (66,84)  ↑1,3 

Total FPS 526(30,49) 1452 (79,56)  ↑2,6 

Obs: (*) O Multiplicador é obtido por: Amostra em % 2014/ Amostra em % 2013 
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A adesão média da FPS foi ampliada em mais de duas vezes e meia no comparativo com 

2013, sendo o tamanho da amostra de 1.452, o que caracterizou quase 80% do contingente 

da polução. O segmento disposto no limite inferior das análises foi o de Coordenação, o qual 

a amostra respondente é equivalente ao contingente populacional específico e que manteve 

o padrão de adesão em 100%, como é comum. O segmento de discentes com uma amostra 

de 1.233, o que caracterizou 83,25% do contingente populacional específico, apresenta um 

resultado de recuperação, com um fator de triplicação do quantitativo de participantes da 

pesquisa de Autoavaliação.   A Figura 02 esquematiza a representação visual dos 

desempenhos comparados dos segmentos e da FPS para a adesão às pesquisas de 

Autoavaliação. 

Figura 02 -  Comparativo da Adesão à Autoavaliação 

 
 

Ações e Resultados do Planejamento e Avaliação  

 

A escolha estratégica da FPS para trazer aporte às tomadas de decisões e gerenciamento 

institucional durante a vigência do PDI 2015/2019, definiu-se pelo reagrupamento dos cinco 

Eixos do SINAES, dessa forma, foram definidos, ou redesenhados em três eixos estratégicos 

(Pessoas, Processos e Estrutura), os quais foram compostos pelos temas que subsidiam o 
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arcabouço do planejamento institucional, e são assim denominados: Eixo das Políticas de 

Direcionamento (Estratégico) Institucional, Eixo das Políticas Acadêmicas e Eixo das Políticas 

de Gestão e Infraestrutura. Todos articulados na consecução da Missão, Visão de Futuro e 

nos Princípios da FPS. 

 

Figura 03  – Eixos do Planejamento Estratégico na FPS 

 
Fonte: PDI 2015/2019. 

 

A partir desse perfil, foram definidas as metas e ações para vigência do PDI 2015 a 2019.  

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

As ações abaixo foram implantadas no ano de 2015 e continuam para a vigência do PDI, 

sendo monitoradas no planejamento estratégico. 

 

Meta: Assegurar que, pelo menos, 80% da comunidade acadêmica participe das pesquisas 

de autoavaliação institucional.  

a) Implementar a mobilização dos integrantes da comunidade acadêmica para 

participar da pesquisa de autoavaliação por setores, de forma contínua.  
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b) Implementar formas de divulgação efetivas com uso de multimídias, para a 

comunidade acadêmica, dos resultados das avaliações institucionais.  

c) Realizar as pesquisas de autoavaliação institucional trimestralmente para facilitar a 

adesão.  

 

10.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: Contempla a Dimensão 1 do SINAES (Missão e 

o Plano de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição). 

 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

No contexto de criação da FPS, foram construídos missão, estratégias, objetivos e metas 

para nortear o seu desenvolvimento em busca de consolidar seus anseios e propósitos 

filosóficos e pedagógicos na formação profissional em saúde. O compromisso com os 

desafios e o desenvolvimento social e ambiental, local e regional e sólida formação 

humanística, técnica e cientifica persistem, amparado em cursos, projetos e programas. 

 

Referenciais Estratégicos 

 A Missão da organização orienta a ação institucional, nela são comunicados os valores, 

crenças, expectativas e princípios. É a razão de ser da instituição.  

 

Missão da FPS 

  

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

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

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

uma sociedade justa”. 

 

A construção do Mapa Estratégico foi baseada nas perspectivas do Balanced Scored Card, 

adaptadas:   

a) Resultados: refere-se ao atendimento das expectativas da comunidade acadêmica, a 
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partir da missão e visão, além dos indicadores de avaliação externa e de curso. 

b) Processos Internos: estão orientados para cumprir sua missão. Os desafios formulados 

nessa perspectiva procuram expressar os processos internos estratégicos para os quais se 

busca a excelência e nos quais se devem concentrar os esforços a fim de efetivar os 

resultados. 

c) Pessoas: os desafios aqui estabelecidos dizem respeito às políticas de gestão de pessoas e 

do conhecimento para assegurar o compromisso com o desenvolvimento de processos 

integradores na busca da excelência na prestação dos serviços educacionais. 

d) Infraestrutura e recursos: diz respeito à sustentabilidade financeira para garantir as 

metas e ações planejadas no PDI, como os recursos materiais, tecnológicos, além de 

prescindir de estrutura organizacional alinhada aos desafios propostos no mapa estratégico. 
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Potencialidades e Fragilidades  

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam razoáveis padrões de respostas quanto à 

Autoavaliação a partir da Participação de Atividades para Elaboração do PDI da FPS, tendo 

em vista que o atributo positivo de adesão máxima (Sim, participei) chegou ao total o 

percentual das respostas “a” a um padrão de 17,20%. Todavia, cabe pontuar que este 

padrão de adesão às atividades de elaboração do PDI caracteriza uma amostra de tamanho 

247. Esta amostra da FPS é aproximadamente seis vezes e meia maior que o tamanho 

mínimo estatisticamente ideal de 38, o qual é obtido pela raiz quadrada do número total de 

componentes da comunidade acadêmica.   

As amostras dos segmentos administrativo (29,41%), discente (16,55%) e docente (51,38%), 

também, se encontram em padrões acima do tamanho mínimo estatisticamente ideal. 

Chama-se a atenção para a grande presença dos docentes na elaboração do documento, 

além do fato que a média das respostas do atributo positivo de adesão máxima (Sim, 

participei) para os três seguimentos supracitados é de 32,45%. Este padrão recupera o 

indicador de baixo conhecimento do PDI, detectado em 2013. Todos os segmentos da FPS 

apresentam de bons à muito bons padrões de respostas quanto à Autoavaliação a partir da 

Participação de Atividades para Elaboração do PDI da FPS, tendo em vista que o atributo 

positivo (Sim, participei ou Não participei, mas já fui convidado a participar ) chegou à média 

total dos segmentos para a soma percentual da resposta “a” e “b” a um padrão de 

aproximadamente 42%, denotando um significativo resultado da sensibilização para a 

elaboração do PDI e fortalecendo o seu processo democrático. 

 

b) Fragilidades  

Excluindo-se o segmento da Coordenação, detecta-se a presença do atributo negativo (Não 

ouvi falar) para as respostas “c”, em padrões superiores ou próximos 50%, em segmentos da 

FPS.  Chama-se a atenção para 58,01% de presença nas respostas de atributo negativo “c” 

(Não ouvi falar) para a Participação de Atividades para Elaboração do PDI da FPS, sendo 

detectados 27,52% de limite inferior e 58,71%, de limite superior. 
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As respostas subjetivas totalizaram 326 (100%) das quais 13 (3,99%) respostas referem sobre 

o PDI. O Quadro 14 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 14 – Respostas Subjetivas para o PDI 

Opiniões Frequência 

Damos nossas opiniões no colegiado. 1 

Já ouvir falar mas não fui convidado para participar ainda. 4 

Não participei, mas já ouvi falar. 3 

Não participei. 4 

Os planos são bons, os coordenadores e responsáveis pelos cursos 

sempre nos informam. 

1 

Total da Categoria 13 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

A meta e as respectivas ações, abaixo relacionadas, foram significativamente contempladas 

no Planejamento Estratégico de 2015. 



                                                  

40 
 

 

Meta: Assegurar que o PDI, subsidiado pelos resultados da autoavaliação institucional, 

seja o instrumento de gestão estratégica da IES.  

a) Garantir que 100% dos resultados da autoavaliação sejam referências para o PDI e o 

planejamento estratégico anual da IES.  

b) Apresentar relatórios com consistências de análise, por setores, de acordo com os 

resultados das autoavaliações.  

c) Instituir equipe técnica para monitoramento das metas do PDI/Planejamento 

Estratégico, através de indicadores de monitoramento acessíveis à comunidade 

acadêmica.  

 

O processo de elaboração do PDI 2015/2019, caracterizou-se por uma dinâmica de 

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

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

Comissões Externas, instrumentos de avaliação de cursos, resultados do Enade, oficinas e 

fóruns realizados com os Gestores e Coordenadores de curso e consolidados pela equipe do 

Setor de Desenvolvimento Institucional (DI).  

 

O compromisso com os desafios e o desenvolvimento social e ambiental, local e regional e a 

sólida formação humanística, técnica e cientifica persistem, amparado em cursos, projetos e 

programas.  

I - a formação de profissionais de nível superior mediante oferta de cursos de graduação, 

pós-graduação, aperfeiçoamento e extensão;  

II - a realização de pesquisas e estímulo a atividades criativas;  

III – a extensão do ensino e da pesquisa à comunidade, mediante cursos e serviços;  

IV – o ensino orientado no sentido da valorização do homem e do meio em que está situada 

a Instituição.  

 

Para melhor referencial dos integrantes da comunidade acadêmica, a respeito das metas e 

compromissos da FPS, desenhou-se um mapa estratégico, o qual representa a missão, a 
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visão e a estratégia da faculdade, num conjunto de direcionadores do comportamento e do 

desempenho institucional. 

 

Responsabilidade Social da Instituição 

Compreendendo o conceito de Responsabilidade Social como um conjunto de ações que 

considera a comunidade e a sociedade como sujeitos, com plenos direitos ao acesso as 

informações e conhecimentos produzidos no meio acadêmico, a FPS fundamenta o seu 

compromisso com a responsabilidade social, exercendo a sua função social ao conceber o 

ser humano além da sua individualidade, comprometendo-se com o desenvolvimento de 

atitudes críticas e solidárias, caracterizada por uma educação integral, em prol de uma 

coletividade, visando o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação crítica frente 

ao mundo do trabalho, dentro do contexto da Educação Profissional em saúde (PDI 

2015/2019). 

 

A Responsabilidade Social da FPS está significativamente consubstanciada nas ações de 

Extensão promovidas pela Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social. A Extensão 

será mais adiante avaliada nas análises da Dimensão 2 que está contida no Eixo 3. 

 

A FPS através de suas políticas sociais estabelece a integração com a comunidade local e 

segmentos produtivos, promovendo parcerias com diferentes instituições de ensino e saúde, 

empresas dos setores público e privado, associações de classe, entre outros. Neste sentido, 

preocupa-se com a realização de diferentes programas e projetos de capacitação, entre 

outros, destinados tanto à comunidade interna como a externa (PDI 2015/2019). 

 

Acreditamos que a FPS enquanto produtora de conhecimento e parte ativa de um processo 

maior de mudança deve oferecer subsídios e instrumentos aos alunos, tutores e 

comunidade, para intervenção e atuação na realidade em que estão inseridos. Assim, todos 

os atores sociais, percebem uma possibilidade real de redução da desigualdade social e 

econômica. Buscou-se, para tanto, como diretriz, o Plano Nacional de Extensão Universitária, 

elaborado em 2012, no Fórum de Pró- Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
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Brasileiras, para orientar e planejar os programas e ações que desenvolvemos na Extensão 

da FPS, tendo como referência as áreas temáticas descritas nele - Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e 

Trabalho. (Fonte: https://www.fps.edu.br/extensaoresponsabilidadesocial/extensao-e-

responsabilidade-social. Acesso em 03/02/2015). 

 

Conforme o Instrumento de Avaliação Institucional Externa (2014), a configuração da 

dimensão socioambiental, nos itens de ensino, pesquisa, extensão e gestão, devem ensejar 

ações que visem à conservação, recuperação e melhoria das condições ambientais, sociais e 

educacionais. A inserção de toda a comunidade da IES, participando deste processo, bem 

como o delineamento, planejamento, implantação e avaliação das atividades e dos seus 

indicadores, são elementos componentes do PDI da IES.  

 

Potencialidades e Fragilidades 

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam bons padrões de respostas quanto à Autoavaliação 

a partir das Ações de Educação Ambiental na FPS, tendo em vista que o atributo positivo 

(Muito Satisfatória ou Satisfatória) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” 

e “b” a um padrão de 78,58%. Há proporcionalmente pouca presença de respostas de 

atributo totalmente negativo que são “d” ou “e” (Insatisfatória ou Muito Insatisfatória). 

Detecção em todos os segmentos de que existem ações de educação ambiental. 

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatória) para as respostas 

“a”, em padrões inferiores a 50%, em todos os segmentos da FPS.  Chama-se a atenção para 

17,77% de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para as ações de 

educação ambiental na FPS, sendo detectados 15,41% de limite inferior e 60,00%, de limite 

superior. 
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da FPS, tendo como referência as áreas temáticas descritas nele - Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e 

Trabalho. (Fonte: https://www.fps.edu.br/extensaoresponsabilidadesocial/extensao-e-

responsabilidade-social. Acesso em 03/02/2015). 

 

Conforme o Instrumento de Avaliação Institucional Externa (2014), a configuração da 

dimensão socioambiental, nos itens de ensino, pesquisa, extensão e gestão, devem ensejar 

ações que visem à conservação, recuperação e melhoria das condições ambientais, sociais e 

educacionais. A inserção de toda a comunidade da IES, participando deste processo, bem 

como o delineamento, planejamento, implantação e avaliação das atividades e dos seus 

indicadores, são elementos componentes do PDI da IES.  

 

Potencialidades e Fragilidades 

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam bons padrões de respostas quanto à Autoavaliação 

a partir das Ações de Educação Ambiental na FPS, tendo em vista que o atributo positivo 

(Muito Satisfatória ou Satisfatória) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” 

e “b” a um padrão de 78,58%. Há proporcionalmente pouca presença de respostas de 

atributo totalmente negativo que são “d” ou “e” (Insatisfatória ou Muito Insatisfatória). 

Detecção em todos os segmentos de que existem ações de educação ambiental. 

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatória) para as respostas 

“a”, em padrões inferiores a 50%, em todos os segmentos da FPS.  Chama-se a atenção para 

17,77% de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para as ações de 

educação ambiental na FPS, sendo detectados 15,41% de limite inferior e 60,00%, de limite 

superior. 

 

                                                  

43 
 

 
 

As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 56 (17,18%) respostas 

referem sobre a Educação Ambiental. O Quadro 15 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 15 – Respostas Subjetivas para Educação Ambiental 

Opiniões Frequência 

Acho muito interessantes e satisfatórias essas ações. 4 

Acho que deveria colocar mais um secador de mãos nos banheiros. 

Embora faça um barulho insuportável. 
2 

Acho que deveriam plantar outras árvores. 1 

Ainda deixam a desejar. 10 

As ações apenas de incentivo à adoção de atitudes favoráveis não 

causam impacto. 
6 

Deveria construir o sistema de filtragem de água. 1 

Deveria ser melhor sinalizada. 11 
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Essas ações não atende ao que a legislação determina. 1 

Falta comprometimento das pessoas.  3 

Falta planejamento (cronograma de metas). 1 

Não conheço. 5 

Não existe. 1 

Praticamente inexistente. 6 

Precisa de maior participação de discentes e docentes em formação 

das ideias. 
3 

Talvez pudesse haver um sistema de preenchimento on line, em 

substituição do papel impresso. 
1 

Total da Categoria 56 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

Meta: Efetivar a política responsabilidade socioambiental na IES.  

a) Oferecer serviços de saúde para comunidade ao seu entorno, de forma sistemática, 

através de seus docentes, discente e técnicos administrativos.  

b) Estabelecer parcerias com órgãos públicos, privados e terceiro setor com vistas ao 

desenvolvimento de ações integradas voltadas à comunidade interna e externa.  

c) Fomentar eventos para a comunidade externa em risco social, voltadas à promoção 

da cidadania.  

 

Considerações gerais sobre a Responsabilidade Socioambiental no curso da história da FPS 

Para além de um cumprimento legal ou de normas avaliativas, a FPS fortalece ao longo de 

sua existência as metas e ações de Responsabilidade Social e, em 2015, amplia no PDI, o 

tema para Responsabilidade Socioambiental, compreendendo esses temas indissociáveis 

diante o cenário socioeconômico.  

 

Com isso, procura mobilizar a comunidade acadêmica para que compreenda que o 

conhecimento construído no âmbito da instituição no ensino e na pesquisa, está 
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comprometido com o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e socialmente 

responsável. 

 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 332), “a responsabilidade social significa o grau de 

obrigações que uma organização assume por meio de ações que protejam e melhorem o 

bem-estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios interesses”. 

 

Sendo assim, procurou-se inserir nesse contexto, atividades que, a partir de uma visão 

sistêmica, expressassem as práticas integradoras de ensino e pesquisa, através de programas 

de extensão, mantendo uma significativa conexão com a comunidade, inclusive, ao seu 

entorno.  

 

A decisão de estabelecer que uma de suas ações de responsabilidade socioambiental será de 

oferecer serviços de saúde de forma sistemática caracteriza a sua ampliação, já que a 

Instituição sempre desenvolveu ações/atividades nesse tema, mas não, de forma 

sistemática, e ao seu entorno.   

 

10.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange a dimensão 2 do SINAES (Políticas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão), a 4 (Comunicação com a Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes). 

 

Aspectos abordados: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Ensino  

Os cursos de graduação da FPS são fundamentados na valorização da formação acadêmica 

com qualidade, na defesa da gestão acadêmica democrática, na autonomia didático-

científica e na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A FPS reconhece o 

ensino de graduação como espaço plural de produção e socialização do conhecimento e 

como locus privilegiado das múltiplas expressões do saber, da livre expressão das ideias, da 

ética, da defesa dos valores humanos, da crítica e do trabalho cooperativo (PDI 2015/2019). 
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A sondagem da percepção dos discentes das Políticas de Ensino na FPS será viabilizada a 

partir das respostas coletadas pela Pesquisa de Avaliação da Aprendizagem e será analisada 

pelo estudo de potencialidades e fragilidades na modalidade de Avaliação da Aprendizagem. 

Esta modalidade é composta por quatro questões de Q1 até Q4 (APÊNDICE B), as quais 

dispõem sobre o conteúdo ministrado, os objetivos, a oferta bibliográfica e de recursos 

humanos para apoiar o processo de aprendizagem. 

 
Estudo das Potencialidades e Fragilidades do Ensino na FPS a partir dos aspectos da 
percepção do Conteúdo Proposto. (2014.2) 
 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir do 

Conteúdo Proposto, tendo em vista que o atributo positivo (Muito Satisfatório ou 

Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 

95,93%. Três cursos situam-se acima da média da FPS para esta proposição. Há, 

proporcionalmente, pouca presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) e 

baixíssima presença de respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e” 

(Insatisfatório ou Muito Insatisfatório).  
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b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões inferiores a 50%, em dois cursos da FPS. 

  
 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades do Ensino na FPS a partir dos aspectos da 

percepção dos Objetivos cognitivos atingidos. (2014.2) 

 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir 

dos Objetivos cognitivos atingidos, tendo em vista que o atributo positivo (Muito 

Satisfatório ou Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a 

um padrão de 90,53%. Aproximadamente três cursos situam-se acima da média da FPS para 

esta proposição. Há proporcionalmente baixa presença nas respostas de atributo mediano 

“c” (Regular) e baixíssima presença de respostas de atributo totalmente negativo que são 

“d” ou “e” (Insatisfatório ou Muito Insatisfatório). 
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b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões inferiores a 50%, em três cursos da FPS. 

 
Estudo das Potencialidades e Fragilidades do Ensino na FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Bibliografia oferecida.  (2014.2) 

 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir da 

Bibliografia oferecida, tendo em vista que o atributo positivo (Muito Satisfatório ou 

Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 

84,51%. Três cursos situam-se acima da média da FPS para esta proposição. Há baixa 

presença de respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e” (Insatisfatório ou 

Muito Insatisfatório). 
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b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões inferiores a 50%, em três cursos da FPS. 

 
Estudo das Potencialidades e Fragilidades do Ensino na FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Bibliografia oferecida.  (2014.2) 

 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir da 

Bibliografia oferecida, tendo em vista que o atributo positivo (Muito Satisfatório ou 

Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 

84,51%. Três cursos situam-se acima da média da FPS para esta proposição. Há baixa 

presença de respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e” (Insatisfatório ou 

Muito Insatisfatório). 
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b) Fragilidades   

Presença em três cursos da FPS do atributo positivo de satisfação máxima (Muito 

Satisfatório) para as respostas “a”, em padrões inferiores a 50%. Chama-se a atenção para 

11,47% de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para a oferta 

bibliográfica na FPS, sendo detectados 8,03% de limite inferior e 16,82%, de limite superior. 

 

 
 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades do Ensino na FPS a partir dos aspectos da 

percepção dos Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a 

aprendizagem.  (2014.2) 

 

a) Potencialidades   

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir 

dos Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem, 

tendo em vista que o atributo positivo (Muito Satisfatório ou Satisfatório) chegou ao total 

para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 92,68%. Aproximadamente 

três cursos situam-se acima da média da FPS para esta proposição. Há proporcionalmente 

baixa presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) e baixíssima presença de 
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respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e”(Insatisfatório ou Muito 

Insatisfatório). 

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões próximos a 50%, em um curso da FPS. 

 

 
Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

a) Potencializar o feedback para elevar o atributo de satisfação máxima (Muito 

Satisfeito) em todos os cursos para 70%. 

b) Ampliação da oferta virtual de livros. 

 

Considerações Gerais sobre o Ensino de Graduação na FPS: foco avaliação da 

aprendizagem – avaliação formativa 

Os diversos momentos avaliativos que se desenvolveu durante o ano letivo nos cursos, 

tiveram o propósito de oportunizar reflexões para todos os sujeitos envolvidos com a 

instituição, fortalecendo o princípio de globalidade e do autoconhecimento institucional, 

através de um processo reflexivo e renovador. 
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Nesse contexto, adotou-se um sistema de avaliação que deveria ser visto como um meio 

para a percepção, diagnóstico e análise dos avanços e dificuldades na dinâmica acadêmica e 

tomadas de decisões a partir dos resultados obtidos. Essa proposta demandou uma 

avaliação processual, contínua e cumulativa do seu aproveitamento, durante todo o período 

do curso, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

 

Os estudantes após a cada fechamento do módulo realiza diversas avaliações (Avaliação dos 

pares, autoavaliação, avaliação do tutor, avaliação da coordenação do tutor e avaliação do 

módulo), ao todo são realizadas 4 avaliações de cada. Para o estudo desse documento, 

identificamos a avaliação do módulo pelo estudante, pois permite uma visão abrangente e 

sistemática dos diversos aspectos que compõe o processo de ensino–aprendizagem, 

permitindo uma avaliação de curso integral. 

 

Esses resultados são relacionados com os do teste cognitivo, autoavaliação e avaliação dos 

pares, além dos de habilidades e atitudes. No entanto, não trataremos aqui, desses 

aspectos. 

 

Critérios para a avaliação do módulo: 

a) avaliação do Módulo pelo Estudante: avalia o Módulo em fechamento, identificando 

aspectos positivos e negativos da estrutura e do processo de aprendizagem no 

período. Realizada ao final de cada Módulo.  

Aspectos avaliados: conteúdo proposto; objetivos cognitivos atingidos; bibliografia 

oferecida; recursos humanos disponíveis. 

 

Pesquisa 

A política de pesquisa da FPS se ancora na percepção de que a investigação científica não é 

somente um instrumento de fortalecimento do ensino, mas também, e, sobretudo, é um 

meio de renovação do conhecimento.  
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A Faculdade reconhece no desenvolvimento da investigação científica um valioso 

instrumental pedagógico. A participação em projetos de iniciação científica tem um 

importante papel na formação do discente, no despertar e aprimorar de qualidades que se 

refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar os problemas do dia-a-dia. 

(PDI 2015/2019). 

 

A oferta para a iniciação científica ocorre em três grandes frentes, conforme abaixo: 

                     Quadro 16 – Programas de Iniciação Científica ofertados na FPS 

 

Especificação 

 

Modalidade  

Em 2014 foram oferecidas 30 vagas, 

das quais, 15 eram com bolsa. A 

partir de 2015.1 serão oferecidas 38 

vagas, das quais, 23 configuravam 

como bolsa. 

Programa de Iniciação 

Científica da FPS (PIC) 

Visa apoiar a política de Iniciação 

Científica desenvolvida nas 

Instituições de Ensino e/ou 

Pesquisa, por meio da concessão de 

bolsas de Iniciação Científica (IC) a 

estudantes de graduação integrados 

na pesquisa científica. 

Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) 

A FPS oferece aos seus discentes, 

em parceria com o IMIP, via Edital 

específico, a possibilidade de 

submissão ao processo de seleção 

ao PIBIC para 50 bolsas. 

Programa em Parceria 

com o IMIP 

                       Fonte: PDI 2015/2019. 
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A sondagem da percepção dos discentes das Políticas de Pesquisa na FPS será viabilizada a 

partir das respostas coletadas pela Pesquisa de Avaliação da Aprendizagem e será analisada 

pelo estudo de potencialidades e fragilidades na modalidade de Avaliação do Tutor pelo 

Discente por Módulo e Indicador.  

 

Esta modalidade é composta por dez questões dispostas de Q1 a Q10 (APÊNDICE B), as quais 

categorizam sobre uma variada gama de aspectos da condução docente. Todavia, serão 

destacadas três proposições, a saber, Q1, Q3 e Q5, que relevam e referem o aspecto 

pedagógico do desenvolvimento da investigação científica.  

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Pesquisa na FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Orientação pelos objetivos de aprendizagem. (2014.2) 

 

a) Potencialidades   

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir da 

Orientação pelos objetivos de aprendizagem, tendo em vista que o atributo positivo (Muito 

Satisfatório ou Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a 

um padrão de 93,14%. Quatro cursos situam-se acima da média da FPS para esta proposição. 

Há proporcionalmente pouca presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) e 

baixíssima presença de respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e” 

(Insatisfatório ou Muito Insatisfatório).  

 

b) Fragilidades   

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões próximos a 50%, em um curso da FPS. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Pesquisa na FPS a partir dos aspectos da 

percepção do Estímulo ao interesse e à curiosidade. (2014.2) 

 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir do 

Estímulo ao interesse e à curiosidade, tendo em vista que o atributo positivo (Muito 

Satisfatório ou Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a 

um padrão de 92,35%. Apenas um curso situa-se abaixo da média da FPS para esta 

proposição. Há proporcionalmente, em cinco cursos, baixa presença nas respostas de 

atributo mediano “c” (Regular) e baixíssima presença de respostas de atributo totalmente 

negativo que são “d” ou “e” (Insatisfatório ou Muito Insatisfatório). 

 

b) Fragilidades   

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões próximos a 50%, em um curso da FPS. Chama-se a atenção para 5,82% de 

presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para o estímulo ao interesse e a 

curiosidade na FPS, sendo detectados 5,44% de limite inferior e 8,70%, de limite superior. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Pesquisa na FPS a partir dos aspectos da 

percepção do Estímulo ao interesse e à curiosidade. (2014.2) 

 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir do 

Estímulo ao interesse e à curiosidade, tendo em vista que o atributo positivo (Muito 

Satisfatório ou Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a 

um padrão de 92,35%. Apenas um curso situa-se abaixo da média da FPS para esta 

proposição. Há proporcionalmente, em cinco cursos, baixa presença nas respostas de 

atributo mediano “c” (Regular) e baixíssima presença de respostas de atributo totalmente 

negativo que são “d” ou “e” (Insatisfatório ou Muito Insatisfatório). 

 

b) Fragilidades   

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões próximos a 50%, em um curso da FPS. Chama-se a atenção para 5,82% de 

presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para o estímulo ao interesse e a 

curiosidade na FPS, sendo detectados 5,44% de limite inferior e 8,70%, de limite superior. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Pesquisa na FPS a partir dos aspectos da 

percepção do Estímulo ao raciocínio crítico. (2014.2) 

 

a) Potencialidades  

Todos os cursos da FPS apresentam respostas altas quanto à avaliação do módulo a partir do 

Estímulo ao raciocínio crítico, tendo em vista que o atributo positivo (Muito Satisfatório ou 

Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 

93,30%. Há proporcionalmente, em cinco cursos, baixa presença nas respostas de atributo 

mediano “c” (Regular) e baixíssima presença de respostas de atributo totalmente negativo 

que são “d” ou “e” (Insatisfatório ou Muito Insatisfatório). 

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatório) para as respostas 

“a”, em padrões próximos a 50%, em um curso da FPS. Chama-se a atenção para 5,17% de 

presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para o estímulo ao raciocínio 

crítico na FPS, sendo detectados 4,68% de limite inferior e 9,03%, de limite superior. 
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Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

 

Para o PDI vigência 2015 a 2019 foram definidas as metas e ações abaixo relacionadas, onde 

é possível perceber o investimento da faculdade nesse tema. A oferta da quarta turma do 

Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área da Saúde vem potencializando os 

investimentos em pesquisa, além do próprio amadurecimento da instituição em relação à 

indissociabilidade do ensino, extensão e pesquisa. 

 

Meta: Criar núcleo de pesquisa científica.  

a) Definir linhas prioritárias com potencial de agregar valores e conhecimentos de 

interesse da comunidade externa, levando em consideração as demandas sócio-

econômicas. 

b) Estimular seminários de pesquisa interdisciplinares e interinstitucionais. 
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c) Estimular e articular a participação de pesquisadores nos programas dos órgãos de 

fomento e em assessorias externas. 

d) Estabelecer os indicadores institucionais para orientação na avaliação dos programas 

e projetos. 

e) Incentivar e fomentar programas e projetos de desenvolvimento e inovação 

tecnológica. 

Meta:  Instituir política de fomento às bolsas de pesquisador e de iniciação científica. 

a) Elaborar, submeter e aprovar a proposta de política de fomento de pesquisa. 

b) Estabelecer convênio com Instituições públicas e privadas. 

c) Destinar recursos permanentes com suficiência para atender a missão nesse item. 

d) Aumentar os incentivos para o PIC. 

 

Meta:  Ampliar o volume de publicações em periódicos indexados. 

a) Definir volume adequado com o perfil de cada curso. 

b) Definir índice anual de investimentos para incentivo a publicações. 

c) Garantir publicações em periódicos indexadas, anualmente. 

 

Considerações gerais sobre a Pesquisa 

As metas/ações definidas para a vigência PDI (2015/2019) refletem a disposição institucional 

em investir vertiginosamente na pesquisa. Os anos de 2013/2014 foram estratégicos para a 

extensão e Responsabilidade Social, e o ano de 2015, será o da pesquisa. Nos relatórios 

anteriores não houve perguntas objetivas a respeito desse tema. Com a maturidade 

institucional, já no seu décimo ano de funcionamento e com o crescimento dos cursos de 

pós graduação lato sensu e a quarta turma do mestrado, houve a necessidade de ampliar 

esse tema, tornando-os indissociáveis aos ensino e extensão. 

 

Extensão 

As ações extensivas representam um significativo braço de Responsabilidade Social da FPS, 

nelas ancoram-se as frentes variadas de interesse socioambiental e de inclusão que são 
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ofertadas a partir da consideração das demandas sinalizadas pela comunidade acadêmica, e 

pelo atendimento das exigências legais.  

 

A FPS ofertou durante o ano de 2014 o Projeto Cozinha Sustentável, o Projeto Cineclube, o 

Programa Saúde na Praça – Ação Saúde em Foco, o Projeto Saúde e Meio Ambiente, a 

Campanha Corrente do Bem, o Projeto Palavra Mágica, o Projeto de Braços Abertos Para a 

Vida e o Curso de LIBRAS módulo Extensão para funcionários e público externo.  

 

A sondagem da percepção dos segmentos (Administrativo, Coordenadores, Discentes e 

Docentes) da FPS para a Extensão foi viabilizada a partir das respostas coletadas pela 

Pesquisa de Autoavaliação da CPA e será analisada pelo estudo de potencialidades e 

fragilidades. 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Extensão na FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Participação em Atividades de Extensão.   

 

a) Potencialidades   

O resultado médio geral da FPS mostra que 92,53% (Sim, participei e contribuiu para a 

minha formação - discente/atuação- docente ou Sim, participei e não contribuiu para a 

minha formação - discente/atuação- docente ou Não participei, mas a IES oferta este tipo 

de atividade) sabem da existência de atividade de Extensão, sendo de 48,68% a presença de 

respondentes que afirmam terem participado de alguma atividade de Extensão e que a 

mesma contribuiu para a sua formação. 

 

b) Fragilidades   

Presença de 7,47% dos respondentes no resultado médio geral da FPS que não sabem 

responder a questão ou afirmam que a IES não possui oferta de atividades de Extensão. 

Presença do atributo positivo de resultado ideal (Sim, participei e contribuiu para a minha 

formação-discente/atuação-docente) para as respostas “a”, em padrões abaixo de 50%, nos 

segmentos Administrativo, Discentes e Docentes. 
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Você participou de atividades de extensão na FPS? (2014.1) 

 
 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Extensão na FPS a partir dos aspectos da 

percepção das Áreas de Afinidade para Realização de Curso de Extensão. 

 

a) Potencialidades  

O resultado médio geral da FPS refere 46,08% com sinalização de Afinidade para Cursos de 

Extensão na área de saúde e 11,67% para a área de Educação. Os segmentos amostrais dos 

Discentes (76,75%) e dos Docentes (68,23%) referem uma alta afinidade para cursos na área 

de saúde. Os segmentos amostrais dos Coordenadores e Administrativo referem respostas 

mais diversificadas. 

 

b) Fragilidades   

 Os segmentos amostrais dos Discentes (23,25%) e dos Docentes (31,77%) referem uma 

baixa afinidade para cursos fora da área de saúde. 
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Qual área você teria mais afinidade para realizar um curso de extensão? 

(2014.1)

 
 

As repostas subjetivas totalizaram 65 (100%) contribuições das quais 16 (24,61%) respostas 

referem a Comunicação Interna. O Quadro 17 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 17 – Respostas Subjetivas para as Atividades de Extensão 

Opiniões Frequência 

Deveria ter uma maior organização e comunicação 2 

Melhorar a divulgação das atividades de extensão 2 

A instituição não oferece esse tipo de atividade, especificamente para o curso 

de Psicologia. 

1 

As atividades de extensão devem ser estimuladas também de forma financeira 1 

As atividades nunca estão disponíveis para todos os alunos 1 

As temáticas disponíveis são muito interessantes 1 

Contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional 1 
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É insuficiente a variedade de cursos de extensão e, principalmente, as vagas 

disponibilizadas 

1 

Não tenho conhecimento 1 

Os cursos de extensão deveriam ter uma maior disponibilidade de dias ou 

horários 

1 

Poderíamos ter módulos de extensão com mais frequência e sobre mais temas 1 

Preços desnecessariamente altos 1 

Seriam cursos mais úteis e aplicáveis, EEG e APH. 1 

Sugiro Atividades de extensão para o curso de medicina, durante o ano letivo. 1 

Total da Categoria 16 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

Meta: Consolidar a política de Extensão na FPS.  

a) Consolidar a rotina de divulgação, submissão e aprovação de projetos de extensão 

(editais).  

b) Promover Fórum Anual de Extensão, envolvendo a comunidade acadêmica.  

c) Ampliar os programas e projetos de Extensão comunitária e estimular e fomentar 

inovações tecnológicas.  

d) Incentivar a participação da Extensão no processo de integração curricular.  

e) Viabilizar a participação de docentes, técnicos administrativos e discentes em 

atividades de Extensão.  

f) Provocar na comunidade acadêmica o processo de implantação de cultura crítico-

reflexiva em torno dos eixos da educação das relações étnico raciais e história e 

cultura afro-brasileira, educação ambiental e direitos humanos.  

g) Desenvolver atividades extensionistas que possibilitem a compreensão integrada do 

meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações para fomentar novas 

práticas sociais e de produção e consumo.  
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h) Promover atividades que visem à democratização e o acesso às informações 

referentes às áreas da educação socioambiental, da história e cultura afro-brasileira e 

indígena e dos direitos humanos.  

i) Promover atividades que estimulem a mobilização social e política para o 

fortalecimento da consciência crítica sobre a dimensão socioambiental, as relações 

étnicas raciais e os direitos humanos.  

j) Realizar fóruns interdisciplinares que enfatizem a discussão dos direitos humanos, a 

pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e a superação do racismo 

e de todas as formas de discriminação e injustiça social.  

 

Meta:  Implantar o Programa Arte e Cultura da FPS.  

a) Criar e fomentar projetos que promovam e divulguem as diversas manifestações 

artístico-culturais, estimulando a criatividade, a articulação e a integração da 

comunidade acadêmica, bem como a formação cidadã.  

b) Estimular e fomentar a organização de eventos voltados ao resgate da memória 

cultural local e regional e preservação do patrimônio cultural.  

c) Promover anualmente a campanha caça-talentos, gerando oportunidades de 

desenvolvimento intelectual, artístico-cultural e socioeducativo da comunidade 

acadêmica.  

 

Considerações gerais sobre a Extensão 

Faz-se necessária a ponderação de alguns aspectos de ordem legal que podem passar 

despercebidos pela comunidade acadêmica quanto à relevância de dados conteúdos 

(acessados de modo interdisciplinar e/ou transdisciplinar) exigidos dentro do atendimento 

dos Requisitos Legais e das Diretrizes Curriculares Gerais e/ou Específicas dos Cursos. Posto 

que quase 2% da média de respondestes da FPS afirmam que a atividade de Extensão da 

qual participaram não contribuiu para seu processo de formação.  

Além da necessidade de se ensejar a reflexão de ofertas com elementos que contemplem e 

concatenem de modo interdisciplinar e/ou transdisciplinar a área de saúde com outros 

conteúdos. 
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Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) 2014.1 e 2014.2 

Numa reflexão sobre o tema comunicação constata-se que desde o princípio dos tempos a 

comunicação foi fundamental como ferramenta de integração, educação e 

desenvolvimento. Para haver comunicação é necessário que o emissor da mensagem e o 

receptor tenham clareza da mensagem enviada.  

 

Para haver diálogo, integração e construções compartilhadas, necessita-se de um efetivo 

programa de comunicação que garanta mensagens claras e objetivas com escolhas de meios 

adequados ao emissor e receptor. Numa instituição de ensino, que caracteriza comunidade 

de aprendizagem, as informações e conhecimentos precisam circular de forma clara, concisa 

e democrática de modo a incluir todos que nela interage. 

 

Para isso, são necessários investimentos que levem em conta os cenários atuais complexos e 

adversos e os recursos tecnológicos disponíveis para esse fim. 

 

Segundo Chiavenato (apud 2006), os seres humanos são 

obrigados a cooperar uns com os outros, formando 

organizações para alcançar certos objetivos que a ação 

individual isolada não conseguiria alcançar. Pode-se dizer 

que organizações são sistemas de atividades coordenadas 

por mais de duas pessoas que cooperam entre si e só 

existem quando:  

a) há pessoas capazes de se comunicarem;  

b) que estão dispostas a contribuir com ação conjunta;  

c) e a fim de alcançarem um objetivo em comum. 

 

A sondagem da percepção dos segmentos (Administrativo, Coordenadores, Discentes e 

Docentes) da FPS para a Comunicação (Externa e Interna) da FPS será viabilizada a partir das 

respostas coletadas pela Pesquisa de Autoavaliação da CPA e será analisada pelo estudo de 

potencialidades e fragilidades. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Comunicação da FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Comunicação Interna 2014.1. 

 

a) Potencialidades  

Na maior parte dos segmentos da FPS, quanto à Autoavaliação a partir da Percepção 

Comunicação Interna da FPS, há proporcionalmente baixa presença de respostas de atributo 

totalmente negativo que são “d” ou “e” (Ruim ou Péssimo), em quase todos os segmentos, , 

sendo detectados 4,67% de limite inferior e 38,47%, de limite superior. 

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Ótimo) para as respostas “a”, em 

padrões inferiores a 50%, em parte dos segmentos da FPS.  Chama-se a atenção para 40,61% 

de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para a comunicação interna da 

FPS com a sociedade, sendo detectados 16,82% de limite inferior e 74,99%, de limite 

superior. 

Como você avalia a forma de comunicação interna da FPS? 2014.1 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Comunicação da FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Comunicação da FPS com a Sociedade em Relação aos seus Diferenciais na 

Proposta do Ensino 2014.1. 

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentaram consideráveis padrões de respostas quanto à 

Autoavaliação a partir da Percepção Comunicação da FPS com a Sociedade sobre os 

Diferenciais na Proposta do Ensino, tendo em vista que o atributo positivo (Ótimo ou Bom) 

chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 68,76%. Há 

proporcionalmente baixa presença de respostas de atributo totalmente negativo que são 

“d” ou “e” (Ruim ou Péssimo), em quase todos os segmentos.  

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo mediano “c” (Regular) para a Comunicação da FPS com a Sociedade 

sobre os Diferenciais na Proposta do Ensino, na ordem de 27,91%, sendo detectados 

16,92% de limite inferior e 42,86%, de limite superior. 

Como você avalia a forma de comunicação da FPS com a sociedade em relação aos seus 

diferenciais na proposta do ensino? 2014.1 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Comunicação da FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Comunicação da FPS com a Sociedade em Geral. 2014.2. 

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam bons padrões de respostas quanto à Autoavaliação 

a partir da Percepção Comunicação da FPS com a Sociedade em Geral, tendo em vista que o 

atributo positivo (Muito Satisfatória ou Satisfatória) chegou ao total para a soma percentual 

das respostas “a” e “b” a um padrão de 77,68%. Há proporcionalmente baixa presença de 

respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e”(Insatisfatória ou Muito 

Insatisfatória).  

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatória) para as respostas 

“a”, em padrões bem inferiores a 50%, em todos os segmentos da FPS.  Chama-se a atenção 

para 18,69% de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para a 

comunicação da FPS com a sociedade em geral, sendo detectados 17,16% de limite inferior e 

75,00%, de limite superior. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Comunicação da FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Comunicação da FPS com a Sociedade em Geral. 2014.2. 

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam bons padrões de respostas quanto à Autoavaliação 

a partir da Percepção Comunicação da FPS com a Sociedade em Geral, tendo em vista que o 

atributo positivo (Muito Satisfatória ou Satisfatória) chegou ao total para a soma percentual 

das respostas “a” e “b” a um padrão de 77,68%. Há proporcionalmente baixa presença de 

respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou “e”(Insatisfatória ou Muito 

Insatisfatória).  

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatória) para as respostas 

“a”, em padrões bem inferiores a 50%, em todos os segmentos da FPS.  Chama-se a atenção 

para 18,69% de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para a 

comunicação da FPS com a sociedade em geral, sendo detectados 17,16% de limite inferior e 

75,00%, de limite superior. 

                                                  

67 
 

 
 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades da Comunicação da FPS a partir dos aspectos da 

percepção da Comunicação Interna da FPS. 2014.2. 

 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam consideráveis padrões de respostas quanto à 

Autoavaliação a partir da Percepção Comunicação Interna da FPS, tendo em vista que o 

atributo positivo (Muito Satisfatória ou Satisfatória) chegou ao total para a soma percentual 

das respostas “a” e “b” a um padrão de 64,60%.  

 

b) Fragilidades  

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Muito Satisfatória) para as respostas 

“a”, em padrões inferiores a 50%, em todos os segmentos da FPS. Há proporcionalmente 

uma representativa presença de respostas de atributo totalmente negativo que são “d” ou 

“e” (Insatisfatória ou Muito Insatisfatória), em quase todos os segmentos. Chama-se a 
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atenção para 18,69% de presença nas respostas de atributo mediano “c” (Regular) para a 

comunicação interna da FPS com a sociedade, sendo detectados 17,16% de limite inferior e 

75,00%, de limite superior. 

 

 
 

As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 67 (20,55%) respostas 

referem sobre a Comunicação Interna. O Quadro 18 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 18 – Respostas Subjetivas para a Comunicação Interna 

Opiniões Frequência 

Ainda tem muito o que melhorar. 15 

Antecipar as informações aos discentes. 9 

Desburocratizada e acessível. 1 

É preciso um maior aperfeiçoamento, muito fraca. 11 

Estou muito satisfeito com a comunicação da fps. 1 

Falta de comunicação entre os setores. 4 

Funcionários desenformados. 4 
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Há muita burocracia. 4 

Informações desencontradas. 5 

Não existe. 2 

Não há interação das pessoas. 4 

No setor da biblioteca e sala dos professores a comunicação é muito 

satisfatória. 

1 

Pessíma. 5 

Precisa mudar as estratégias, para que as informações circulem por 

todo campus. 

1 

Total da Categoria 67 

 

As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 31 (9,51%) respostas 

referem sobre a Comunicação com a Sociedade. O Quadro 19 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 19 – Respostas Subjetivas para a Comunicação com a Sociedade 

Opiniões Frequência 

A instituição é bem articulada. 1 

Ainda precisamos melhorar muito. 9 

Alguns eventos são mal divulgados. 3 

Algumas informações ainda são falhas. 3 

As pessoas precisam ter conhecimento sobre o que comunicação 

primeiro. 

3 

Está comunicação esta crescendo muito. 5 

Insatisfatória ou até muito insatisfatória 1 

Melhorou muito. 4 

Muito satisfatória e ampla. 1 

Não tenho conhecimento. 1 

Total da Categoria 31 
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Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

 

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

FPS, com vistas a ampliar sua interlocução com as comunidades interna e externa.  

a) Potencializar o uso das redes sociais nas comunicações internas e externas.  

b) Utilizar aplicativos mobile learning nas comunicações internas.  

c) Potencializar os momentos de integração e exposição como espaços para 

informações e divulgações das ações da IES nas comunicações internas.  

d) Desenvolver e implantar o mecanismo de compartilhamento de informações 

(nuvens).  

e) Promover maior integração interna dos setores no desenvolvimento de suas 

atividades.  

 

Meta: Implantar rede de divulgação de conhecimento científico intra e extramuros.  

a) Criar a revista eletrônica da FPS indexada.  

b) Potencializar e fomentar a participação de tutores em mídias de informação para a 

sociedade externa.  

 

Meta: Fortalecer a imagem institucional e revelar o perfil acadêmico de natureza 

inovadora no campo pedagógico na área de saúde para os públicos interno e externo.  

a) Potencializar visitas internas de escolas e interessados na área - seminários – feiras – 

visitas técnicas (intercâmbios com o ensino médio e empresas).  

b) Criar filme institucional.  

c) Fomentar, divulgar e catalogar estudos e materiais produzidos a partir das atividades 

acadêmicas.  

d) Articular as atividades da ouvidoria com a CPA.  

 

Considerações gerais sobre a Comunicação 

Comparando os resultados dos dois anos anteriores (2012 e 2013), percebe-se uma melhora, 

ainda que pouco expressiva, no nível de satisfação da comunidade acadêmica, quanto as 



                                                  

70 
 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

 

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

FPS, com vistas a ampliar sua interlocução com as comunidades interna e externa.  

a) Potencializar o uso das redes sociais nas comunicações internas e externas.  

b) Utilizar aplicativos mobile learning nas comunicações internas.  

c) Potencializar os momentos de integração e exposição como espaços para 

informações e divulgações das ações da IES nas comunicações internas.  

d) Desenvolver e implantar o mecanismo de compartilhamento de informações 

(nuvens).  

e) Promover maior integração interna dos setores no desenvolvimento de suas 

atividades.  

 

Meta: Implantar rede de divulgação de conhecimento científico intra e extramuros.  

a) Criar a revista eletrônica da FPS indexada.  

b) Potencializar e fomentar a participação de tutores em mídias de informação para a 

sociedade externa.  

 

Meta: Fortalecer a imagem institucional e revelar o perfil acadêmico de natureza 

inovadora no campo pedagógico na área de saúde para os públicos interno e externo.  

a) Potencializar visitas internas de escolas e interessados na área - seminários – feiras – 

visitas técnicas (intercâmbios com o ensino médio e empresas).  

b) Criar filme institucional.  

c) Fomentar, divulgar e catalogar estudos e materiais produzidos a partir das atividades 

acadêmicas.  

d) Articular as atividades da ouvidoria com a CPA.  

 

Considerações gerais sobre a Comunicação 

Comparando os resultados dos dois anos anteriores (2012 e 2013), percebe-se uma melhora, 

ainda que pouco expressiva, no nível de satisfação da comunidade acadêmica, quanto as 

                                                  

71 
 

formas de comunicação interna e externa. 

 

Em 2012, somente 42,33% da comunidade estava satisfeita com a comunicação interna e 

46,55% com os fluxos e informações internas. Já em 2013 o índice dos segmentos que 

responderam ao atributo ótimo e bom, foi de 45,2%, tendo o atributo positivo mediano 

(regular) com um padrão de 35,3%. 

 

É em 2014 que podemos identificar o impacto das ações definidas no ano de 2013, onde 

64,6% de todos os segmentos expressam níveis de Muito Satisfatório e Satisfatório com a 

comunicação interna e externa de 78,31%. 

 

Quando da implantação/implementação de estratégias para vencer as fragilidades de 

comunicação da FPS, no ano de 2014, cita-se a Inclusão de metas para todos os setores e 

cursos, no planejamento estratégico, e os encontros mensais entre os coordenadores para 

trocas de experiências das atividades vivenciadas nos cursos e outros assuntos pedagógicos.  

 

Acrescenta-se a melhora da articulação entre os o setor de marketing/comunicação e CPA, 

para modificar esse cenário.  

 

Aspectos abordados do Eixo 3: Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes)  

Atendimento aos Discentes  

 

As ações de Atendimento aos Discentes da FPS representam um significativo eixo para a 

garantia da oferta de uma educação de qualidade. O Setor Psicopedagógico da FPS com a 

sua equipe multidisciplinar, semestralmente recebe os novos estudantes, promovendo 

dinâmicas de integração e de levantamento de perfil que abrange: o pedagógico, o afetivo e 

o psicossocial e outros que sejam significativos para o processo de aprendizagem. A partir 

desse mapeamento, são traçados encaminhamentos junto com os coordenadores, para 

serem trabalhados com os tutores como forma de superação, acompanhado este discente 

por toda a equipe até o final do curso.  Uma das frentes consonante ao Apoio 
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Psicopedagógico é o Nivelamento, o qual tem como propósito pedagógico a potencialização 

da capacidade de aprendizagem dos nossos estudantes, valorizando o seu conhecimento 

prévio.  

 

Conforme consta no PDI 2015/2019, as formas de apoio aos discentes praticadas pela FPS, 

contemplam também: 

 Incentivo à criação e organização do Diretório Acadêmico. 

 Subsídios de recursos financeiros e materiais para que os acadêmicos sejam 

estimulados para a prática de projetos de pesquisa e de iniciação científica, através 

de bolsas de estudo. 

 Estímulo à publicação de trabalhos de docentes e estudantes em revistas nacionais 

impressas e eletrônicas. 

 Condições de subsistência aos cursos de extensão já implementados, além de 

incentivo a novos projetos. 

 Provisionamento das necessidades da biblioteca e dos laboratórios quanto a novos 

materiais e equipamentos. 

 Estímulo a projetos de docentes que visem à melhoria dos recursos multimeios e 

didáticos da Instituição. 

 

A sondagem da percepção dos segmentos (Administrativo, Coordenadores, Discentes e 

Docentes) da FPS para o Atendimento aos Discentes da FPS foi viabilizada a partir das 

respostas coletadas pela Pesquisa de Avaliação e de Autoavaliação da CPA e foi analisada 

pelo estudo de potencialidades e fragilidades. 

 

Conhecimento do Programa de Apoio Psicopedagógico 

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam consideráveis padrões de respostas quanto à 

Autoavaliação a partir da Percepção do Conhecimento do Programa de Apoio 

Psicopedagógico, tendo em vista que o atributo positivo (Sim, conheço plenamente ou Sim, 
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conheço em parte) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um 

padrão de 75,74%.  

 

b) Fragilidades  

Apesar dos investimentos na ampliação de ações realizadas pelo apoio psicopedagógico, 

parcela importante dos discentes (30,44%) ainda refere não conhecer o serviço.  

 

Você conhece o Programa de Apoio Psicopedagógico da FPS? 

 
 

Conhecimento dos Cursos de Nivelamento.  

a) Potencialidades   

Todos os segmentos da FPS apresentam consideráveis padrões de respostas quanto à 

Autoavaliação a partir da Percepção Conhecimento dos Cursos de Nivelamento, tendo em 

vista que o atributo positivo (Sim, conheço plenamente ou Sim, conheço em parte ou 

Conheço apenas relativo ao meu curso) chegou ao total para a soma percentual das 

respostas “a”, “b” e “c” a um padrão de 81,93%.  
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b) Fragilidades   

Presença do atributo positivo de satisfação máxima (Sim, conheço plenamente) para as 

respostas “a”, em padrões inferiores a 50%, para todos os segmentos da FPS, exceto 

Coordenadores. Presença do atributo negativo “d” (Não conheço) para o Conhecimento dos 

Cursos de Nivelamento na ordem de 17,80%, sendo detectados 11,21% de limite inferior e 

32,31%, de limite superior. 

 

Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? 

 
 

Incentivos para Participação em Congressos, Cursos e Eventos. 2014.2. 

a) Potencialidades   

Todos os segmentos da FPS apresentam consideráveis padrões de respostas quanto à 

Autoavaliação a partir da Percepção dos Incentivos para Participação em Congressos, 

Cursos e Eventos, tendo em vista que o atributo positivo (Muito Satisfatória ou Satisfatória) 

chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 68,08%.  
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b) Fragilidades   
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32,31%, de limite superior. 

 

Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? 
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chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 68,08%.  
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b) Fragilidades   

Presença do atributo mediano “c” (Regular) para Participação em Congressos, Cursos e 

Eventos na ordem de 22,79%, sendo detectados 21,41% de limite inferior e 40,00%, de 

limite superior.  

 

 
Participação de Atividades / Atendimentos do Serviço de Apoio Psicopedagógico. 2014.2. 

 

a) Potencialidades   

Os segmentos Docentes e Discentes da FPS apresentam consideráveis padrões de respostas 

quanto à Autoavaliação a partir da Participação de Atividades / Atendimentos do Serviço 

de Apoio Psicopedagógico, tendo em vista que o atributo positivo (Sim, participei) chegou 

ao total para o percentual da resposta “a”, a um padrão de 27,21 %. Chama-se a atenção ao 

fato da soma percentual das respostas “a” e “b” (Sim, participei e Não, participei) a um 

padrão de 88,31%, estes padrões denotam conhecer as atividades e serviços do Apoio 

Psicopedagógico. 
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b) Fragilidades   

Presença do atributo mediano “b” (Não, participei) para a Participação de Atividades / 

Atendimentos do Serviço de Apoio Psicopedagógico na ordem de 61,10%, sendo 

detectados 21,10% de limite inferior e 64,90%, de limite superior. Chama-se a atenção ao 

fato do percentual das respostas “c” (Nunca ouvi falar do Apoio Psicopedagógico) a um 

padrão de 11,69%, sendo 27,52% no segmento Docente. Estes padrões denotam uma alta 

presença de desconhecimento das atividades e serviços do Apoio Psicopedagógico. 

 
Identificação das dificuldades individuais (dos discentes) por parte do Tutor. 2014.2. 

 

a) Potencialidades  

Os segmentos Docentes e Discentes da FPS apresentam consideráveis padrões de respostas 

quanto à autoavaliação, a partir da Percepção da Identificação das dificuldades individuais 

(dos discentes) por parte do Tutor, tendo em vista que o atributo positivo (Muito 

Satisfatório ou Satisfatório) chegou ao total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a 

um padrão de 90,43%. O atributo positivo máximo (Muito Satisfatório) chegou ao total para 
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o percentual da resposta “a”, a um padrão de 71,37 %, sendo detectados 49,16% de limite 

inferior e 77,94% de limite superior. 

 

b) Fragilidades   

Presença do atributo mediano “c” (Regular) para a Percepção da Identificação das 

dificuldades individuais (dos discentes) por parte do Tutor na ordem de 7,28%, sendo 

detectados 6,77% de limite inferior e 9,70%, de limite superior. 

 

 
As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 9 (2,76%) respostas 

referem sobre o Apoio Psicopedagógico. O Quadro 20 apresenta o teor da coleta. 
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Quadro 20 – Respostas Subjetivas para o Apoio Psicopedagógico 

Opiniões Frequência 

Apenas quando iniciou a atividade na instituição. 1 

Deveria abrir um serviço para os tutores. 1 

Este serviço é sempre de grande importância. 2 

Não participei, mas indico aos discentes. 4 

Sei que o serviço é oferecido e funciona. 1 

Total da Categoria 9 

 

As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 44 (13,50%) respostas 

referem sobre os Incentivos da FPS para participação Congressos, cursos e eventos.  O 

Quadro 21 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 21 – Respostas Subjetivas sobre os Incentivos da FPS para participação Congressos, 

curso e eventos 

Opiniões Frequência 

A faculdade precisa melhorar no incentivo a participação dos 

discentes. 

7 

Deviriam proporcionar mais cursos. 2 

É bom. 1 

É sempre valorizada a importância de participação do tutor nestes 

eventos 

1 

Falta comunicação. 6 

Falta mais apoio financeiro. 2 

Geralmente as vagas não são suficientes. 1 

Há muita burocracia. 1 

Não são bem divulgados. 17 

Não tenho conhecimento sobre incentivos. 3 

Nunca precisei desse incentivo. 1 
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O incentivo financeiro para os docentes ainda é insuficiente ou 

inexistente. 

1 

Precisa melhorar a qualidade. 1 

Total da Categoria 9 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

a) Ampliar recursos para incentivos de docentes e discentes em eventos técnico-

científicos.  

b) Incluir no planejamento estratégico de cada curso demanda anual, de acordo com o 

número de estudantes e docentes.  

 

Considerações gerais sobre o Apoio ao Discente 

Infere-se que o alcance do atributo positivo (Muito Satisfatório ou Satisfatório), relativo a  

Percepção da Identificação das dificuldades individuais (dos discentes) por parte do Tutor 

ter alcançado o  total para a soma percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 

90,43%, deve-se ao fato de desenvolvermos uma proposta pedagógica ancorada nos 
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metas/ações definidas para o PDI/Planejamento estratégico esses resultados serão 

revertidos. 

 

10.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão: Abrange as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira).  

 

Políticas de Pessoal  

 

A institucionalização dos Recursos Humanos (RH) da FPS abaliza a preocupação da IES para 

buscar e manter parâmetros de excelência acadêmica no tocante à Gestão de Pessoas. As 

Politicas de Pessoal da FPS se consubstanciam em Política para o Corpo Docente e Política 

para o Corpo Técnico-Administrativo, ambas devidamente pautadas nos requisitos legais 

trabalhistas, a exemplo da CLT, e nas orientações e determinações do Ministério da 

Educação. O foco na obtenção, implantação e melhoria das condições materiais, inclusive 

infraestruturais, bem como as gerenciais que estejam adequadas ao desenvolvimento, 

contemplação, valorização e retenção dos seus talentos internos e do seu Capital-

Intelectual, inserindo-os como pessoas na condição de agentes e beneficiários da articulação 

e fortalecimento institucional, estimulando-os e segurando-os pelas capacitações e 

incentivos do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS FPS).  

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades das Políticas de Pessoal da FPS a partir dos 

aspectos da percepção da Implantação do RH. 2014.2. 

 

a) Potencialidades  

Os segmentos Administrativo, Coordenadores e Docentes da FPS apresentam altos padrões 

de respostas quanto à Autoavaliação a partir da Percepção da Implantação do RH FPS, 

sendo o atributo positivo (Sim) chegou ao total para o percentual das respostas “a” a um 

padrão de 84,47%.  
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b) Fragilidades  

Presença do atributo negativo “b” (Não) para a Percepção da Implantação do RH FPS, na 

ordem de 15,53%, sendo detectados 3,61% de limite inferior e 23,66%, de limite superior, ou 

seja, quase ¼ do corpo docente desconhece a implantação do RH FPS. 

 

 
 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades das Políticas de Pessoal da FPS a partir dos 

aspectos da percepção da Implantação do Refeitório. 2014.2. 

 

a) Potencialidades  

Os segmentos Administrativo, Coordenadores e Docentes da FPS apresentaram razoáveis 

padrões de respostas quanto à Autoavaliação a partir da Percepção da Implantação do 

Refeitório FPS, sendo o atributo positivo (Sim) chegou ao total para o percentual das 

respostas “a” a um padrão de 48,86%.  
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b) Fragilidades  

Presença do atributo negativo “b” (Não) para a Percepção da Implantação do Refeitório 

FPS, na ordem de 51,14%, sendo detectados 3,82% de limite inferior e 81,68%, de limite 

superior, ou seja, mais de ⅘ do corpo docente desconhece a implantação do RH FPS. 

 
As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 15 (4,60%) respostas 

referem sobre os Recursos Humanos. O Quadro 22 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 22 – Respostas Subjetivas para os Recursos Humanos 

Opiniões Frequência 

Atuando com excelente atendimento. 1 

É um setor essencial para a comunicação com os funcionários. 2 

Esse setor precisar ter mais autonomia. 2 

Há um despreparo por parte do setor em certas situações. 1 

Melhorou muito o desenvolvimento da instituição com essa 1 
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implantação.  

Muito interessante. 1 

Não conheço. 1 

Não houve divulgação. 2 

Precisa ser mais atuante. 1 

Precisaria de uma ação mais eficaz para atender as expectativas dos 

colaboradores. 

1 

Uma grande conquista. 2 

Total da Categoria 15 

 

As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 24 (7,36%) respostas 

referem sobre o Refeitório. O Quadro 23 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 23 – Respostas Subjetivas para o Refeitório 

Opiniões Frequência 

A reforma da copa ficou boa, mas para se tornar um refeitório ainda 

falta muito. 

1 

Deveria colocar: sofás e pufes para descanso dos funcionários. 1 

Estou satisfeita. 1 

Ficou excelente. 3 

Muito bom. 5 

Não conheço, mas sei que existe. 2 

Não conheço. 5 

Parabéns a direção.  1 

Um ambiente muito agradável. 4 

Uma ação muito eficaz. Atendeu minha expectativa.  1 

Total da Categoria 24 
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A ampliação e reforma do refeitório é uma reivindicação anterior nas pesquisas de 

autoavaliação de 2012 e 2013, que no ano de 2014 foi executada. Percebe-se que o número 

que respondeu ao atributo (sim, não) quando perguntado se conhece o refeitório, totaliza 

95,5% dos técnicos administrativos, pois são os que mais o utilizam. O menor percentual 

nesse atributo que equivale ao segmento dos docentes 18,32% justifica-se pelo fato de os 

mesmos não utilizarem esse ambiente, preferindo cantina, quiosques e outras opções 

externas para as suas refeições.  

 

Nas respostas “abertas”, percebe-se que embora ainda haja alguns itens de melhoria, há um 

nível de satisfação bom, o que poderá ser confirmado nas próximas avaliações, onde se 

medirá o viés qualitativo do ambiente. 

 

Quanto ao nível de conhecimento da implantação de RH, o percentual negativo registrado 

no corpo técnico administrativo de 3,61%, e 23,66% dos docentes, é facilmente revertido, à 

medida que esse setor vai sendo incorporado à cultura da faculdade, através das 

metas/ações planejadas para a vigência PDI, agora realizadas através dele. 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

 

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

que preconiza a legislação específica.  

a) Aumentar, gradualmente, a proporção de docentes em regime integral no curso de 

medicina para 40%.  

b) Aumentar, gradualmente, a proporção de docentes em regime integral dos cursos de 

graduação para 35%.  

c) Aumentar o percentual de mestres e doutores, respectivamente, para 65% e 35%, 

proporcional a cada curso.  

d) Indicar, anualmente, dois (2) docentes do curso de nutrição para cursar doutorado.  

e) Contratar para o curso de nutrição, pelo menos, 3 doutores.  
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Meta: Criar Política de RH para o Corpo Técnico-Administrativo.  

a) Elaborar, apresentar e submeter à política para o corpo técnico – administrativo.  

b) Indicar, pelo menos, um técnico – administrativo, por ano, para cursos de mestrado e 

ou doutorado.  

c) Indicar, pelo menos, um técnico – administrativo, por ano, de cada setor, para cursos 

de qualificação e ou aperfeiçoamento.  

d) Implantar o Plano de Cargos Carreiras e Salários deste segmento.  

 

Considerações gerais sobre as Políticas de Pessoal. 

Foi com a implantação do setor de Recursos Humanos - RH que  foi institucionalizada a 

política  para o corpo técnico-administrativo, e, com ele, iniciou-se um diálogo que tem 

favorecido a intervenção em vários indicadores apontados em autoavaliações anteriores 

(2012/2013), principalmente quanto a reestruturação dos Planos de Cargo, Carreira e 

Salários PCCS, mas, também, quanto ao mapeamento dos cargos/funções, e 

redimensionamento desses, não só para atender ao perfil institucional, mas,também, ao 

perfil do próprio colaborador.  

 

Quando perguntado ao segmento administrativo se recebia apoio para capacitação, no 

relatório de 2013, parcelas importantes das amostras de todos os segmentos referiram 

insatisfação, tendo em vista que o atributo para esta questão negativo (sim) chegou a média 

total dos segmentos para as respostas 1 a um padrão de 70,5% a respeito do apoio da IES no 

aprimoramento de formação profissional.  

 

No relatório 2012, quando se perguntou sobre o nível de satisfação em relação ao 

conhecimento das atribuições do cargo que exercia e das condições de infraestrutura e 

equipamentos para a execução de suas atividades em geral, por exemplo, o segmento 

administrativo referiu nível de satisfação de 76,6 %. Todos esses indicadores identificados 

nas autoavaliações institucionais anteriores foram condutores para a implantação de uma 

política de RH voltada para o diálogo e transparência nas relações com os diversos 

segmentos da IES na busca de condições de trabalho dignas e justas. 
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Organização e Gestão da Instituição   

A Administração da FPS ocorre através de Órgãos Colegiados, deliberativos, normativos e 

consultivos, e por Órgãos Executivos, suplementares e complementares. A Política de Gestão 

da FPS é estabelecida a partir dos temas: Políticas para o Corpo Docente, Corpo Técnico-

Administrativo, Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Comunicação, Sistemas de 

Biblioteca, Sustentabilidade Financeira e da Organização Administrativa. A dimensão da 

Organização e Gestão da FPS pode ser compreendida e definida a partir de um conjunto de 

procedimentos e processos, cuja característica dinâmica é a comunicação entre si, 

desenhando e redesenhando, deste modo, o perfil institucional da FPS por meio de um 

escopo que aproxima cada um dos temas à Politica de Gestão e Infraestrutura, de perfil 

estrategicamente orientado e vocacionada à implementação e vivência do conceito de 

Acessibilidade e Inclusão.  Em 2014, conjuntamente ao lançamento do PDI 2015/2019, 

ocorreu a apresentação do Mapa Estratégico da FPS, além disso, por determinação do Corpo 

Diretivo da FPS, as Metas do PDI 2015/2019, passaram a ser, integralmente, o referencial 

para o Planejamento Estratégico da IES. 

 

Para garantir o alinhamento do PDI com o Planejamento Estratégico foi institucionalizado o 

Desenvolvimento Institucional (DI), este setor apresenta como principal objetivo assessorar 

a Diretoria nos processos de Avaliação e Autoavaliação Institucional, compreendendo, 

também, a coordenação da elaboração do PDI, e a garantia da sua articulação com o 

planejamento estratégico. 

 

Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

Meta 1:  Reestruturar os processos organizacionais.  

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

b) Padronizar e garantir os procedimentos relativos à gestão de arquivo, de acordo com 

a nova legislação.  

c) Publicar o organograma da IES.  

d) Consolidar a dinâmica das atas dos respectivos colegiados, disponibilizando em 

intranet e monitorando seus encaminhamentos.  
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Considerações gerais sobre a Organização e Gestão da IES 

 

O fato da instituição ter a sua gestão organizada em forma de colegiados, facilita a 

participação de todos os segmentos nas decisões cotidianas.  

 

Em seu Regimento e Organograma a Faculdade apresenta os seguintes colegiados: CGAA 

(Colegiado de Gestão Acadêmica e Administrativa), acontece semanalmente, com finalidade 

de deliberar sobre as questões rotineiras que abrangem os aspectos acadêmicos e 

administrativos para o desenvolvimento dos cursos, nele participam representantes de 

todos os segmentos da instituição, podendo participar, também, estudantes e docentes; 

colegiado de cursos, com finalidade de discutir o desenvolvimento dos cursos, apresentando 

representação discentes e de todos os docentes de cada curso, acontecem mensalmente;  

colegiado de planejamento e monitoramento, acontece semanalmente, com finalidade de  

acompanhar as metas, ações e passos definidos anualmente para o desenvolvimento 

institucional. Lista-se, ainda, os NDE de cursos, com reuniões semanais; o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão (NAI), com a finalidade de discutir e propor projetos que superem 

as barreiras do tema, composto por representantes de todos os segmentos da faculdade, 

com reuniões quinzenais; a Comissão Própria de Avaliação, com reuniões quinzenais e/ou 

mensais e o Núcleo de Mobilidade Acadêmica, com reuniões quinzenais, composto por 

representação docente. 

 

Todos esses arranjos de gestão sustentam uma proposta democrática e transparente 

coerente com o seu Projeto Pedagógico Institucional, onde define seu compromisso com a 

ação justa e a valorização da comunidade acadêmica. 

 

Sustentabilidade Financeira  

A Gestão Financeira da FPS trabalha a partir da premissa de que a sustentabilidade é 

essencial para a garantia do seu equilíbrio econômico-financeiro, crescimento e longevidade 

das suas atividades. Para tanto, faz uso de requisitos de Gestão Financeira e Orçamentária, 

os quais se instituem pela adoção de uma nova Política que prima por uma intensa 
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campanha de investimentos já consolidados e consubstanciados, em várias frentes em 2014 

e nas projeções para os anos vindouros. O planejamento financeiro (orçamento com as 

respectivas dotações e rubricas) previsto/executado, relaciona-se à gestão do ensino, 

pesquisa e extensão de maneira a buscar constantemente trabalhar e manter padrões de 

excelência referentes às fontes de recursos previstas/executadas, para que estas atendam 

ao custeio e aos investimentos, conforme disposto no PDI 2015/2019.  

 

Sistemáticos e criteriosos procedimentos de levantamento, acompanhamento e 

processamento das informações financeiras (conforme consta em seus Demonstrativos 

Financeiros), são desenvolvidos com vistas à sustentabilidade e garantia de realização e 

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

projetar uma ajustada e financeiramente equilibrada relação entre as Receitas Consolidadas 

e o Total das Saídas de Caixa. 

 

Apresenta-se a seguir, de forma percentual, o Saldo Final obtido através da relação entre as 

Receitas Consolidadas e o Total das Saídas de Caixa. 

 

Quadro 24 - Sustentabilidade Financeira da FPS (em %) 

  2014 

Receitas Consolidadas * 100,00 

Total das Saídas de Caixa 99,75 

Saldo Final 0,25 

Data-base: Agosto 2014                                                                                                                                              

* Exclusive Desc. Pontualidade (10%), Evasão (4%), Inadimplência (2%) e Filantropia (5%) 
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  Figura 04 - Projeção da Sustentabilidade Financeira da FPS (em %) 
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* Exclusive Desc. Pontualidade (10%), Evasão (4%), Inadimplência (2%) e Filantropia (5%) 

 

Conforme dados do PDI 2015/2019, ao longo dos cinco próximos anos, a relação média 

prevista para a relação Investimentos / Saídas de Caixa será de 8,19%, sendo o limite 

superior o ano de 2016 com 9,00% e o de 2015 com 6,37%, como limite inferior. A 

Sustentabilidade Financeira projetada para o quinquênio 2015/2019 é demonstrada pelo 

saldo positivo, sempre presente nas projeções comparativas entre as Receitas e as Saídas de 

Caixa. A partir da sustentabilidade financeira projetam-se, com maior precisão, todos os 

investimentos e dispêndios, bem como as receitas. O comparativo dinâmico entre as 

dotações de 2014, final do PDI 2010/2014 e o projetado para 2019 que marca o final do PDI 

2015/2019, apresenta uma série de informações relevantes acerca do posicionamento 

econômico-financeiro da FPS, com desdobramentos nos pilares dos Processos Internos, das 

Pessoas e, bem como da Infraestrutura Física e da Tecnologia, os quais estão devidamente 

sinalizados no Mapa Estratégico da FPS. 
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Ações implementadas e/ ou implantadas em 2014/2015 

Meta: Instituir a política orçamentária da FPS.  

a) Apresentar planilhas financeiras que contemplem 100% das metas 

PDI/planejamento.  

b) Elaborar, por meio de instrumentos específicos, um modelo de recebimento das 

demandas de recursos de custeio e capital para cada exercício financeiro.  

c) Realizar encontros com gestores para discutir as prioridades durante o processo de 

aperfeiçoamento gestão de recursos orçamentários.  

d) Investir em Laboratórios: ampliar em 364,53% a aquisição Equipamentos Específicos 

para Laboratórios no período de 2015 até 2019. (Incremento ano a ano em %: 3,00; 

198,59; 28,57; 10,00 e 10,00).  

e) Investir em Máquinas e Equipamentos: ampliar em 167,23% a aquisição no período 

de 2015 até 2019. (Incremento ano a ano em %: 82,53; 100,77; 10,00; 10,00 e 10,00).  

f) Destinar recursos para Qualificação profissional* Docentes e Técnico Administrativo: 

ampliar em 46,41% o dispêndio no período de 2015 até 2019. (Incremento ano a ano 

em %: 15,00; 10,00; 10,00; 10,00 e 10,00).  

g) Destinar à Filantropia (Bolsa Social FPS Graduação e afins) 5% da Receita com os 

Cursos de Graduação.  

h) Destinar à Filantropia (Bolsa Social FPS Pós-Graduação e afins) 5% da Receita com os 

Cursos de Especialização e Mestrado.  

 

Considerações gerais sobre a Sustentabilidade Financeira  

A FPS categoriza a sua sustentabilidade financeira como fator imprescindível para aportar e 

fomentar as diversas metas e ações instrucionais, sem deixar, de estar em plena 

consonância com a Missão e a Visão de Futuro, conforme consubstanciado no PDI 

2015/2019.   

 

As metas contidas no PDI 2015/2019 procuraram consolidar um conjunto de ações, já 

existentes, e bem sucedidas, bem como, reforçar e implantar novas ações. A conjugação 

desafiante do equilíbrio econômico-financeiro e o crescimento e desenvolvimento 
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institucional, exige da gestão maior da FPS, não só a valorização do Planejamento 

Estratégico como um instrumento de gestão e monitoramento das metas/ações, 

identificadas como fundamentais, portanto, estratégicas, para o cumprimento pleno da sua 

missão e alcance de sua visão de futuro. 

 

10.5 Eixo 5 – Políticas de Infraestrutura: Abrange a dimensão 7 (Infraestrutura)  

 

Políticas de Infraestrutura  

Consonante e condizente com o desempenho das necessidades institucionais, a 

infraestrutura física da FPS é constantemente gerenciada de modo a garantir o atendimento 

pleno dos aspectos de demanda infraestrutural quantitativa e qualitativa, em termos de 

dimensionamento, higienização, iluminação, acústica, ventilação, segurança e conservação. 

Neste bojo, contempla também, a Política de Acessibilidade que busca promover uma 

infraestrutura livre de barreiras arquitetônicas que garantam o pleno acesso e o bem-estar, 

além de propiciar excelentes condições de desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas. 

 

A FPS possui prédios destinados ao desenvolvimento de suas atividades acadêmico-

administrativas para atender aos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, áreas 

administrativas e apoio psicopedagógico. Os prédios referidos contam com instalações 

hidráulicas, elétricas, sanitárias e outras adequadas ao atendimento das necessidades do 

corpo docente/discente/administrativo, inclusive de acessibilidade, apresentando salas de 

tutoria, salas de coordenador de tutoria (TI), sala de professores, sala de apoio 

psicopedagógico, sala de Comitê de Ética, sala da CPA, salas CE exposição teórica, salas de 

coordenadores de curso, sala de diretoria e coordenação acadêmica, além de sala para 

atendimento discente, salas para o apoio e gerenciamento administrativo.   

 

Desde o final de 2014, está disponível para a Comunidade Acadêmica um Auditório de uso 

exclusivo da FPS, com capacidade para 200 pessoas, respeitando os requisitos de 

acessibilidade, climatizado, tratado acusticamente e equipado com recursos de multimídias. 
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A sondagem da percepção dos segmentos (Administrativo, Coordenadores e Docentes) da 

FPS para a Infraestrutura foi viabilizada a partir das respostas coletadas pela Pesquisa de 

Autoavaliação da CPA e foi analisada pelo estudo de potencialidades e fragilidades. 

 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades das Políticas de Infraestrutura da FPS a partir 

dos aspectos da percepção da Reestruturação Física Interna. 2014.2.  

a) Potencialidades  

Todos os segmentos da FPS apresentam altos padrões de respostas quanto à Autoavaliação 

a partir da Percepção da Reestruturação Física Interna da FPS, sendo o atributo positivo 

(Sim) chegou ao total para o percentual das respostas “a” a um padrão de 89,94%.  

b) Fragilidades   

Presença do atributo negativo “b” (Não) para a Percepção da Reestruturação Física Interna 

da FPS, na ordem de 10,06%, sendo detectados 8,84% de limite inferior e 20%, de limite 

superior. Chama-se a atenção que 18,07%, ou seja, quase ⅕   do segmento Administrativo 

responde com o atributo negativo (Não) para a percepção em tela. 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades das Políticas de Infraestrutura da FPS a partir 

dos aspectos da percepção das Novas Dependências Administrativas. 2014.2. 

a) Potencialidades  

Os segmentos Administrativo, Coordenadores e Docentes da FPS apresentam altos padrões 

de respostas quanto à Autoavaliação a partir da Percepção das Novas Dependências 

Administrativas da FPS, sendo o atributo positivo (Muito Satisfatória ou Satisfatória) chegou 

ao total para o percentual das respostas “a” e “b” a um padrão de 86,76%.  

 

b) Fragilidades   

Presença do atributo mediano “c” (Regular) para a Percepção das Novas Dependências 

Administrativas da FPS, na ordem de 9,59%, sendo detectados 5,34% de limite inferior e 

20,00%, de limite superior. 
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As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 24 (7,36%) respostas 

referem sobre a Estrutura Física Interna. O Quadro 25 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 25 – Respostas Subjetivas para a Estrutura Física Interna 

Opiniões Frequência 

A cantina tem pouco espaço e é muito quente. 1 

A estrutura física da faculdade atende adequadamente às 

necessidades dos alunos. 

1 

A estrutura física é excelente. 1 

A estrutura interna melhorou, mais não foi bem planejada. 3 

A FPS peca quando junta vários setores no mesmo espaço. 1 

A ideia dos armários e garrafões de agua é de extremo conforto! 1 

A mudança é perceptível. 1 

Assento dos funcionários não são adequados. 1 

Deveria ter mais de uma área para Xerox. 1 

Deveriam consertar o ar-condicionado das salas de tutoria e algumas 

cadeiras quebradas. 

1 

Deveriam ter um projeto bem arquitetado antes de inicio, meio e fim. 1 

Falta serviço médico. 1 

Falta um auditório. 1 

Muito boa à estrutura. 1 

Não temos em todos os banheiros folhas para enxugarmos as mãos. 1 

O banheiro deixa muito a desejar quanto à limpeza, falta água. 2 

O pátio também tem poucas mesas, e não tem nenhuma ventilação. 1 

Por não sabermos quais são as metas, consideramos que apenas uma 

parte da estrutura foi privilegiada. 

1 

Precisamos ampliar o estacionamento. 2 

Sinto falta de uma área de convivência para aluno. 1 

Total da Categoria 24 
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As repostas subjetivas totalizaram 326 (100%) contribuições das quais 31 (9,51%) respostas 

referem sobre a Reestruturação Física Interna. O Quadro 26 apresenta o teor da coleta. 

 

Quadro 26 – Respostas Subjetivas para a Reestruturação Física Interna 

Opiniões Frequência 

Achei que teríamos um auditório. 3 

Acho que ainda faltam organizar melhor as estruturas de armários e 

suas distribuições. 

1 

Acredito que os banheiros precisam ser melhorados, bem como a 

qualidade da agua disponíveis nas torneiras dos banheiros. 

1 

Agora o espaço se encontra maior e mais acessível. 3 

Ficou muito mais agradável, mas o suporte da informática ficou muito 

distante. 

1 

Não atenderam completamente. 5 

Não foi levado em consideração a saúde do trabalhador e bem estar 

dos funcionários, mais sim a estética do prédio. 

2 

Precisa melhorar estacionamento. Algumas áreas externas alagam 

quando chove. 

7 

Quando olhamos internamente a estrutura da FPS, percebemos um 

despreparo da Engenharia. 

1 

Sim, dentro das necessidades emergenciais. 2 

Tem alguns pontos que precisa ser ajustado como espaço físico. 5 

Total da Categoria 31 

 

No ano de 2014 para a mobilização e divulgação de resultados, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

a) 2 oficinas para elaboração das metas PDI 2015 a 2019 

b) 1 fórum para divulgação de resultados. 

c) 4 reuniões com funcionários para divulgação a respeito da CPA e suas atribuições. 
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d) 1 reunião com discentes e docentes de cada curso. 

e) Produção de Banners para serem afixados nos locais estratégicos da IES. 

f) Reestruturação da página on line, possibilitando maior visibilidade. 

g) Participação no Seminário Regional com apresentação de trabalho. 

h) Participação em Seminário Interinstitucional local como co-patrocinador do evento e 

participação de membros na organização do evento. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Segmento: ADMINISTRATIVO 

Padrão de resposta fechada (objetiva):   

1. Como você avalia a forma de comunicação interna da FPS? 

2. Como você avalia a forma de comunicação da FPS com a sociedade em relação aos seus 

diferenciais na proposta do ensino? 

3. Você conhece o Programa de Apoio Psicopedagógico da FPS? 

4. Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? 

5. Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? (2ª) 

6. Qual área você teria mais afinidade para realizar um curso de extensão?  

Padrão de resposta aberta (subjetiva):   

7. Utilize esse espaço, caso deseje justificar as suas respostas. (Espaço para considerações 

facultado no final de todas as questões fechadas). 

 

Segmento: COORDENADORES 

Padrão de resposta fechada (objetiva):   

1. Como você avalia a forma de comunicação interna da FPS? 

2. Como você avalia a forma de comunicação da FPS com a sociedade em relação aos seus 

diferenciais na proposta do ensino? 

3. Você conhece o Programa de Apoio Psicopedagógico da FPS? 

4. Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? 

5. Você participou de atividades de extensão na FPS? 

6. Você participou de atividades de extensão na FPS? (2ª) 

Padrão de resposta aberta (subjetiva):   

7. Utilize esse espaço, caso deseje justificar as suas respostas. (Espaço para considerações 

facultado no final de todas as questões fechadas). 

Segmento: DISCENTES (geral) 

Padrão de resposta fechadas (objetiva):   
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1. Como você avalia a forma de comunicação interna da FPS? 

2. Como você avalia a forma de comunicação da FPS com a sociedade em relação aos seus 

diferenciais na proposta do ensino? 

3. Você tem conhecimento a respeito da estrutura curricular do seu curso? 

4. Você conhece o Programa de Apoio Psicopedagógico da FPS? 

5. Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? 

6. Você participou de atividades de extensão na FPS? 

7. Qual área você teria mais afinidade para realizar um curso de extensão? ?  

Padrão de resposta aberta (subjetiva):   

7. Utilize esse espaço, caso deseje justificar as suas respostas. (Espaço para considerações 

facultado no final de todas as questões fechadas). 

 

Segmento: DOCENTES (geral) 

Padrão de resposta fechada (objetiva):   

1. Como você avalia a forma de comunicação interna da FPS? 

2. Como você avalia a forma de comunicação da FPS com a sociedade em relação aos seus 

diferenciais na proposta do ensino? 

3. Você tem conhecimento a respeito da estrutura curricular do seu curso? 

4. Você conhece o Programa de Apoio Psicopedagógico da FPS? 

5. Você conhece os Cursos de Nivelamento da FPS? 

6. Você participou de atividades de extensão na FPS? 

7. Qual área você teria mais afinidade para realizar um curso de extensão? ?  

Padrão de resposta aberta (subjetiva):   

7. Utilize esse espaço, caso deseje justificar as suas respostas. (Espaço para considerações 

facultado no final de todas as questões fechadas). 
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AUTOAVALIAÇÃO 

Segmento: ADMINISTRATIVO 

Padrão de resposta fechada (objetiva):  

1 - De que forma você considera as ações de estrutura física interna da FPS? 

2 - A reestruturação física interna da FPS atendeu as suas expectativas? 

3 - De que forma você percebe as ações de Educação Ambiental da FPS? 

4 - De que forma você considera a comunicação interna na FPS? 

5 - Você sabia que o Departamento de Recursos Humanos da FPS, foi implantado? 

6 - Você conhece o novo refeitório da FPS? 

7 - Como você avalia as novas dependências administrativas da FPS? ?  

Padrão de resposta aberta (subjetiva): 

8. Observações. (Espaço para considerações facultado na sequência de cada questão 

fechada). 

 

Segmento: COORDENADORES 

1 - De que forma você considera as ações de estrutura física interna da FPS? 

2 - A reestruturação física interna da FPS atendeu as suas expectativas? 

3 - De que forma você percebe as ações de Educação Ambiental da FPS? 

4 - De que forma você considera a comunicação interna na FPS? 

5 - De que forma você considera os incentivos da FPS, para participação em Congressos, 

curso e eventos da área do seu curso? 

6 - Você sabia que o Departamento de Recursos Humanos da FPS, foi implantado? 

7 - Você conhece o novo refeitório da FPS? 

 

Padrão de resposta aberta (subjetiva): 

8. Observações. (Espaço de considerações facultado na sequência de cada questão fechada). 

 

Segmento: DOCENTE (geral) 

1 - De que forma você considera as ações de estrutura física interna da FPS? 

2 - A reestruturação física interna da FPS atendeu as suas expectativas? 
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2 - A reestruturação física interna da FPS atendeu as suas expectativas? 

3 - De que forma você percebe as ações de Educação Ambiental da FPS? 

4 - De que forma você considera a comunicação interna na FPS? 

5 - Você sabia que o Departamento de Recursos Humanos da FPS, foi implantado? 

6 - Você conhece o novo refeitório da FPS? 

7 - Como você avalia as novas dependências administrativas da FPS? ?  

Padrão de resposta aberta (subjetiva): 

8. Observações. (Espaço para considerações facultado na sequência de cada questão 

fechada). 

 

Segmento: COORDENADORES 

1 - De que forma você considera as ações de estrutura física interna da FPS? 

2 - A reestruturação física interna da FPS atendeu as suas expectativas? 

3 - De que forma você percebe as ações de Educação Ambiental da FPS? 

4 - De que forma você considera a comunicação interna na FPS? 

5 - De que forma você considera os incentivos da FPS, para participação em Congressos, 

curso e eventos da área do seu curso? 

6 - Você sabia que o Departamento de Recursos Humanos da FPS, foi implantado? 

7 - Você conhece o novo refeitório da FPS? 

 

Padrão de resposta aberta (subjetiva): 

8. Observações. (Espaço de considerações facultado na sequência de cada questão fechada). 

 

Segmento: DOCENTE (geral) 

1 - De que forma você considera as ações de estrutura física interna da FPS? 

2 - A reestruturação física interna da FPS atendeu as suas expectativas? 
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3 - De que forma você percebe as ações de Educação Ambiental da FPS? 

4 - De que forma você considera a comunicação interna na FPS? 

5 - De que forma você considera os incentivos da FPS, para participação em Congressos, 

curso e eventos da área do seu curso? 

6 - Você sabia que o Departamento de Recursos Humanos da FPS, foi implantado? 

7 - Você conhece o novo refeitório da FPS? 

Padrão de resposta aberta (subjetiva): 

8. Observações. (Espaço de considerações facultado na sequência de cada questão fechada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

102 
 

APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 

Q1 - Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos temas bordados para os 

objetivos propostos) 

Q2 - Objetivos cognitivos atingidos (considerar se os objetivos foram atingidos) 

Q3 - Bibliografia oferecida (considerar se foi suficiente e atualizada) 

Q4 - Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem 

(considerar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio psicopedagógico). 

 

AVALIAÇÃO DO TUTOR PELO ESTUDANTE 

Q1 - Orientação pelos objetivos de aprendizagem; (considerar se o tutor conduz as 

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

problemas). 

Q2 - Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo; (considerar se a atuação 

do tutor facilita a boa participação dos estudantes nos debates). 

Q3 - Estímulo ao interesse e à curiosidade; (considerar se a atuação do tutor desperta novas 

curiosidades, através de perguntas e outras intervenções). 

Q4 - Orientação no uso dos recursos de aprendizagem; (considerar se o tutor sugere 

recursos que possam auxiliar os estudantes na pesquisa e estudos dos temas). 

Q5 - Estímulo ao raciocínio crítico; (considerar se o tutor estimula os estudantes a 

contribuírem com pensamento crítico em relação do aprendido). 

Q6 - Contribuição para um relacionamento harmônico do grupo; (considerar se o tutor 

conduz o grupo de forma a haver um relacionamento de colaboração no grupo e respeito). 

Q7 - Identificação das dificuldades individuais; (considerar se o tutor  orienta a partir das 

dificuldades individuais identificadas) 

Q8 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o tutor conduz 

as atividades com foco, coerência e decisão). 
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Q9 - Acolhe Críticas; (considerar se o tutor recebe as críticas dos estudantes a algum 

procedimento ou atitude de forma construtiva e reflexiva). 

Q10 -Postura ética em relação ao cargo ocupado (considerar se há respeito a individualidade 

e sigilo profissional a cada estudante e suas dificuldades, assim como postura em relação aos 

procedimentos profissionais a partir do próprio exemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


