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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

2014, o 2° Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do ano de 2016 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 e com o seu 

Projeto Pedagógico Institucional. 

 

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

dade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade socioambiental, assim como, a 

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

do conhecimento científico, cultural, artístico e tecnológico consolidam os princípios que di-

recionam a FPS no alcance da sua missão. 

 

A elaboração do Relatório parcial de Autoavaliação Institucional de 2016, da FPS, foi condu-

zida pela Coordenação de Avaliação e Autoavaliação juntamente com a colaboração e apoio 

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

lises dos resultados, de acordo com os segmentos acadêmicos, por intermédio da composição 

de Grupo Técnico, como também, o aporte do setor de Desenvolvimento Institucional (DI).  

 

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

nal, 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, 

Avaliações Externas e de curso, dentre outros documentos e fontes de pesquisas.  

 

O Fluxo do Processo Autoavaliativo foi desenvolvido ao longo do ano de 2016, de forma par-

ticipativa, por isso se apresenta como resultado do envolvimento de todos os segmentos da 

Comunidade Acadêmica: discentes, docentes/tutores, coordenadores, funcionários técnico-
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administrativos e dirigentes.  

 

Esse relatório se constituiu a partir das metas construídas no PDI, para o planejamento estra-

tégico de gestão da IES, as quais foram geradas no processo de Autoavaliação institucional, 

ampliando esse desafio, ao incorporar neste documento desde 2014, os resultados das avalia-

ções dos módulos, realizadas pelos discentes, sistematicamente, em todos os cursos, consoli-

dando a cultura avaliativa na FPS.  

 

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

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

Educação Superior - CONAES. A CPA da FPS, atenta às alterações e inovações do MEC. 

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 (in-

terno 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 (Respon-

sabilidade 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 refletiu na elaboração do PDI 2015/2019, o qual além de ter sido democratica-
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mente trabalhado, como costumeiramente o é, originou um documento com fortes indicadores 

da persecução de desenvolvimento institucional, vez que, alinha formalmente a (auto) avalia-

ção com o planejamento estratégico.  

 

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

indicadores, como nas autoavaliações institucionais aplicadas trimestralmente, nos Indicado-

res obtidos em reuniões, observações da realidade acadêmica e das avaliações realizadas por 

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

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

dos posteriormente.    

                                                                

1. INTRODUÇÃO 

 

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

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

de avaliação.  

 

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

sendo recebidos pela equipe multiprofissional formada por psicólogos, psicopedagogos e pe-

dagogos, que desenvolvem atividades em grupo, para mapeamento do perfil psicopedagógico, 

possibilitando o desenho do perfil do ingressante dos cursos da FPS e o seu monitoramento ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

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

cognitivas, avaliação dos pares, Autoavaliação de desempenho, avaliação do tutor/ docente 

(critérios pré-definidos), assim como os discentes 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 aprimo-

ramento do processo de trabalho na instituição, cuja proposta de Autoavaliação se insere 
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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 avalia-

ções da aprendizagem desenvolvidas nos cursos de graduação, cujos desafios maiores foram 

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

desse 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 ensi-

no/pesquisa/extensão. 

 

E ademais, essa dinâmica articulada de avaliação de aprendizagem e Autoavaliação Instituci-

onal, possibilita à instituição, em seu processo de trabalho pedagógico e administrativo, trans-

formar 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. 

 

2. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

2.1. Histórico da IES 

a) Mantenedora 

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

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

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

rio 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 Docu-

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



11 

 

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 avalia-

ções da aprendizagem desenvolvidas nos cursos de graduação, cujos desafios maiores foram 

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

desse 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 ensi-

no/pesquisa/extensão. 

 

E ademais, essa dinâmica articulada de avaliação de aprendizagem e Autoavaliação Instituci-

onal, possibilita à instituição, em seu processo de trabalho pedagógico e administrativo, trans-

formar 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. 

 

2. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

2.1. Histórico da IES 

a) Mantenedora 

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

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

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

rio 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 Docu-

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

12 

 

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

Recife.  

 

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 ne-

cessidades da população, objetivam formar profissionais para atuarem como agentes trans-

formadores 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 contri-

buirão para a autonomia intelectual e profissional. 

 

2.2. Missão  

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

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

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

uma sociedade justa”. 

 

2.3. Visão de Futuro 

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

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

 

2.4. 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; 

II. indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

III. inclusão de pessoas com deficiência; 

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

nidade acadêmica, o respeito ao próximo e a responsabilidade ambiental. 
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3. 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 confor-

midade com os princípios éticos, de cidadania e as normas emanadas dos Conselhos Fede-

rais 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 en-

tendimento do homem e do meio em que vive; 

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

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

outras formas de comunicação; 

VI. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VII. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma rela-

ção de reciprocidade; 

VIII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na Instituição. 
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4. CREDENCIAMENTO DA FACULDADE E ATOS AUTORIZATIVOS DOS 

CURSOS 

 

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 Ba-

charelado em Medicina (Portaria MEC nº 2.290 de 30/08/2005, DOU 01/09/2005) e Bachare-

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

ciamento da IES foi publicado na Portaria MEC nº 1.421, de 7 de outubro de 2011 (DOU).  

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

renovação de reconhecimento, sendo cinco destes com Conceitos de Curso (CC) 4 (quatro) e 

5 (cinco), todos com as devidas portarias de reconhecimento/renovação de reconhecimento, 

publicadas em Diário Oficial da União (DOU), o que revela o esforço interno, que vem desde 

os NDEs, com a organização/atualização dos PPC´s e do suporte técnico de apoio aos Cursos, 

como a adoção à articulação sistemática e a uma constante promoção e apropriação das roti-

nas de avaliação dispostas nos instrumentos, bem como nos dispositivos Legais e Normativos. 

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

respeito dos desafios de superação das fragilidades. Esse trabalho é articulado com as instân-

cias colegiadas da FPS, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), em parceria 

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

ção dos Cursos de Graduação: 
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Quadro 01 – Cronologia dos Atos Autorizativos da FPS. 

Ato Regulatório Curso 

Portaria MEC nº 2.990 de 30/08/05 (DOU 

01/09/2005) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 24 de 12/03/12 (DOU 16/03/2012) 

(Reconhecimento de Curso).  

Aberto processo para renovação de reconhecimento. 

 

Bacharelado em Medicina 

Portaria MEC nº 3.018 de 30/08/05 (DOU 

01/09/2005) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 431 de 21/10/11 (DOU 24/10/2011) 

(Reconhecimento de Curso). 

Portaria MEC nº 821 de 30/12/14 (DOU 02/01/2015) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado Enfermagem  

Portaria MEC nº 838 de 24/09/07 (DOU 25/09/07) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 36 de 19/04/12 (DOU 20/04/2012) 

(Reconhecimento de Curso). 

Portaria MEC nº 821 de 30/12/14 (DOU 02/01/2015) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado em Farmácia  

Portaria MEC nº 962 de 23/11/07 (DOU 26/11/07) 

(Autorização de funcionamento) 

Portaria MEC nº 275 de 20/07/11 (DOU 21/07/2011) 

(Reconhecimento de Curso). 

Portaria MEC nº 821 de 30/12/14 (DOU 02/01/2015) 

(Renovação de Reconhecimento de Curso) 

 

Bacharelado em Fisioterapia  

Portaria MEC nº 2.013 de 29/11/10 (DOU 30/11/10) 

(Autorização de funcionamento) 

 

Bacharelado em Psicologia  
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Portaria MEC n° 127 de 28/04/16 (DOU 02/05/16) 

(Reconhecimento). 

Portaria MEC nº 112 de 07/03/13 (DOU 08/03/13) 

(Autorização de funcionamento).  

Aberto processo para reconhecimento. 

Bacharelado em Nutrição  

 

Fonte: Relato Institucional (ciclo 2009/2016). 

 

Quadro 02 - Cursos de pós-graduação lato sensu 2016 

Cursos Curso Graduação 

Vinculado 

Vagas anuais Turmas por ano 

Especialização em Perfu-

são Cardiopulmonar e 

Assistência Circulatória 

Mecânica. 

Medicina 06 vagas. 

 

01 

 

Quadro 3 – Programação de abertura de cursos de pós-graduação stricto sensu. 2016 

Nome do Curso 
Vagas 

anuais 

Turmas 

anuais 
Previsão de início 

Mestrado Profissional em Psicologia 

Clínica 
24 1 Ofertado anualmente 

Mestrado Profissional em Educação 

para o Ensino na Área da Saúde 
24 1 Ofertado anualmente 

Fonte: PDI 2015/2019. 
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Quadro 4- Programação de abertura de Projetos e Cursos de Extensão* 

Nome do Projeto 
Oferta 

anual 

**Projeto Cozinha Sustentável 2016 

Projeto Cineclube 2016.1 

Programa Saúde na Praça - Projeto Corrente do Bem 2016 

Projeto Palavra Mágica 2016 

Projeto de Braços Abertos Para a Vida 2016 

Introdução às Diretrizes do MEC 2016.1 

Programa Tec. Aplicada à Saúde - Projeto Treinamento para monitores 2016.1 

Programa Tec. Aplicada à Saúde - Acolhimento Tecnológico 2016.1 

Programa de Tec. Aplicada á Saúde - Capacitação em recursos digitais 2016.1 

S.O.S Palhaçoterapia 2016 

Projeto Estudantes de Saúde Vacinados – Todos Protegidos. 2016 

Projeto Ubuntu 2016 

Festival de Arte e Cultura 2016 

Fórum de Extensão 2016 

Programa Mentoring 2016 

Curso de LIBRAS 2016 

Campanha Xô AEDES 2016 

 

*Os Projetos de Extensão são oferecidos de acordo com a demanda local.                                                        

**Neste Projeto está previsto um minicurso/oficina com 4h/aula.                                                                                       
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Quadro 5- Programa de Desenvolvimento Docente 2015 a 2019 

Nome do Curso Carga Horária Número de Turmas 

Curso de formação e aperfeiçoamento 

de docentes/tutores em ABP. 

30h 02 

Curso de avaliação de desempenho e 

feedback em grupos tutoriais 

20h 02 

Formação de Autores de Material para 

EAD  
60h 02 

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

De acordo com as metas programadas para 2016, inclui-se a política de EAD da FPS com 

definição das diretrizes para essa modalidade. No ano de 2014, iniciou-se a oferta de cursos 

de extensão em EAD.  

Nome do Curso 

Executado 
Ano de previsão Status 

Curso de Extensão: Português 2015 Ofertado  

Curso de Extensão: Inglês 2016 Ofertado em 2016 

Curso ABP EAD 2016 Ofertado em 2016 

Curso de Química 2015 Ofertado em 2016 

Curso de Preceptoria 2016 Ofertado em 2016 

Curso SUS 2016 Não ofertado 

 

Nome do Curso 

Previsto 

Ano de previsão  

Formação Pedagógica para ensino de en-

fermagem 
2016 a 2019 Em análise 

Utilização de até 20% nos cursos de gradu-

ação, caso haja demanda das coordenações 
2015 a 2019 

2017.2  

Fisioterapia  

Oferta de Cursos de Graduação 2018 Em análise interna 

Oferta de Cursos de Pós-Graduação lato 

sensu 
2018 Em análise interna 
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4.2. - Perfil do corpo docente  

Quadro 8 - Perfil do corpo docente quanto à titulação em 2016 

Titulação Quantidade Percentual 

Doutor 50 22,8% 

Mestre 124 56,6% 

Especialista 45 20,5% 

Total 219 100% 

Fonte: e-mec/2017 

 

Quadro 9 - Perfil do corpo docente quanto ao regime de trabalho em 2016 

Regime de Trabalho Quantidade Percentual Regime de Traba-

lho 

Integral 26 11,9% Integral 

Parcial 188 85,8% Parcial 

Horista 5 2,3% Horista 

Total 219 100% Total 

Fonte: e-mec, 2017 

 

5. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2016 

 

Este documento foi elaborado pela CPA da FPS, atendendo às exigências do Sistema Nacio-

nal 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. 
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Quadro 10 - Composição da CPA 

Nome Segmento que Representa 

Ângela Maria Magalhães Salvi Coordenação 

Charles Christophe du Barriere Mendes Docente - Farmácia 

Claudio Goncalves de Albuquerque Docente - Fisioterapia 

Luciana Marques Andreto Docente - Enfermagem 

Deborah Foinquinos Krause Docente - Psicologia 

Maria Cláudia Alheiros Lira  Docente - Nutrição 

Edvaldo da Silva Souza Docente - Medicina 

Alcieros Martins da Paz Técnico-Administrativo 

Nara Raquel Almeida Mendonça Técnico-Administrativo 

Flavia Renata da Silva Albuquerque Técnico-Administrativo 

Marcone Barros Maciel Técnico-Administrativo 

Paula Vanessa Pereira da Silva Técnico-Administrativo 

Letícia Maggioni Discente - Medicina 

Ainoã Hapuque Nunes da Silva Discente - Fisioterapia 

Erickson Luan Gomes Discente – Enfermagem 

Nuno Coelho Discente - Psicologia 

Elice Maria da Silva Discente - Farmácia 

Luciana Leocadio de Almeida Souza Discente – Nutrição 

Adriana Moreira da Costa 

Fernanda Maria Ribeiro de Alencar 

Sociedade Civil 

Sociedade Civil 
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5.1. Processo de Autoavaliação 

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

tucional 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 estraté-

gicas 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 diver-

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

tégico para subsidiar a gestão institucional fortalecendo, abrangendo o eixo 1 – Planejamento 

e Avaliação, de forma a consolidar  o processo democrático interno, com legitimidade, trans-

parência e objetividade, identificando com isso, os elementos fundamentais para a construção 

do relato institucional, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 62 de outu-

bro de 2014. 

 

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 diver-

sos 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 Visão de Futuro. 

 

Desde 2014 quando a Diretoria decidiu contemplar no PDI as metas e ações referenciadas 

pelos resultados das autoavaliações institucionais, percebe-se um maior entendimento e en-

volvimento de toda a comunidade acadêmica na gestão dos resultados.    

Importante registrar que todas as fragilidades foram contempladas em metas e ações no PDI e 

que deverão ser atendidas no período de sua vigência. Para o monitoramento do PDI em 2016, 

conforme dados do resumo executivo do PDI, registra-se o seguinte cenário: 38% das ações 

em Execução Contínua, 2% em Execução, 43% em Andamento e 17% Não Executadas, sendo 

que a vigência para pleno atendimento é de 2015 a 2019.    

É visível que a incorporação das metas no planejamento estratégico a partir dos resultados da 

autoavaliação deu significado e potencializou as ações necessárias para vencer as dificuldades 

identificadas nos indicadores apontados pela comunidade acadêmica. Essa dinâmica foi deci-
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siva para melhor comprometimento por parte da comunidade acadêmica, devido a imersão de 

todos nas diretrizes propostas, através dos diversos documentos institucionais.    

 

5.2.  Fluxo do Processo Autoavaliativo Realizado Pela CPA  

Os resultados da autoavaliação de 2015 subsidiaram o fluxo para a dinâmica no ano de 2016, 

acompanhando os rumos institucionais contemplados na versão do PDI 2015/2019. As orien-

tações 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 Instituci-

onal 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, reafir-

mando sua responsabilidade em relação à oferta da educação superior. 

 

Quadro 11 – Etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo na FPS 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

* Elaboração do cronograma 

2016. 

* Definição de grupos de tra-

balho. 

* Decisão, a partir dos indica-

dores das pesquisas anteriores, 

quanto à proposta do próximo 

Instrumento de Autoavaliação. 

* Aplicação dos instrumen-

tos. 

* Coleta das avaliações. 

* Análise dos dados. 

* Discussão e relatório par-

cial. 

*Fórum de discussão com 

apresentação dos resulta-

dos. 

* Relatório. 

* Balanço crítico. 

 

5.3. Metodologia e Instrumentos 

 

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

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

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

Questionário, Análise Documental (inclusive com a utilização dos dados da Avaliação – con-

cebido e aplicado pelo Setor de Avaliação) e Coleta de Opiniões (através dos formulários ele-



23 

 

siva para melhor comprometimento por parte da comunidade acadêmica, devido a imersão de 

todos nas diretrizes propostas, através dos diversos documentos institucionais.    

 

5.2.  Fluxo do Processo Autoavaliativo Realizado Pela CPA  

Os resultados da autoavaliação de 2015 subsidiaram o fluxo para a dinâmica no ano de 2016, 

acompanhando os rumos institucionais contemplados na versão do PDI 2015/2019. As orien-

tações 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 Instituci-

onal 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, reafir-

mando sua responsabilidade em relação à oferta da educação superior. 

 

Quadro 11 – Etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo na FPS 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

* Elaboração do cronograma 

2016. 

* Definição de grupos de tra-

balho. 

* Decisão, a partir dos indica-

dores das pesquisas anteriores, 

quanto à proposta do próximo 

Instrumento de Autoavaliação. 

* Aplicação dos instrumen-

tos. 

* Coleta das avaliações. 

* Análise dos dados. 

* Discussão e relatório par-

cial. 

*Fórum de discussão com 

apresentação dos resulta-

dos. 

* Relatório. 

* Balanço crítico. 

 

5.3. Metodologia e Instrumentos 

 

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

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

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

Questionário, Análise Documental (inclusive com a utilização dos dados da Avaliação – con-

cebido e aplicado pelo Setor de Avaliação) e Coleta de Opiniões (através dos formulários ele-

24 

 

trônicos das pesquisas, dos fóruns e da participação dos membros da CPA nas reuniões). A 

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

nas reuniões) e pelos membros externos da CPA. A maior parte da coleta de dados da Autoa-

valiação Institucional foi realizada no ambiente virtual de aprendizagem mediante aplicação 

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

administrativo. Foram utilizadas como fontes de informações “avaliação de módulo” e “avali-

ação do tutor/docente pelo discente” (ANEXO A) que consistem em avaliações realizadas 

sistematicamente com os discentes ao final de cada módulo e, também, utilizou-se da coleta 

através dos Fóruns realizados com todos os segmentos envolvidos na avaliação. 

 

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

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

rios) e subjetivos (observações coletadas nas Pesquisas de Autoavaliação, reuniões com os 

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

selecionados através da “avaliação do módulo” e da “avaliação do tutor/docente pelo discen-

te”, continuando a esboçar, deste modo, um panorama tanto representativo estatisticamente, 

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

 

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

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

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

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

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

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

geradas sobre os gráficos foram categorizadas em potencialidades e fragilidades.  

 

A CPA organizou o seu Instrumento de Pesquisa de Autoavaliação em 2016, de acordo com 

os cinco eixos, do novo instrumento de avaliação, complementando entre as dez dimensões do 

SINAES, as que não foram avaliadas no 1º relatório parcial 2015 e utilizando, também, per-

guntas do questionário do ENADE.   

 

A metodologia utilizada baseou-se na análise de conteúdo, modalidade temática, com ênfase 
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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 indicadores pertencentes a cada dimensão apresentada foram transformados nos itens dos 

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

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

momentos apenas, as questões pertinentes as suas atividades.  

 

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

tipos de públicos (discente, técnico-administrativo e docentes/tutores) e as dimensões que 

seriam utilizadas. Houve no decorrer do trabalho um monitoramento sistemático das subco-

missões, além da assessoria da CPA.  

Decidiu-se aplicar os questionários em duas partes, sendo uma a cada semestre, pois no ano 

que coincide com ENADE, onde o estudante já tem um questionário extenso para responder a 

respeito do curso e da IES, causa uma certa saturação, com isso visa-se garantir maior adesão, 

apresentando a cada fase, número reduzido de questões. 

 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 combina-

dos, conforme as necessidades e situações ocorridas, focos e aprofundamentos exigidos pela 

própria dinâmica de atuação da FPS.   
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5.4. Dinâmica dos Encontros e Apropriação dos Resultados da Autoavaliação 

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

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

toavaliação 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, assim como, dar 

continuidade ao cronograma.  

 

Com vistas a garantir e assegurar a apropriação dos resultados e dos avanços advindos do pro-

cesso autoavaliativo e da realização das ações postas no PDI, foram realizados os Fóruns de 

Autoavaliação Institucional para discentes de todos os cursos, Docentes/tutores e Técnico-

Administrativo onde foi possível discutir os resultados e problematizá-los para qualificação de 

algumas respostas, bem como, a apresentação dos avanços e proposições estratégicas obtidas 

através do processo avaliativo. 

No ano de 2016 para a mobilização e divulgação de resultados, foram realizadas as seguintes 

atividades: 

a) 2 oficinas para análise das metas PDI 2015 a 2019;  

b) 2 fóruns com os discentes para divulgação de resultados;  

c) encontro com os representantes de turmas e DAs, para discussões de resultados e plane-

jamento conjunto; 

d) 14 fóruns envolvendo Docentes e Técnico –Administrativo, com ampla adesão; 

e) 6 reuniões com os colegiados de cada curso;  

f) atividades de divulgação com gamificação no campus, envolvendo todos os estudantes; 

g) criação e identificação de mascote – CPA para divulgação fixa dos resultados da autoava-

liação pelo campus o ano todo;  

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

i) Relatórios por curso com as análises da equipe da CPA a respeito das forças, fraquezas e 

possibilidades de recuperação de cada um. 

j) inovação na forma de divulgação dos resultados através de infográficos. 

 

A partir dos resultados advindos dos encontros com os interessados e envolvidos no processo 
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avaliativo, identificou-se o que precisaria pesquisar a respeito da percepção da comunidade 

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

pesquisas anteriores.   

 

5.5.  Análise e tratamento dos dados 

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

preensão 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 identifi-

car eixos que estruturam os depoimentos, em torno dos quais se agrupavam características 

comuns. Após esta etapa, foram identificadas temáticas, alocadas nos Eixos do SINAES, em 

torno das quais os dados poderiam ser discutidos. 

 

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

dos foram dirigidas pelo setor responsável (coordenadores de curso, equipe técnico-

administrativas, docentes/tutores e especialistas em avaliação), e compilados os resultados 

para este relatório. 

 

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

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

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

presentantes 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, inde-

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

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

diversos cenários em que as avaliações acontecem e concorrerem, criando um viés de “muitas 
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avaliações”.  

 

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

trais, 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 docente/tutor pelos Discentes” (já anteriormente 

apresentado), estes dados suplementam a construção das impressões dos Discentes no proces-

so de Autoavaliação da CPA. 

 

Cabe observar que todas as amostras dos segmentos para 2016 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, 

conforme demonstrado nos Quadros de Adesão à Autoavaliação 2016.1 e 2016.2. 

 

Quadro 12 – Adesão à Autoavaliação em 2016.1 

  
(Número de habilitados para responder 

à pesquisa) 
(respondentes à pesquisa) 

Segmentos Quantidade 
Tamanho mínimo 

da  Amostra 

Quantidade da 

Amostra Amostra % 

  
(Qt M) (√ Qt M) (Qt P) (Qt P / Qt M) 

      
 

Taxa de Adesão 

          

Administrativos 133 12 122 92 

Coordenadores 6 2 6 100 

Coordenadores_Pós 2 1 2 100 

Discentes 1729 42 863 50 

Docentes 230 15 175 76 

FPS 2100 46 1168 56 

Taxa de Adesão Segmental 79 
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Quadro 12 – Adesão à Autoavaliação em 2016.2 

   

  
(Número de habilitados para 

responder à pesquisa) 
(respondentes à pesquisa) 

      

Segmentos Quantidade 

Tamanho 

mínimo da  

Amostra 

Quantidade 

da Amostra 
Amostra % 

  (Qt M) (√ Qt M) (Qt P) (Qt P / Qt M) 

       Taxa de Adesão 

Administrativos 144 12 120 83 

Coordenadores 6 2 5 83 

Coordenadores_Pós 2 1 2 100 

Discentes 1754 42 884 50 

Discentes_Pós 24 5 5 21 

Ingressantes 119 11 105 88 

Docentes 208 14 171 82 

FPS 2257 48 1292 57 

Taxa de Adesão Segmental 71 

 

A evolução no nível de adesão da comunidade aos processos avaliativos, sendo o mais signi-

ficativo em 2015, quando atingimos o percentual médio de 84%, conforme Gráfico do Histó-

rico da Adesão Segmental, assim como, os resultados advindos das análises e intervenções 

dos indicadores apontados pela pesquisa autoavaliativa. No ano de 2014 pode se verificar a 

consolidação da CPA com a inserção de metas e ações no PDI (2015 /2019) referenciadas nos 

resultados apontados pelas pesquisas de autoavaliação, e nos relatórios de avaliações externas.    

Percebe-se que a FPS atinge em 2016 a adesão segmental média de 75%.  Os três segmentos 

de maior participação foram coordenadores, administrativos e docentes/tutores. A Amplitude 

da Adesão, que é obtida pela diferença entre a maior Taxa de Adesão e a Menor Taxa de Ade-

são por segmento, revelou em 2016.1, 50%, que foi obtido fazendo-se a Taxa de Adesão dos 

Coordenadores (100%) menos a Taxa de Adesão dos Discentes (50%). Em 2016.2 a Amplitu-
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de da Adesão foi de 38%, fazendo-se a Taxa de Adesão dos Discentes Ingressantes (88%) 

menos a Taxa de Adesão dos Discentes Veteranos (50%).  

 

Quadro 14 – Adesão Segmental Comparada 2015 a 2016 

 

Segmentos 
2015 2016 

Administrativos 78 88 

Coordenadores 100 92 

Discentes 78 50 

Docentes 87 79 

FPS 84 75 

 

 

 
Gráfico XX Histórico da Adesão Segmental  

Fonte: CPA da FPS 

 

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

Likert, avaliados nos níveis de “A” (máximo de satisfação ou Concordo totalmente) a “F” 

(mínimo de satisfação ou Discordo totalmente).  
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Os segmentos dos Discentes, Docentes/tutores, Coordenações e Técnicos-Administrativo con-

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

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

 

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

Eixos dispostos anteriormente ao bloco das análises gráficas da pesquisa, conforme formato 

abaixo. 

 

Exemplo de Quadro de Análise das Dimensões por Eixos  

Numeração do Eixo e a sua descrição                                                                                                                             

Numeração da Dimensão e a sua descrição 

Definição da fonte de Pesquisa, caracterização da pergunta  

PDI/Metas 

Análise Comparativa Explicativa: Texto versando sobre a análise entre a percepção do (s) 

segmento (s) e ações empreendidas ao longo do processo, tendo em métrica quanto foi al-

cançado em relação ao estabelecido no PDI. 

 

Para cada item avaliado, é apresentado o Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS. 

Os resultados percentuais, após tabulação, foram tratados e enquadrados em gráficos onde são 

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

(soma do % Muito satisfatório e % Satisfatórios) e (% Sim), em algumas situações será enfa-

tizada a Margem de Recuperação (soma do % Concordo parcialmente e %Regular) e Fragili-

dades (soma do % Discordo parcialmente, %Discordo e % Discordo totalmente ou soma do % 

Pouco Satisfatório e % Insatisfatório e % Não).  

Na sequência, foi disponibilizada a Síntese da Percepção do Estudo das Potencialidades e 

Fragilidades, com base na soma das Potencialidades classificando-os nos desfechos Forças, 

Oportunidades de Melhoria e Fraquezas. O parâmetro dos percentuais foram: 

FORÇAS (soma > 79%) 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA (60% ≤ soma ≤ 79%)  

FRAQUEZAS (soma < 60%) 
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Eixo 1 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional                                                                                                                             

Dimensão 8: Planejamento e avaliação 

AUTOAVALIAÇÃO:  

Você reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS?  

Você considera importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS? 

PDI/Metas 

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

o instrumento de gestão estratégica da IES. 

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

dos da autoavaliação sejam referências para o PDI e o planejamento estratégico anual 

da IES”. 

O PDI “e o planejamento estratégico anual da IES”, passaram a ser subsidiados pelos resul-

tados oriundos das diversas autoavaliações internas institucionais, assim como, pelos relató-

rios de avaliações externas e de cursos, valorizando as intervenções necessárias para supe-

ração das fragilidades apontadas pelas respectivas avaliações e as necessárias, para pleno 

atendimento de sua missão. Com percentual de 98,15% a CPA alcança uma significativa 

percepção do seu valor na instituição. Todas as metas são monitoradas semanalmente e a 

comunidade recebe vários boletins de resultados, utilizando-se multimídias, além de deba-

tes presenciais com representantes da CPA. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

conhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,41% (sim) dos discentes 

reconhecem a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. O valor 

limítrofe superior e inferior foi, respectivamente detectados no curso de Psicologia com 

96,88% e no de Enfermagem com 85,96%.  

 

b) Fragilidades: presença de cinco cursos com resposta negativa (não) superior a 10% para a 

percepção do reconhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas 

na FPS. Os valores limítrofes superior e inferior foram, respectivamente, detectados no curso 

de Enfermagem com 14,04% e no de Medicina com 11,07%.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 

 
 



33 

 

EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

conhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,41% (sim) dos discentes 

reconhecem a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. O valor 

limítrofe superior e inferior foi, respectivamente detectados no curso de Psicologia com 

96,88% e no de Enfermagem com 85,96%.  

 

b) Fragilidades: presença de cinco cursos com resposta negativa (não) superior a 10% para a 

percepção do reconhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas 

na FPS. Os valores limítrofes superior e inferior foram, respectivamente, detectados no curso 

de Enfermagem com 14,04% e no de Medicina com 11,07%.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 

 
 

34 

 

EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

conhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,71% (sim) dos docentes 

reconhecem a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS.  

 

b) Fragilidades: sem registro significativo para fragilidade. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

conhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,52% (sim) do corpo Ad-

ministrativo reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS.  

 

b) Fragilidades: presença de resposta negativa (não) superior a 10% para a percepção do 

reconhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

conhecimento da CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS. 
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Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da im-

portância da Autoavaliação Institucional dentro da FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 98,15% (sim) dos discentes 

consideram importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS.  

 

b) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidade para a percepção da importância 

da Autoavaliação Institucional dentro da FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da im-

portância da Autoavaliação Institucional dentro da FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 100% (sim) dos docentes 

consideram importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS.  

 

b) Fragilidades: sem registros de fragilidade para a percepção da importância da Autoavalia-

ção Institucional dentro da FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO DOCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da im-

portância da Autoavaliação Institucional dentro da FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 100% (sim) dos docentes 

consideram importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS.  

 

b) Fragilidades: sem registros de fragilidade para a percepção da importância da Autoavalia-

ção Institucional dentro da FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 1 

AUTOAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da im-

portância da Autoavaliação Institucional dentro da FPS. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,08% (sim) do corpo Ad-

ministrativo discentes consideram importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS.  

 

b) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidade para a percepção da importância 

da Autoavaliação Institucional dentro da FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 

 
 

 

 

 

 

 



39 

 

Eixo 2 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional                                                                                                                            

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

AUTOAVALIAÇÃO: Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

FPS - vigência 2015 a 2019?  

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, bus-

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

construção de uma sociedade justa”.  

PDI/Metas 

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

o instrumento de gestão estratégica da IES. 

Ao mesmo tempo em que mais de 98% da comunidade acadêmica reconhece a importância 

da CPA na instituição, somente 20,15% registra conhecer o PDI. Há um componente cultu-

ral que vale á pena ser relevado que é o uso histórico em algumas instituições, desses do-

cumentos institucionais como meramente burocráticos. Temos realizado esforços para que a 

comunidade valorize essa leitura. Para isso, foi elaborado um “Resumo Executivo do PDI”, 

visando facilitar o acesso a leitura desse documento.  
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EIXO 2 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do co-

nhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS 2015 a 2019. 

 

a) Potencialidades: registros baixos para a da percepção do conhecimento do Plano de De-

senvolvimento Institucional (PDI) da FPS 2015 a 2019. O resultado médio geral da FPS mos-

tra que 20,51% (sim) dos discentes dizem conhecer o Plano de Desenvolvimento Instituci-

onal (PDI) da FPS 2015 a 2019. Os valores limítrofes superior e inferior foram detectados, 

respectivamente, no curso de Enfermagem com 30,70% e no de Medicina com 17,71%.  

 

b) Fragilidades: todos os seis cursos com resposta negativa (não) superior a 69% para a per-

cepção do conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS 2015 a 

2019. Os valores limítrofes superior e inferior foram detectados, respectivamente, no curso de 

Medicina com 82,29% e no de Enfermagem com 69,30%.  

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional                                                                                                                            

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

AUTOAVALIAÇÃO: A atuação da FPS no que diz respeito aos Programas e Projetos para 

inclusão e acessibilidade (palestras, cursos, outros), tem sido significativa.  

PDI/Metas 

Efetivar a política responsabilidade social na IES. 

Elaborar Projeto Campus Sustentável, incluindo iniciativas de educação ambiental 

envolvendo a comunidade Acadêmica. 

Instituir a Educação em Direitos Humanos de forma transversal em todas as esferas 

institucionais, abrangendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. 

Implantar programa (s) voltado (s) para inclusão social e desenvolvimento econômico 

(tipos de bolsas, ações afirmativas e outros benefícios sociais). 

Todas essas metas do PDI estão no plano anual de metas estratégicas da FPS. 

Todas já registram ações importantes realizadas. 

Dentre as ações referentes a essas metas, destacam-se: “Oferecer serviços de saúde para 

comunidade ao seu entorno, de forma sistemática, através de seus docentes, discente e 

técnicos administrativos”; “Estabelecer parcerias com órgãos públicos, privados e 

terceiro setor com vistas ao desenvolvimento de ações integradas voltadas à comuni-

dade interna e externa”; “Fomentar eventos para a comunidade externa em risco social, 

voltadas à promoção da cidadania”; “Instituir a coleta de lixo seletiva e encaminhamento 

adequado para descarte”; “Priorizar no processo seletivo de funcionários, a inclusão de mão 

de obra local”; “Desenvolver atitudes de gestão e relacionamentos, transparentes e respon-

sáveis, nas relações com os diversos públicos (funcionários, docentes e discentes)”; “De-

senvolver mecanismos de acolhimento e apoio aos estudantes ingressantes através de pro-

gramas inclusivos (PROUNI e outros)”. A instituição do NAI (Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão), fortalecendo as ações de acessibilidade plena; criação da RAD (Rede de Atendi-

mento ao Discente), que agrega, amplia e integra as frentes de atendimento aos discentes; 

implantação da coordenação de extensão e Responsabilidade Social e consequentes amplia-

ções na oferta de cursos e projetos nessas áreas; oferta de cursos de extensão e nivelamento 

em EAD; desenvolvimento de atividades artísticas e culturais; desenvolvimento docente no 

campo da acessibilidade atitudinal e pedagógica, trabalhando até o momento com os se-

guintes temas: identidade profissional e motivação; relacionamento com os estudantes: aco-
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lhimento e vínculo; dificuldade de aprendizagem: TDAH; integração de grupos; e grupos 

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

centes e/ou diagnóstico dos estudantes ingressantes, a partir do acolhimento. Citando, ainda 

alguns projetos/programas/campanhas: Projeto Cidadão Doador, Programa Saúde na Praça 

– Ação: Impacto Social, Campanha Conhecendo o Autismo, Campanha Mundial do Cora-

ção, Campanha Corrente do Bem, Projeto Sementes do Amanhã, Cozinha Sustentável, Pro-

jeto de Braços Abertos para a Vida, Projeto Palavra Mágica, Projeto Cineclube, Programa 

Saúde na Praça - 4ª Meia Maratona, Ação do Coração, Pré-Congresso Multiprofissional 

sobre Drogas, Projeto S.O.S. Palhaço terapia, Projeto Gigantes da Geriatria, Palestras Direi-

tos Humanos, Campanha Xô AEDES, Projeto UBUNTU, Projeto Estudante de Saúde Vaci-

nado - Todos Protegidos. Curso de Inglês Instrumental, Curso de Gestão e Educação, Curso 

Escrita Ling. Prod. Acad., Curso Escrita Linguagem e Prod. Acadêmica EAD, Curso Excel 

Básico, Projeto de Capacitação em Recursos Digitais, Curso de Acolhimento Tecnológico, 

Curso de LIBRAS, Formação Em atendimento educacional especializado.  Digitalização de 

toda a documentação discente e docente, favorecendo agilidade, controle e sustentabilidade 

ambiental; reestruturação da Política de RH; ampliação da TIC para atender as demandas 

dos processos pedagógicos. Na infraestrutura, ressalta-se a disponibilidade de uma sala de 

recursos multifuncionais, equipada com ampliador de caracteres, Linha braile, teclado am-

pliado com fios e digitalizador e leitor automático para atendimento a pessoas com defici-

ências, piso tátil, placas em braile, e outras adequações para garantia de mobilidade plena. 
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EIXO 2 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da atu-

ação da FPS nos Programas e Projetos para inclusão e acessibilidade (palestras, cursos e 

outros). 

 

a) Potencialidades: Apenas aproximadamente 3% dos respondestes da FPS apontam não ter 

informações suficientes (NTIS), não saber responder (NSR) ou não se aplica (NA). 

 

b) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de concordância máxima (Con-

cordo Totalmente) abaixo de 45% para a percepção da atuação da FPS nos Programas e 

Projetos para inclusão e acessibilidade (palestras, cursos e outros). Sendo dois cursos com 

concordância máxima abaixo de 20,00%. 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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EIXO 2 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

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

como oferecendo condições adequadas de acesso às instalações do curso para pessoas 

com deficiência. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 78% (Concordo Plenamente 

e Concordo), e 40,21% dos discentes confirmam a percepção da FPS como oferecendo 

condições adequadas de acesso às instalações do curso para pessoas com deficiência, com 

nível de concordância plena. Apenas aproximadamente 2% dos respondestes da FPS apontam 

não ter informações suficientes (NTIS), não saber responder (NSR) ou não se aplica (NA). 

 

b) Fragilidades: presença de dois cursos com margem de concordância máxima (Concordo 

Plenamente) abaixo de 20%.  

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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Eixo 3 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AVALIAÇÃO MÓDULO: Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos 

temas abordados para os objetivos propostos). Objetivos Cognitivos Atingidos (considerar 

se os objetivos foram atingidos). Percepção do estímulo à participação ativa e auxílio na 

condução do grupo. Percepção da exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais. 

Percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante. Percepção da objetividade, 

pertinência e segurança nas intervenções. Percepção do estímulo ao raciocínio crítico. Per-

cepção do acolhimento às críticas. Percepção da identificação das dificuldades individuais. 

Recursos Humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem. (Conside-

rar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio psicopedagógico). 

PDI/Metas  

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

dos conceitos para o nível de excelência de acordo com os critérios de avaliação do 

MEC”, dentre os 06 cursos de graduação da FPS, (medicina, enfermagem, fisiotera-

pia, farmácia, psicologia e nutrição) ”.  

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

menos, duas vezes a cada semestre. 

 

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

cada módulo, que compõem o plano de ensino, para que a aprendizagem seja significativa, 

contribuindo para o alcance das competências e habilidades identificadas para a sua forma-

ção.  Os coordenadores de tutores/docentes e tutores/docentes são avaliados, também, nesse 

processo. Os resultados são devolvidos em forma de gráficos, enviados para os coordenado-

res de tutores e tutores/docentes com vistas a discussões com os estudantes. A cada semes-

tre são realizadas, pelo menos, quatro dessas avaliações. Compreendendo que avaliação é 

dinâmica e processual, no ano de 2017 será realizada uma discussão revisória, coordenada 

pelos coordenadores de curso, com representação docente e discente, de todo o processo 

para identificar possíveis pontos de melhoria, embora os resultados apontam para alto índi-

ce de satisfação dos estudantes, conforme resultados nesse relatório. Das ações programa-

das para a meta, destacam-se: “Instituir a política de adequação, atualização e reestrutura-



45 

 

Eixo 3 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AVALIAÇÃO MÓDULO: Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos 

temas abordados para os objetivos propostos). Objetivos Cognitivos Atingidos (considerar 

se os objetivos foram atingidos). Percepção do estímulo à participação ativa e auxílio na 

condução do grupo. Percepção da exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais. 

Percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante. Percepção da objetividade, 

pertinência e segurança nas intervenções. Percepção do estímulo ao raciocínio crítico. Per-

cepção do acolhimento às críticas. Percepção da identificação das dificuldades individuais. 

Recursos Humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem. (Conside-

rar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio psicopedagógico). 

PDI/Metas  

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

dos conceitos para o nível de excelência de acordo com os critérios de avaliação do 

MEC”, dentre os 06 cursos de graduação da FPS, (medicina, enfermagem, fisiotera-

pia, farmácia, psicologia e nutrição) ”.  

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

menos, duas vezes a cada semestre. 

 

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

cada módulo, que compõem o plano de ensino, para que a aprendizagem seja significativa, 

contribuindo para o alcance das competências e habilidades identificadas para a sua forma-

ção.  Os coordenadores de tutores/docentes e tutores/docentes são avaliados, também, nesse 

processo. Os resultados são devolvidos em forma de gráficos, enviados para os coordenado-

res de tutores e tutores/docentes com vistas a discussões com os estudantes. A cada semes-

tre são realizadas, pelo menos, quatro dessas avaliações. Compreendendo que avaliação é 

dinâmica e processual, no ano de 2017 será realizada uma discussão revisória, coordenada 

pelos coordenadores de curso, com representação docente e discente, de todo o processo 

para identificar possíveis pontos de melhoria, embora os resultados apontam para alto índi-

ce de satisfação dos estudantes, conforme resultados nesse relatório. Das ações programa-

das para a meta, destacam-se: “Instituir a política de adequação, atualização e reestrutura-
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ção da matriz curricular dos cursos e PPC, considerando a garantia de inserção dos temas 

história e cultura afro-brasileira, educação ambiental e direitos humanos, com abordagem 

curricular integrada e transversal, de forma contínua e permanente em todas as áreas de 

conhecimento, componentes e atividades curriculares’; “Garantir as características de flexi-

bilidade e interdisciplinaridade nos currículos para ampliar oportunidades de estudo, refle-

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

mação pedagógica de forma continuada e permanente”. Dos 06 (seis) cursos de graduação 

da FPS 05 (cinco) foram reconhecidos, respectivamente, com conceitos, 4,3,4,4,5, (fisiote-

rapia, enfermagem, farmácia, medicina e Psicologia), e para nutrição foi protocolado pedi-

do de reconhecimento no segundo semestre de 2016. Os Cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina e Nutrição serão avaliados este ano, no terceiro ciclo do ENADE, e 

Psicologia aguarda o resultado da submissão em 2015. As ações decorrentes desses desafi-

os, foram: presença de representantes da CPA nos colegiados e NDE dos cursos para dis-

cussão a respeito da importância de tais metas. Houve reformulações e/ou adequações de 

matrizes curriculares e atualização do Regimento Interno, cuidando para ampliar os direitos 

e cuidados relativos aos temas de Direitos Humanos de forma ampla e irrestrita, assim co-

mo, monitoramento e análise de todos os PPCs, com atualização e publicação. Ampliação 

do setor de Prática de Atenção Primária – PAP, para atender a meta de “Promover a inser-

ção de 100% dos estudantes de todos os cursos no campo da Atenção Primária, desde o 

primeiro período, (95,98% - dados acumulados de 2015 a 2016)” e esse percentual, quando 

analisado por cursos, chega a alcançar os 100%, dependendo das especificidades e variam 

nos semestres, sendo que todos deverão ser inseridos, ressaltando que esse está explícito no 

PDI: “compromisso com as diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de Saúde/SUS”. 

Visando, ainda, a qualidade do ensino, foram ampliados os cursos de formação docente 

continuada, em que o Comitê Docente mobilizou 33 turmas, atendendo a um contingente 

863 participantes (docentes e preceptores), distribuídos nos seguintes cursos/oficinas: for-

mação de docentes em ABP; avaliação de desempenho e feedback em grupos docentes; 

oficinas para elaboração de questões escritas; construção de problemas em ABP; avaliação 

em ambientes clínicos, (mini-cex e feedback); aprendizagem em ambientes clínicos (HDH e 

UPAS), atendendo de forma integral à meta PDI para esse fim. Com a implantação da Co-

ordenação de Extensão e Responsabilidade Social desde 2013, a adesão e oferta de ativida-

des, cursos e programas no tema, vêm se expandindo significativamente, o que será conti-
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nuamente fortalecido pelas metas estabelecidas no PDI para essa área: “Consolidar a políti-

ca de Extensão na FPS”; “Provocar na comunidade acadêmica o processo de implantação 

da  cultura crítico-reflexivo em torno dos eixos da educação das relações étnico-racial e 

história e cultura afro-brasileira e indígena, educação ambiental e direitos humanos”; “Im-

plantar o Programa Arte e Cultura da FPS”. O estudante conta, ainda, com apoio psicope-

dagógico permanente e uma RAD (rede de atendimento ao estudante), para fins integrados 

de atendimento. Para apoio à atividade acadêmica, é oferecido aos estudantes com dificul-

dade no acompanhamento regular das atividades, cursos de nivelamento. Tutores, coorde-

nadores de tutores e coordenação de curso, a maioria com período parcial/integral tem dis-

ponibilidade para atendimento ao estudante. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2016 

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

Conteúdo Proposto (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,29% dos discentes perce-

bem o conteúdo dos módulos como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais 

72,56%, creditam como muito satisfatória a percepção do Conteúdo proposto. Presença de 

um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória), acima de 80% para a per-

cepção do Conteúdo proposto. Percepção negativa inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de três cursos com margem de satisfação máxima (Muito satisfa-

tória) abaixo de 60% para a percepção do Conteúdo proposto. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos Ob-

jetivos Cognitivos Atingidos (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,96% dos discentes consi-

deram a percepção dos objetivos cognitivos atingidos como (Muito satisfatória e Satisfató-

ria), dentre os quais 69,46%, apresentam que os discentes creditam como muito satisfatória 

a percepção dos Objetivos Cognitivos Atingidos. Presença de um curso com margem de 

satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80% para a percepção dos Objetivos cogni-

tivos atingidos. Percepção negativa inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de três cursos com margem de satisfação máxima (Muito satisfa-

tória) abaixo de 60% para a percepção dos Objetivos cognitivos atingidos. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos Ob-

jetivos Cognitivos Atingidos (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,96% dos discentes consi-

deram a percepção dos objetivos cognitivos atingidos como (Muito satisfatória e Satisfató-

ria), dentre os quais 69,46%, apresentam que os discentes creditam como muito satisfatória 

a percepção dos Objetivos Cognitivos Atingidos. Presença de um curso com margem de 

satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80% para a percepção dos Objetivos cogni-

tivos atingidos. Percepção negativa inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de três cursos com margem de satisfação máxima (Muito satisfa-

tória) abaixo de 60% para a percepção dos Objetivos cognitivos atingidos. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ex-

posição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,09% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da exposição do módulo e 

dos casos dos grupos tutoriais (Q1). Dentre os quais, 75,08% de discentes registram que 

creditam como muito satisfatória a percepção da exposição do módulo e dos casos dos 

grupos tutoriais. Presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfa-

tória) acima de 80%.  Percepção negativa média inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 50% para a percepção da percepção da exposição do módulo e dos casos 

dos grupos tutoriais. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 

 
 



51 

 

EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao interesse e à curiosidade do estudante (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,34% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 73,45% registram a presen-

ça de discentes que creditam como muito satisfatória a percepção do estímulo ao interesse 

e à curiosidade do estudante. Presença de um curso com margem de satisfação máxima 

(Muito satisfatória) acima de 80%.  Percepção negativa média inferior a 5% em todos os 

cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 50% para a percepção da percepção do estímulo ao interesse e à curiosida-

de do estudante. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao interesse e à curiosidade do estudante (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,34% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 73,45% registram a presen-

ça de discentes que creditam como muito satisfatória a percepção do estímulo ao interesse 

e à curiosidade do estudante. Presença de um curso com margem de satisfação máxima 

(Muito satisfatória) acima de 80%.  Percepção negativa média inferior a 5% em todos os 

cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 50% para a percepção da percepção do estímulo ao interesse e à curiosida-

de do estudante. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

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

atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,26% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do atendimento oportuno às 

solicitações e necessidades do grupo, dentre os quais,75,04% dos discentes creditam como 

muito satisfatória a percepção do atendimento oportuno às solicitações e necessidades do 

grupo. Presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima 

de 80%. Percepção negativa média inferior a 6% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 50% para a percepção do atendimento oportuno às solicitações e necessida-

des do grupo. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ob-

jetividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,93% dos discentes afir-

mam como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da objetividade, pertinência e 

segurança nas intervenções (Q4), dentre os quais, 77,17% registram que creditam como muito 

satisfatória a percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções. Pre-

sença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. 

Percepção negativa média inferior a 5% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) próximo a 50% para da percepção da objetividade, pertinência e segurança nas inter-

venções. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ob-

jetividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,93% dos discentes afir-

mam como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da objetividade, pertinência e 

segurança nas intervenções (Q4), dentre os quais, 77,17% registram que creditam como muito 

satisfatória a percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções. Pre-

sença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. 

Percepção negativa média inferior a 5% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) próximo a 50% para da percepção da objetividade, pertinência e segurança nas inter-

venções. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do re-

lacionamento e integração do grupo (Q5). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,16% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do relacionamento e integração 

do grupo (Q5), dentre os quais 76,71% registram que creditam como muito satisfatória a 

percepção do relacionamento e integração do grupo. Presença de um curso com margem 

de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa média inferior 

a 6% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) em 50% para da percepção do relacionamento e integração do grupo. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ori-

entação pelos objetivos de aprendizagem (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 86,95% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da orientação pelos objetivos de 

aprendizagem (Q1), dentre os quais, 94,53% registram a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da orientação pelos objetivos de aprendizagem. Pre-

sença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%.  

Percepção negativa média inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção da orientação pelos objetivos da aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ori-

entação pelos objetivos de aprendizagem (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 86,95% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da orientação pelos objetivos de 

aprendizagem (Q1), dentre os quais, 94,53% registram a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da orientação pelos objetivos de aprendizagem. Pre-

sença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%.  

Percepção negativa média inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção da orientação pelos objetivos da aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,97% confirmam como 

(Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do estímulo à participação ativa e auxílio na 

condução do grupo (Q2), dentre os quais, 79,11% consideram como muito satisfatória a per-

cepção do estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo. Presença de um curso 

com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa 

média inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção do estímulo à participação ativa e auxílio na condu-

ção do grupo. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao interesse e à curiosidade (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,83% de discentes como 

(Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade 

(Q3), dentre as quais, 79,14% registram que creditam como muito satisfatória a percepção do 

estímulo ao interesse e à curiosidade. Presença de um curso com margem de satisfação máxi-

ma (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao interesse e à curiosidade (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,83% de discentes como 

(Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade 

(Q3), dentre as quais, 79,14% registram que creditam como muito satisfatória a percepção do 

estímulo ao interesse e à curiosidade. Presença de um curso com margem de satisfação máxi-

ma (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ori-

entação no uso dos recursos de aprendizagem (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,84% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 78,91% registram que credi-

tam como muito satisfatória a percepção da orientação no uso dos recursos de aprendiza-

gem. Presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 

80. Percepção negativa inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção da orientação no uso dos recursos de aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao raciocínio crítico (Q5). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,75% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 80,20% creditam como 

muito satisfatória a percepção do estímulo ao raciocínio crítico. Presença de um curso com 

margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferi-

or a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção do estímulo ao raciocínio crítico. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do es-

tímulo ao raciocínio crítico (Q5). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,75% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), dentre os quais, 80,20% creditam como 

muito satisfatória a percepção do estímulo ao raciocínio crítico. Presença de um curso com 

margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferi-

or a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção do estímulo ao raciocínio crítico. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da con-

tribuição para um relacionamento harmônico do grupo (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,74% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da contribuição para um re-

lacionamento harmônico do grupo (Q6), dentre os quais, 81,94% registram que creditam 

como muito satisfatória da percepção da contribuição para um relacionamento harmô-

nico do grupo. Presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) muito próxima a 60% para da percepção da contribuição para um relacionamento 

harmônico do grupo. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da iden-

tificação das dificuldades individuais (Q7). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,14% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da identificação das dificulda-

des individuais (Q7), dentre os quais, 76,28% acreditam como muito satisfatória da percep-

ção da identificação das dificuldades individuais. Presença de um curso com margem de 

satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 4% em 

todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção da identificação das dificuldades individuais. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 
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des individuais (Q7), dentre os quais, 76,28% acreditam como muito satisfatória da percep-

ção da identificação das dificuldades individuais. Presença de um curso com margem de 

satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 4% em 

todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção da identificação das dificuldades individuais. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da obje-

tividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q8). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,62% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção da objetividade, pertinência e 

segurança nas intervenções (Q8), dentre os quais, 79,04% acreditam como muito satisfatória 

a percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções. Presença de um 

curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção ne-

gativa inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) muito próxima a 60% para a percepção da objetividade, pertinência e segurança nas 

intervenções. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do aco-

lhimento às críticas (Q9). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,52% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), percepção do acolhimento às críticas 

(Q9), dentre os quais 81,65% registram que creditam como muito satisfatória a percepção 

do acolhimento às críticas. Presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito 

satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) próxima a 60% para a percepção do acolhimento às críticas. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do aco-

lhimento às críticas (Q9). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,52% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), percepção do acolhimento às críticas 

(Q9), dentre os quais 81,65% registram que creditam como muito satisfatória a percepção 

do acolhimento às críticas. Presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito 

satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 4% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) próxima a 60% para a percepção do acolhimento às críticas. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção dos Re-

cursos Humanos disponíveis quando da necessidade de apoio para a aprendizagem (Q4). 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,15% dos discentes consi-

deram como (Muito satisfatória e Satisfatória), a percepção dos Recursos Humanos dispo-

níveis quando da necessidade de apoio para a aprendizagem (Q4), dentre os quais 77,05%, 

acreditam como muito satisfatória a percepção dos Recursos Humanos disponíveis quando 

da necessidade de apoio para a aprendizagem. Presença de um curso com margem de satis-

fação máxima (Muito satisfatória) acima de 80% para a percepção dos Recursos Humanos 

disponíveis. Percepção negativa inferior a 3% em todos os cursos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para a percepção do dos Recursos Humanos disponíveis quando da 

necessidade de apoio para a aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

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

exemplo de conduta profissional (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,86% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 79,96% creditam como muito satisfatória a percepção do 

exemplo de conduta profissional. Presença de um curso com margem de satisfação máxima 

(Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa média inferior a 5% em todos os cur-

sos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para da percepção do exemplo de conduta profissional. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO COORDENADOR DE TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

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

exemplo de conduta profissional (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,86% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 79,96% creditam como muito satisfatória a percepção do 

exemplo de conduta profissional. Presença de um curso com margem de satisfação máxima 

(Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa média inferior a 5% em todos os cur-

sos. 

 

b) Fragilidades: presença de um curso com margem de satisfação máxima (Muito satisfató-

ria) abaixo de 60% para da percepção do exemplo de conduta profissional. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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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, bus-

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

construção de uma sociedade justa”. (Grifo nosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AUTOAVALIAÇÃO: Coordenação de Curso                                                                               

A FPS, primando para o desenvolvimento de seus cursos com padrão de excelência, coeren-

te com a Missão Institucional, tem no seu corpo gestor de cursos, profissionais capacitados 

técnica e academicamente, com disponibilidade integral aos cursos. Com isso, consegue 

manter um índice de aprovação, por parte de docentes e estudantes, elevado, garantindo 

uma formação de qualidade. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da pos-

tura ética em relação ao cargo ocupado (Q10). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 96,93% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 85,53% creditam como muito satisfatória a percepção da 

postura ética em relação ao cargo ocupado. Presença de um curso com margem de satisfa-

ção máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 3% em todos 

os cursos. 

 

b) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidade para a percepção da postura 

ética em relação ao cargo ocupado. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO TUTOR – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da pos-

tura ética em relação ao cargo ocupado (Q10). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 96,93% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 85,53% creditam como muito satisfatória a percepção da 

postura ética em relação ao cargo ocupado. Presença de um curso com margem de satisfa-

ção máxima (Muito satisfatória) acima de 80%. Percepção negativa inferior a 3% em todos 

os cursos. 

 

b) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidade para a percepção da postura 

ética em relação ao cargo ocupado. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção sobre o 

empenho da coordenação do Curso para o desenvolvimento e qualidade deste. 

 

a) Potencialidades: o resultado geral médio da FPS para a percepção sobre o empenho da 

coordenação do Curso para o desenvolvimento e qualidade deste, revela 81,98% de con-

cordância (Concordo e Concordo Totalmente).  Margem de concordância da ordem de 

44,22% (Concordo Totalmente).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de 14,45% (Concordo Parcialmente). Pode trazer 

vieses de melhorias aos estímulos sobre a percepção sobre o empenho da coordenação do 

Curso para o desenvolvimento e qualidade deste. 

 

c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 

 
 

 



69 

 

EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

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

coordenação encaminhando de soluções de forma satisfatória para os problemas que são 

apresentados a respeito do andamento do Curso. 

 

a) Potencialidades: o resultado geral médio da FPS para a da percepção sobre a coordena-

ção encaminhando de soluções de forma satisfatória para os problemas que são apresen-

tados a respeito do andamento do Curso, revela 57,42% de concordância (Concordo e 

Concordo Totalmente).  Margem de concordância da ordem de 25,34% (Concordo Total-

mente).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de 27,65% (Concordo Parcialmente). Pode trazer 

vieses de melhorias aos estímulos sobre a percepção sobre a coordenação encaminhando 

de soluções de forma satisfatória para os problemas que são apresentados a respeito do 

andamento do Curso. 

 

c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

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

coordenação encaminhando de soluções de forma satisfatória para os problemas que são 

apresentados a respeito do andamento do Curso. 

 

a) Potencialidades: o resultado geral médio da FPS para a da percepção sobre a coordena-

ção encaminhando de soluções de forma satisfatória para os problemas que são apresen-

tados a respeito do andamento do Curso, revela 57,42% de concordância (Concordo e 

Concordo Totalmente).  Margem de concordância da ordem de 25,34% (Concordo Total-

mente).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de 27,65% (Concordo Parcialmente). Pode trazer 

vieses de melhorias aos estímulos sobre a percepção sobre a coordenação encaminhando 

de soluções de forma satisfatória para os problemas que são apresentados a respeito do 

andamento do Curso. 

 

c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

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

coordenação do Curso buscando ou possibilitando o diálogo com você. 

 

a) Potencialidades: o resultado geral médio da FPS para a percepção sobre a coordenação 

do Curso, ” buscando ou possibilitando o diálogo com você”, revela   73,42% de concor-

dância (Concordo e Concordo Totalmente).  Margem de concordância da ordem de 39,60% 

(Concordo Totalmente).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de 17,92% (Concordo Parcialmente). Pode trazer 

vieses de melhorias aos estímulos sobre a da percepção sobre a coordenação do Curso 

buscando ou possibilitando o diálogo com você. 

 

c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhorias da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AUTOAVALIAÇÃO: No conjunto da estrutura pedagógica do seu curso, assinale o que 

você considera mais importante para a formação profissional. (Ranking) 

No conjunto da estrutura pedagógica do seu curso, assinale o que você considera mais im-

portante para a formação profissional 2016.1 

Segmentos 2º 3º 4º 5º 6º

FPS

89%                              
Os campos 
de prática 

nos 
primeiros 
períodos

83%                  
As 

atividades 
de 

Integração

81%                 
A forma de 
avaliação

- -

Coord.

100%                         
Os campos de 

prática nos 
primeiros 
períodos

100%         
 Os 

encontros 
nos 

grupos 
tutoriais

100%            
Os 

estágios 
Obrigató

rios

100%            
O 

programa 
de 

Iniciação 
Científica

100%                    
A forma de 
avaliação

83%                  
As atividades 

de 
Integração

- - - -

Discentes

91%                          
O programa 
de Iniciação 

Científica

89%                      
Os campos 
de prática 

nos 
primeiros 
períodos

81%                       
A forma de 
avaliação

24%                  
As 

atividades 
de 

Integração

-

Docentes
98%                         

Os estágios 
Obrigatórios

97%                        
O programa 
de Iniciação 

Científica

92%                  
Os campos 
de prática 

nos 
primeiros 

87%                   
A forma de 
avaliação

77%                  
As atividades 
de Integração

100%                                                                                                   
 Os encontros nos grupos tutoriais

Ranking

96%                                                      
Os estágios Obrigatórios

1º

        98%                                                                                                                                            
Os encontros nos grupos tutoriais

        96%                              
Os encontros nos grupos 

tutoriais

 
(*) Escolha por percentual das respostas muito satisfatórias 

 

Com esses resultados (98%), referindo os encontros tutoriais como o mais importante do 

arranjo pedagógico, pode-se afirmar que o método da Aprendizagem Baseada em Proble-

mas (ABP), está consolidado na proposta pedagógica dos cursos da FPS.  No conjunto, os 

arranjos estão atendendo ao que o PPI (Projeto Pedagógico Institucional da FPS) preconiza 

para a formação dos seus estudantes. Importante destacar que o percentual 24% apontado 

pelos discentes quanto a satisfação com as atividades de integração, deve-se a não compre-

ensão por parte dos estudantes, da importância dessa atividade para a sua formação geral, 

focando nos conhecimentos específicos, no entanto,  a “Integração” foi justamente pensada 

para integrar o currículo, na carga horaria da matriz curricular dos cursos  e considerada 

dentro da proposta pedagógica da FPS, estratégica, para atingir uma formação integrada aos 

períodos e intercursos, proporcionando a capacidade de reconhecer a importância do traba-
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Com esses resultados (98%), referindo os encontros tutoriais como o mais importante do 

arranjo pedagógico, pode-se afirmar que o método da Aprendizagem Baseada em Proble-

mas (ABP), está consolidado na proposta pedagógica dos cursos da FPS.  No conjunto, os 

arranjos estão atendendo ao que o PPI (Projeto Pedagógico Institucional da FPS) preconiza 

para a formação dos seus estudantes. Importante destacar que o percentual 24% apontado 

pelos discentes quanto a satisfação com as atividades de integração, deve-se a não compre-

ensão por parte dos estudantes, da importância dessa atividade para a sua formação geral, 

focando nos conhecimentos específicos, no entanto,  a “Integração” foi justamente pensada 

para integrar o currículo, na carga horaria da matriz curricular dos cursos  e considerada 

dentro da proposta pedagógica da FPS, estratégica, para atingir uma formação integrada aos 

períodos e intercursos, proporcionando a capacidade de reconhecer a importância do traba-
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lho interdisciplinar e multiprofissional em saúde.  São abordados temas diversos, promo-

vendo atividades de cultura e de lazer, através de seus cursos. Foi elaborado um plano de 

ação, norteado pelas metas/ações do Plano de Desenvolvimento Institucional, como: “Pro-

vocar 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”, esses temas foram incluídos em todos os PPC de 

graduação, através de conteúdos transversais e estão sendo contemplados nos cursos de pós 

e demais capacitações da instituição, além de incentivar a desenvolver pesquisas nesses 

temas. Foi realizado um encontro intercursos, abordando a cultura afro com apresentação de 

grupos de capoeira e de maracatu, onde foram debatidos temas sobre a influência da cultura 

negra na nossa sociedade. Saúde indígena, também, tem sido tema de debate em nossos 

cursos. Outras metas importantes do PDI para essa temática: “Promover atividades que vi-

sem à democratização e o acesso às informações referentes às áreas da educação socioam-

biental, da história e cultura. Esse resultado foi amplamente discutido com os coordenado-

res de curso e todos estão empenhados em provocar debates e definir junto com os estudan-

tes novas estratégias para que essa atividade consiga atingir os objetivos pelas quais ela foi 

idealizada. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AUTOAVALIAÇÃO: Você está envolvido (a) com alguma atividade de pesquisa na FPS.  

Existem meios adequados de divulgação das atividades de pesquisa.         

A periodicidade de eventos científicos promovidos na FPS é satisfatória.        

O número de bolsas na FPS, para pesquisa, é suficiente.                                    

PDI/Metas 

Criar núcleo de pesquisa científica. 

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

Ampliar o volume de publicações em periódicos indexados. 

A FPS em conformidade com seu Regimento, mantém um Fundo de Apoio à Pesquisa – 

FAP (ou FADeC) e um “Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIC”, com financia-

mento próprio, regulamentado pelo Conselho Superior, como incentivo à pesquisa e à pro-

dução científica institucionalizada. Na graduação, anualmente, as pesquisas de iniciação 
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científica são apresentadas em uma jornada, que no ano de 2016 teve a sua XII edição com 

a apresentação das pesquisas iniciadas em 2015 e concluídas em 2016. Paralelamente a esse 

evento, ocorre o Congresso estudantil da FPS e contempla também apresentações de traba-

lhos de conclusão de cursos que foram desenvolvidos pelos estudantes. No ano de 2016, a 

Jornada estudantil obteve a sua VII edição. 

A criação do núcleo interdisciplinar de pesquisa, instituído em dezembro de 2015 na busca 

de acompanhar os indicadores e metas institucionais, para promover o estimulo a expansão 

das atividades de pesquisa na FPS e contribuir para a integração entre as instancias adminis-

trativas e acadêmicas, favoreceu o desenvolvimento de ações que visam consolidar essa 

prática na instituição, considerando a definição das linhas prioritárias de acordo valores e 

conhecimentos de interesse da comunidade externa, levando em consideração as demandas 

sócio-econômicas, a busca por fomentos e por ampliar o número de publicações, encon-

tram-se entre as ações prioritárias que estão sendo desenvolvidas desde a vigência do PDI 

(2015/2019).  

Com relação ao que consta no PDI a esse tema “Definir linhas prioritárias com potencial de 

agregar valores e conhecimentos de interesse da comunidade externa, levando em conside-

ração as demandas socioeconômicas”, as linhas de pesquisa da FPS se articulam entre as 

demandas sociais, metas institucionais, os eixos temáticos dos cursos de graduação e da 

pesquisa de pós-graduação. Levantamentos de 2014 a 2016 apontam resultados em que for-

talecem os eixos dessa proposta articuladora: no eixo “Integralidade e Promoção de saúde, 

foram desenvolvidas 17 pesquisas; na “Educação na saúde” 179; no de “Gestão em saúde” 

7, e em “Ensino na Saúde” 50. A perspectiva é que na medida em que os programas de pós-

graduação se desenvolvam, eles possam estar cada vez mais integrados a todas as práticas 

institucionais e também com a extensão. Neste momento, vinculadas a CAPES, têm-se co-

mo linhas formais de desenvolvimento das pesquisas na FPS: ESTRATÉGIAS, AMBIEN-

TES E PRODUTOS EDUCACIONAIS INOVADORES, investiga como o processo de 

ensino-aprendizagem promove o desenvolvimento de competências profissionais (conhe-

cimentos, habilidades e atitudes), destacando a utilização de diferentes estratégias e ambi-

entes educacionais com ênfase em metodologias ativas. 

Além desses eventos promovidos pela FPS, os estudantes têm participado de eventos naci-

onais e internacionais, apresentando trabalhos. Em relação ao ano de 2016, as pesquisas 

iniciadas em 2015, foram apresentadas em setembro de 2016 no VII Congresso Estudantil 
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evento, ocorre o Congresso estudantil da FPS e contempla também apresentações de traba-

lhos de conclusão de cursos que foram desenvolvidos pelos estudantes. No ano de 2016, a 
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foram desenvolvidas 17 pesquisas; na “Educação na saúde” 179; no de “Gestão em saúde” 

7, e em “Ensino na Saúde” 50. A perspectiva é que na medida em que os programas de pós-

graduação se desenvolvam, eles possam estar cada vez mais integrados a todas as práticas 

institucionais e também com a extensão. Neste momento, vinculadas a CAPES, têm-se co-

mo linhas formais de desenvolvimento das pesquisas na FPS: ESTRATÉGIAS, AMBIEN-

TES E PRODUTOS EDUCACIONAIS INOVADORES, investiga como o processo de 

ensino-aprendizagem promove o desenvolvimento de competências profissionais (conhe-

cimentos, habilidades e atitudes), destacando a utilização de diferentes estratégias e ambi-

entes educacionais com ênfase em metodologias ativas. 

Além desses eventos promovidos pela FPS, os estudantes têm participado de eventos naci-

onais e internacionais, apresentando trabalhos. Em relação ao ano de 2016, as pesquisas 

iniciadas em 2015, foram apresentadas em setembro de 2016 no VII Congresso Estudantil 
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da FPS. No que se refere ao apoio à produção discente, há de se destacar que o mesmo tem 

sido realizado por meio da publicação dos produtos dos programas de iniciação científica e 

de extensão usualmente, em coautoria com os orientadores (docentes) dos referidos pro-

gramas. Além disso, muitos trabalhos de discentes têm sido encaminhados para publicação 

em revistas especializadas, com melhor avaliação no Qualis CAPES. As principais formas 

de apoio aos discentes, praticadas pela FPS, citam-se os 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 (PIC – 23 bolsas/PIBIC, 50 2015/2016), 

sendo (40 CNPq e 10 FAPE IMIP) e; - estímulo à publicação de trabalhos de docentes e 

estudantes em revistas nacionais impressas e eletrônicas; condições de subsistência aos cur-

sos de extensão já implementados, além de incentivo a novos projetos. A partir dos aspectos 

da percepção da oferta de condições por parte do curso para que os docentes e estudantes 

participarem de eventos internos e/ou externos à instituição, resultados médios mostram que 

74,21% (Concordo totalmente e Concordo). No entanto, a instituição tem pleno entendi-

mento das melhorias a serem implantadas nesse tema, contando, no PDI, com aporte finan-

ceiro para isso. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 (1 de 2) 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do en-

volvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 33,94% (sim) dos discentes 

afirmam estar envolvidos com alguma atividade de Pesquisa na FPS. Os valores limítrofes, 

superior e inferior, foram respectivamente detectados nos cursos de Medicina, com 43,30%, e 

no de Nutrição, com 13,38%. 

b) Fragilidades: todos os cursos com resposta negativa (não) superior a 60% para a percep-

ção do envolvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS. O valor limítrofe superior 

e inferior foram respectivamente detectados no curso de Nutrição com 84,64% e no de Medi-

cina com 56,70%.  

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 (1 de 2) 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do en-

volvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 33,94% (sim) dos discentes 

afirmam estar envolvidos com alguma atividade de Pesquisa na FPS. Os valores limítrofes, 

superior e inferior, foram respectivamente detectados nos cursos de Medicina, com 43,30%, e 

no de Nutrição, com 13,38%. 

b) Fragilidades: todos os cursos com resposta negativa (não) superior a 60% para a percep-

ção do envolvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS. O valor limítrofe superior 

e inferior foram respectivamente detectados no curso de Nutrição com 84,64% e no de Medi-

cina com 56,70%.  

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 

 

 

76 

 

EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 (2 de 2) 

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

motivos para o NÃO envolvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 83,37% dos discentes afir-

mam que “não estão envolvidos em alguma atividade de Pesquisa na FPS por não preencher 

os requisitos necessários”, “não ter disponibilidade de horário” e “não ter interesse”. Estes três 

padrões de respostas/motivos podem trazer vieses de reconhecimento da existência e interesse 

na oferta da Pesquisa por parte dos discentes. O resultado médio geral da FPS mostra que 

47,97% dos discentes afirma que não estão envolvidos com alguma atividade de Pesquisa na 

FPS, por conta de falta de disponibilidade de horário ou por não atenderem aos requisitos com 

15,47%. Os valores limítrofes superior e inferior, para os três padrões de respostas/motivos 

supracitados, foram, respectivamente, detectados no curso de Farmácia com 97,78% e no de 

Nutrição com 77,38%.  

 

b) Fragilidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 36,55% (A instituição não ofe-

receu oportunidade e não tive interesse) afirmam que a instituição não oferece oportunida-

de ou não tem interesse em participar em alguma atividade de pesquisa na FPS. Estes dois 

padrões de respostas/motivos podem trazer vieses de ausência de visibilidade e eficiência na 

divulgação da oferta de oportunidade de Pesquisa na FPS, bem como falta de maior atrativi-

dade. O valor limítrofe superior e inferior, para os dois padrões de respostas/motivos supraci-

tados, foram respectivamente detectados no curso de Psicologia com 48,98%, e no de Farmá-

cia com 15,55%. 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016 (1 de 2) 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do en-

volvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS (Coordenadores, Discentes e Do-

centes).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 38,77% dos Coordenadores, 

Discentes e Docentes afirmam que estão envolvidos com alguma atividade de Pesquisa na 

FPS. Os valores limítrofes superior e inferior foram detectados, respectivamente, no segmento 

Docente com 63,16%, e no segmento Discente, com 33,94%.  

 

b) Fragilidades: houve significativa margem negativa, superior a 60%, para a percepção do 

envolvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS (Coordenadores, Discentes e 

Docentes). Os valores limítrofes superior e inferior foram detectados, respectivamente, no 

segmento Discente, com 66,06% e no segmento Docente, com 36,84%. 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016 (2 de 2) 

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

motivos para o NÃO envolvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS (Coorde-

nadores, Discentes e Docentes).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 83,62 dos participantes afir-

ma que não estão envolvidos em alguma atividade de Pesquisa na FPS por não preencher os 

requisitos necessários, não ter disponibilidade de horário e não ter interesse. Estes três padrões 

de respostas/motivos podem trazer vieses de reconhecimento da existência e interesse na ofer-

ta da Pesquisa por parte dos Coordenadores, Discentes e Docentes. O resultado médio geral 

da FPS mostra que 50,70% (Não tive disponibilidade de horário) dos segmentos afirmam que 

não estão envolvidos com alguma atividade de Pesquisa na FPS, por conta de falta de dispo-

nibilidade de horário ou não atenderem aos requisitos, com 14,46% (Não preenchi os requisi-

tos necessários).  

 

b) Fragilidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 34,85% afirma que a instituição 

não oferece oportunidade ou não tem interesse em participar em alguma atividade de pesquisa 

na FPS. Estes dois padrões de respostas/motivos podem trazer vieses de ausência de visibili-

dade e eficiência na divulgação da oferta de oportunidade de Pesquisa na FPS, bem como 

falta de maior atratividade.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016 (2 de 2) 

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

motivos para o NÃO envolvimento com alguma atividade de Pesquisa na FPS (Coorde-

nadores, Discentes e Docentes).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 83,62 dos participantes afir-

ma que não estão envolvidos em alguma atividade de Pesquisa na FPS por não preencher os 

requisitos necessários, não ter disponibilidade de horário e não ter interesse. Estes três padrões 

de respostas/motivos podem trazer vieses de reconhecimento da existência e interesse na ofer-

ta da Pesquisa por parte dos Coordenadores, Discentes e Docentes. O resultado médio geral 

da FPS mostra que 50,70% (Não tive disponibilidade de horário) dos segmentos afirmam que 

não estão envolvidos com alguma atividade de Pesquisa na FPS, por conta de falta de dispo-

nibilidade de horário ou não atenderem aos requisitos, com 14,46% (Não preenchi os requisi-

tos necessários).  

 

b) Fragilidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 34,85% afirma que a instituição 

não oferece oportunidade ou não tem interesse em participar em alguma atividade de pesquisa 

na FPS. Estes dois padrões de respostas/motivos podem trazer vieses de ausência de visibili-

dade e eficiência na divulgação da oferta de oportunidade de Pesquisa na FPS, bem como 

falta de maior atratividade.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da sa-

tisfação quanto a periodicidade dos eventos científicos na FPS.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 50,12% dos participantes 

concorda totalmente ou concorda com esta percepção, dentre os quais, 13,69% creditam má-

xima satisfação para a percepção quanto a periodicidade dos eventos científicos na FPS. 

Apenas aproximadamente 8,93% dos respondestes da FPS apresentam insatisfação plenamen-

te declarada (Discordo e Discordo Totalmente). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 31,00% (Concordo Parcialmente). 

 

c) Fragilidades: todos os cursos apresentam margem de concordância máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 14% para a percepção da satisfação quanto a periodicidade dos 

eventos científicos na FPS. Todos os cursos apresentam concordância máxima abaixo de 

21%. 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da sa-

tisfação quanto a periodicidade dos eventos científicos na FPS (Coordenadores, Discen-

tes e Docentes).  

 

Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 54,62% dos participantes con-

corda totalmente ou concorda com esta percepção, dentre os quais, 16,04% creditam máxima 

satisfação para a percepção quanto a periodicidade dos eventos científicos na FPS (Coordena-

dores, Discentes e Docentes).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: uma significativa margem de 28,40% concorda parcialmente 

com esta percepção. 

c) Fragilidades: todos os cursos apresentam margem de concordância máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 17,00% para a percepção da satisfação quanto a periodicidade dos 

eventos científicos na FPS (Coordenadores, Discentes e Docentes).  

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

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

a existência dos meios de divulgação adequados para as atividades de pesquisa.  

 

Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 46,83% dos participantes con-

corda totalmente ou concorda com esta percepção, perfazendo 14,59% dos discentes que cre-

ditam máxima satisfação para a percepção quanto a existência dos meios de divulgação ade-

quados para as atividades de pesquisa. Apenas 8,48% dos respondestes da FPS apresentam 

insatisfação plena declarada (Discordo e Discordo Totalmente). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: uma significativa margem de 30,20% concorda parcialmente 

com esta percepção. 

 

c) Fragilidades: todos os cursos apresentam margem de concordância máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 26% para a percepção quanto a existência dos meios de divulgação 

adequados para as atividades de pesquisa. Sendo quatro cursos com concordância máxima 

abaixo de 20,00% (Enfermagem, Medicina, Nutrição e Psicologia). 

  

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

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

atividades de pesquisa permitindo acesso adequado às informações desejadas (Coorde-

nadores e Docentes).  

 

Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 66,48% dos participantes con-

cordam totalmente ou concorda com esta percepção. Esta margem foi positivamente influen-

ciada pelas respostas dos docentes quanto à percepção das atividades de pesquisa permitin-

do acesso adequado às informações desejadas (Coordenadores e Docentes).  

 

c) Fragilidades: há ausência no segmento Coordenação para a concordância máxima (Con-

cordo Totalmente).  Em contrapartida, há alta presença do viés de discordância (Discordo) 

com 40,00% para a percepção das atividades de pesquisa permitindo acesso adequado às 

informações desejadas (Coordenadores e Docentes).  

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção das 
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ciada pelas respostas dos docentes quanto à percepção das atividades de pesquisa permitin-
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informações desejadas (Coordenadores e Docentes).  

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

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

à suficiência do número de bolsas de pesquisa (Coordenadores, Discentes e Docentes).  

 

Potencialidades: não há registros de potencialidades significativas para a percepção quanto à 

suficiência da oferta de bolsas de pesquisa. Margem de concordância da ordem de 24,44% 

(Concordo Totalmente e Concordo). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: há significativa margem de 38,59% de participantes que 

concordam parcialmente ou discorda parcialmente com esta percepção. (Concordo Parcial-

mente e Discordo Parcialmente) 

 

c) Fragilidades: chama-se a atenção à ausência no segmento Coordenação para a concordân-

cia máxima (Concordo Totalmente), bem como para a margem de 60,00% de discordância 

(Discordo).  Significativa presença de viés de discordância (Discordo e Discordo Totalmen-

te) com 36,98% para a percepção das atividades de pesquisa permitindo acesso adequado 

às informações desejadas (Coordenadores e Docentes). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

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

à suficiência do número de bolsas de pesquisa.  

 

Potencialidades: sem registros significativos de potencialidades para a percepção quanto à 

suficiência da oferta de bolsas de pesquisa. Margem de concordância da ordem de 21,60% 

(Concordo Totalmente e Concordo). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 59,61% dos participantes que con-

cordam parcialmente ou discordam parcialmente com esta percepção.  (Concordo Par-

cialmente e Discordo Parcialmente) 

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de concordância máxima (Con-

cordo Totalmente) abaixo de 7% para a percepção quanto à suficiência do número de bol-

sas de pesquisa. São apresentados três cursos com concordância máxima abaixo de 3% (Fisi-

oterapia, Nutrição e Psicologia). 

  

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 
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c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de concordância máxima (Con-

cordo Totalmente) abaixo de 7% para a percepção quanto à suficiência do número de bol-

sas de pesquisa. São apresentados três cursos com concordância máxima abaixo de 3% (Fisi-

oterapia, Nutrição e Psicologia). 

  

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AUTOAVALIAÇÃO: A FPS colabora com o financiamento para sua participação em 

eventos externos.  

PDI/Metas 

Ampliar recursos para incentivos de docentes e discentes em eventos técnico-

científicos. 

Para essa meta, foi destacada a seguinte ação: “Incluir no planejamento estratégico de 

cada curso demanda anual, de acordo com o número de estudantes e docentes”. 

Os resultados mostram que os segmentos discentes e docentes apresentam um maior per-

centual no item “nunca pleiteei” o que nos leva a investir mais na divulgação dos eventos 

externos importantes para as áreas respectivas, assim como, trabalhar com esses segmen-

tos a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Foi criado, 

também, um fluxo de aprovações de projetos para esse fim, facilitando o acompanhamen-

to da procura e das aprovações. Isso nos permitirá apontar a validação desse percentual 

apontado nos últimos resultados da autoavaliação. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da co-

laboração com financiamento por parte da FPS para a sua participação em eventos ex-

ternos.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 33,14% (Integralmente e 

Parcialmente) dos discentes dizem registrar percepção da colaboração com financiamento 

por parte da FPS para a sua participação em eventos externos. Este padrão de resposta 

categoriza o recebimento de apoio. Os valores limítrofes superior e inferior foram detectados 

no curso de Enfermagem (44,82%) e no de Fisioterapia (23,53%), respectivamente.  

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 59,28% (Nunca pleiteei). Pode tra-

zer vieses de desconhecimento da possibilidade de pleitear colaboração financeira para parti-

cipação em eventos externos. 

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de colaboração máxima (Inte-

gralmente) abaixo de 12% para a percepção da colaboração com financiamento por parte 

da FPS para a sua participação em eventos externos.  Sendo cinco cursos com concordân-

cia máxima abaixo de 10% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da co-

laboração com financiamento por parte da FPS para a sua participação em eventos ex-

ternos (Coordenadores, Discentes e Docentes).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 34,15% (Integralmente e 

Parcialmente) dos discentes dizem registrar percepção da colaboração com financiamento 

por parte da FPS para a sua participação em eventos externos (Coordenadores, Discen-

tes e Docentes). Este padrão de resposta categoriza o recebimento de apoio. Os valores limí-

trofes superior e inferior foram detectados no segmento de Coordenadores com 100% e no de 

Docentes com 37,42%, respectivamente. 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 58,87% (Nunca pleiteei). Pode tra-

zer vieses de desconhecimento da possibilidade de pleitear colaboração financeira para parti-

cipação em eventos externos. 

 

c) Fragilidades: presença de segmentos Discentes e Docentes com margem de colaboração 

máxima (Integralmente) abaixo de 7,00% para a percepção da colaboração com financia-

mento por parte da FPS para a sua participação em eventos externos (Coordenadores, 

Discentes e Docentes).   

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AUTOAVALIAÇÃO: As atividades de Extensão atendem às necessidades da comunidade 

local quanto a oportunidade de desenvolvimento social.                                                           

PDI/Metas] 

Consolidar a política de Extensão na FPS. 

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. 

Implantar o Programa Arte e Cultura da FPS. “Para as ações dessas metas, desta-

cam-se: Consolidar a rotina de divulgação, submissão e aprovação de projetos de ex-

tensão (editais)”; “Promover Fórum Anual de Extensão, envolvendo a comunidade 

acadêmica”; “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”; “Promover atividades que visem à 

democratização e o acesso às informações referentes às áreas da educação socioambi-

ental, da história e cultura afro-brasileira e indígena e dos direitos humanos” e “Criar 

e fomentar projetos que promovam e divulguem as diversas manifestações artístico-

culturais, estimulando a criatividade, a articulação e a integração da comunidade aca-

dêmica, bem como a formação cidadã”. 
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A Política de Extensão da FPS trabalha com oito áreas temáticas: Comunicação; Cultura; 

Direitos humanos e justiça; Educação; Saúde; Meio ambiente; Tecnologia e produção; Tra-

balho. Essas áreas temáticas geraram as metas e ações no PDI, as quais são monitoradas 

através do planejamento estratégico semanalmente. Das três metas, com as 12 ações, res-

pectivas, estabelecidas no PDI e incorporadas no Planejamento Estratégico, desde 2015, 

100% delas foram iniciadas, sendo que resguardando o processo de implantação e desen-

volvimento, todas estão com status de parcialmente cumpridas, apresentando de 2015 a 

2016, respectivamente com 80%, 60% e 40%, desenvolvidas, com expectativas atendidas.  

Foram criados os cursos: Inglês (básico, intermediário e avançado), de Gestão e Educação, 

de Escrita Linguagem e Produção Acadêmica (presencial e em EAD), de Excel Básico, Ca-

pacitação em Recursos Digitais, Acolhimento Tecnológico, de LIBRAS, de Introdução as 

Diretrizes do MEC, de Formação de Autores de material em EAD, de Formação em aten-

dimento educacional especializado, de Formação para Monitores, de Química e Preceptoria 

em EAD. Os programas e projetos destacam-se pelo perfil de intervenção social na comu-

nidade local, como: PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA (projeto Campanha Corrente do 

Bem): visa formar multiplicadores da informação referente a doação de sangue e medula 

óssea. PROJETO COZINHA SUSTENTÁVEL: finalidade de proporcionar mudanças de 

melhoria na renda familiar das pessoas que vivem em comunidades com riscos de vulnera-

bilidade social; PROJETO PALAVRA MÁGICA: tem como objetivo estimular o prazer da 

leitura para crianças entre seis e oitos anos de idade da comunidade local. PROJETO DE 

BRAÇOS ABERTOS PARA A VIDA: tem como objetivo promover uma melhoria na qua-

lidade de vida dos idosos, ele é desenvolvido em duas instituições de longa permanência, 

constituindo uma parceria interinstitucional; PROGRAMA DE TECNOLOGIA APLICA-

DA À SAÚDE – desenvolve quatro projetos relacionados ao eixo de tecnologia e produção 

com o objetivo de despertar o interesse pelos recursos digitais como ferramenta facilitadora 

no desenvolvimento acadêmico e profissional, econômico e social; PROJETO CINECLU-

BE: pretende estimular reflexões sobre as complexas realidades humanas, a partir da exibi-

ção de filmes e debates; PROJETO S.O. S PALHAÇOTERAPIA: o projeto objetiva a res-

significação do ambiente hospitalar, da doença, do paciente, dos profissionais de saúde e da 

relação estudante-paciente através de atuações de Técnica Clownesca; CAMPANHA HU-

MANIZAR – AÇÃO DO CORAÇÃO: em parceria com a Rede Coelhos são realizadas 

várias oficinas para confecção artesanal de corações de tecidos. Todas as atividades citadas 
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acima, contam com a participação de representantes dos vários segmentos da FPS, o qual 

vem ampliando a participação nos diversos projetos. Importante verificar que todas as me-

tas para esse setor estão integralmente articuladas aos objetivos do PDI e ao seu plano estra-

tégico. Alguns índices da autoavaliação 2016 apontam para uma visão da comunidade 

quanto a extensão, a partir dos aspectos da percepção da oferta de oportunidades para parti-

ciparem de programas, projetos ou atividades de Extensão, o resultado médio geral da FPS 

mostra 71,73% (concordo e concordo totalmente), e quando perguntado sobre a importância 

de terem participado de atividades nesse tema, o resultado médio geral da FPS mostra que 

92,53% (reconhece a oferta de extensão na FPS), sendo que o resultado médio geral da FPS 

mostra que 54,76% (Concordo Totalmente e Concordo) e afirmam terem participado de 

alguma atividade de Extensão e que a mesma contribuiu para a sua formação. 

Entre decisões para ampliar os percentuais apontados, destacam-se: aumentar a quantidade 

de vagas por projeto; rever os critérios de seleção dos editais; intensificar as formas de di-

vulgação, para que as informações sejam disseminadas de forma antecipada, clara e corre-

tas; facilitar o processo de criação de novos projetos, a fim de não só criar novas vagas, mas 

também estimular os estudantes e os tutores; potencializar com os docentes/tutores a impor-

tância na participação e criação dos projetos de extensão.  
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

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

atividades de extensão como atendendo às necessidades da comunidade local quanto a 

oportunidade de desenvolvimento social.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 54,76% (Concordo Total-

mente e Concordo), sendo de 16,86% a presença de discentes que creditam máxima percep-

ção das atividades de extensão como atendendo às necessidades da comunidade local 

quanto a oportunidade de desenvolvimento social.  Apenas aproximadamente 10,00% dos 

respondestes da FPS apresentam insatisfação plenamente declarada (Discordo e Discordo 

Totalmente). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 25,23% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de desconhecimento das atividades de extensão como atendendo às ne-

cessidades da comunidade local quanto a oportunidade de desenvolvimento social. 

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 17,00% para a percepção das atividades de extensão como aten-

dendo às necessidades da comunidade local quanto a oportunidade de desenvolvimento 

social. Sendo cinco cursos com percepção máxima abaixo de 20,00% 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

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

atividades de extensão como atendendo às necessidades da comunidade local quanto a 

oportunidade de desenvolvimento social.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 54,56% (Concordo Total-

mente e Concordo), sendo de 16,76% a presença de respondentes FPS que creditam máxima 

percepção das atividades de extensão como atendendo às necessidades da comunidade 

local quanto à oportunidade de desenvolvimento social (Coordenadores e Discentes). 

Segmento Discente apresenta vieses de percepção positiva.   

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 25,31% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de desconhecimento das atividades de extensão como atendendo às ne-

cessidades da comunidade local quanto a oportunidade de desenvolvimento social (Co-

ordenadores e Discentes).  

 

c) Fraquezas: chama-se a atenção à ausência no segmento Coordenação para a concordância 

máxima (Concordo Totalmente), bem como para a margem de 40,00% de discordância 

(Discordo).  Significativa presença de viés de discordância (Discordo e Discordo Totalmen-

te) com 36,98% para a atividades de extensão como atendendo às necessidades da comu-

nidade local quanto a oportunidade de desenvolvimento social (Coordenadores e Discen-

tes). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

AUTOAVALIAÇÃO: A divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS é ade-

quada, favorecendo amplo conhecimento sobre elas.                                                                                           

PDI/Metas 

Consolidar a política de Extensão na FPS. 

Dados de Adesão às Atividades de Extensão na FPS 2016                                                                                                         

 
Nessa meta, atende-se a ação, conforme PDI de: “Viabilizar a participação de docentes, 

técnicos administrativos e discentes em atividades de Extensão”. Com o resultado de “con-

cordo e concordo totalmente” de 49,63% na soma de todos os segmentos; apreende-se que 

há necessidade de potencializar a divulgação das atividades de extensão, diversificando os 

canais e ampliando os prazos para as inscrições. Em 2017 essas estratégias já estão em im-

plementação. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ade-

quada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, favorecendo o amplo 

conhecimento sobre elas.  

 

a) Potencialidades: sem registros significativos de potencialidades para a percepção da 

adequada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, favorecendo o am-

plo conhecimento sobre elas. Margem de concordância da ordem de 45,70% (Concordo 

Totalmente e Concordo). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 26,70% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de inadequação da percepção das atividades de extensão realizadas pela 

FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas.  

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 28,00% para a percepção das atividades de extensão realizadas 

pela FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas. Sendo três cursos com percepção 

máxima abaixo de 20,00% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ade-

quada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, favorecendo o amplo 
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b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 26,70% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de inadequação da percepção das atividades de extensão realizadas pela 

FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas.  

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 28,00% para a percepção das atividades de extensão realizadas 

pela FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas. Sendo três cursos com percepção 

máxima abaixo de 20,00% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ade-

quada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, favorecendo o amplo 

conhecimento sobre elas (Coordenadores, Discentes e Docentes).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 49,63% (Concordo Total-

mente e Concordo), sendo de 18,21% a presença de respondentes FPS que creditam máxima 

da percepção da adequada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, 

favorecendo o amplo conhecimento sobre elas (Coordenadores, Discentes e Docentes). 

Segmento Docente apresenta vieses de percepção positiva.   

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 26,13% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de inadequação da percepção da adequada divulgação das atividades de 

extensão realizadas pela FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas (Coordena-

dores, Discentes e Docentes).    

 

c) Fragilidades: chama-se a atenção à ausência no segmento Coordenação para a concordân-

cia máxima (Concordo Totalmente), bem como para a margem de 40,00% de discordância 

(Discordo).  Significativa presença de viés de discordância (Discordo e Discordo Totalmen-

te) com 20,09% para a da percepção da adequada divulgação das atividades de extensão 

realizadas pela FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas (Coordenadores, 

Discentes e Docentes). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da ade-

quada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, favorecendo o amplo 

conhecimento sobre elas (Coordenadores, Discentes e Docentes).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 49,63% (Concordo Total-

mente e Concordo), sendo de 18,21% a presença de respondentes FPS que creditam máxima 

da percepção da adequada divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS, 

favorecendo o amplo conhecimento sobre elas (Coordenadores, Discentes e Docentes). 

Segmento Docente apresenta vieses de percepção positiva.   

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 26,13% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de inadequação da percepção da adequada divulgação das atividades de 

extensão realizadas pela FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas (Coordena-

dores, Discentes e Docentes).    

 

c) Fragilidades: chama-se a atenção à ausência no segmento Coordenação para a concordân-

cia máxima (Concordo Totalmente), bem como para a margem de 40,00% de discordância 

(Discordo).  Significativa presença de viés de discordância (Discordo e Discordo Totalmen-

te) com 20,09% para a da percepção da adequada divulgação das atividades de extensão 

realizadas pela FPS, favorecendo o amplo conhecimento sobre elas (Coordenadores, 

Discentes e Docentes). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

AUTOAVALIAÇÃO: “A política de marketing da FPS gera uma imagem positiva da fa-

culdade para a sociedade”.  

“A divulgação de processos seletivos e editais do seu interesse, atende as suas expectati-

vas”. 

PDI/Metas 

 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. 

Para essa meta, destacam-se a ação de: “Potencializar visitas internas de escolas e interes-

sados na área - seminários – feiras – visitas técnicas (intercâmbios com o ensino médio e 

empresas) ”; “Instituir função de ouvidor na IES”. 

A FPS desenvolve arranjos pedagógicos diferenciados e ousados, através do método ABP 

(Aprendizagem Baseada em Problemas), como turmas de 12 alunos, inserção dos estudan-

tes nos campos de práticas desde o primeiro período, fórum para mediações complementa-

res aos grupos tutoriais (ABP), avaliação nas formas diagnóstica, formativa e somativa e 

outros arranjos pedagógicos. No entanto, precisava demonstrar isso para a sociedade exter-

na, ganhando visibilidade sobre os seus diferenciais. Desde a vigência do PDI 2015/2019, a 

partir da meta de fortalecimento da imagem, vem-se alcançando índice muito satisfatório de 

visibilidade, considerando o índice de 82,92% de respostas pela comunidade, que nesses 11 

anos a instituição já conquistou o reconhecimento de ensino na área de saúde de excelência 

perante a sociedade. FPS vem desenvolvendo um programa de comunicação que viabilize 

amplo acesso da comunidade ao seu desenvolvimento acadêmico. Esse tem sido um desafio 

constante, e para vencê-lo, foi proposta, entre outras, no PDI, a seguinte meta: criar, fortale-

cer e aprimorar os instrumentos, ações e meios de comunicação da FPS, com vistas a am-

pliar sua interlocução com as comunidades interna e externa. Diversos canais estão previs-

tos nas metas do PDI e sendo desenvolvidos e/ou ampliados para garantir comunicação 

externa.  Para ampliar a margem de satisfação da comunidade em relação a esse tema, fo-

ram planejadas as seguintes metas/ações no PDI: criar a revista eletrônica da FPS indexada. 

(2015 a 2019); potencializar o uso das redes sociais nas comunicações internas e externas, 

para isso a FPS vem ampliando o uso das redes sociais, como (Facebook, twitter, Instagram 

e youtube); potencializar e fomentar a participação de docentes em mídias de informação 



103 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
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para a sociedade externa, podendo citar que já há significativa participação de docentes e 

outros colaboradores com registro de (1.170, 2009 a 2016). Há uma proposta de realização 

de media training com os docentes, com previsão de implantação, ainda, em 2017. O obje-

tivo é capacitar todos os docentes para falar sobre suas especialidades, assim como, sobre a 

instituição de ensino. A FPS realiza e participa de cerca de 50 eventos/ações por ano. Essas 

ações envolvem estudantes secundaristas, seus responsáveis – uma vez que os mesmos pos-

suem um papel significativo no momento de decisão sobre o curso e a instituição de ensino 

superior – e o público externo de maneira geral. Entre as ações se destacam feiras de profis-

sões, prestações de serviços gratuitos à sociedade, corridas, ações de orientações, eventos 

em escolas e o próprio vestibular da instituição. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da polí-

tica de Marketing da FPS como geradora de imagem positiva para a IES.   

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,92% (Concordo Total-

mente e Concordo), dentre os quais, 48,76% creditam máxima percepção da política de 

Marketing da FPS como geradora de imagem positiva para a IES.  Apenas aproximada-

mente 0,57% dos respondestes da FPS apresentam insatisfação plenamente declarada (Dis-

cordo), com a ausência de Discordância Total. 

   

b) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a percepção da política de 

Marketing da FPS como geradora de imagem positiva para a IES.   

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 
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Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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EIXO 3   

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da polí-

tica de Marketing da FPS como geradora de imagem positiva para a IES.   

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,87% (Concordo Total-

mente e Concordo), dentre os quais, 49,34% creditam máxima percepção da política de 

Marketing da FPS como geradora de imagem positiva para a IES.  Apenas aproximada-

mente 1,89% dos respondestes da FPS apresentam insatisfação plenamente declarada (Dis-

cordo), ausência de respostas Discordo Totalmente. 

   

b) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a percepção da política de 

Marketing da FPS como geradora de imagem positiva para a IES.  Margem de discor-

dância da ordem de 2,04% (Discordo Parcialmente e Discordo). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos discentes, como atendendo à 

expectativa dos mesmos.   

 

a) Potencialidades: sem registros significativos de potencialidades para a percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos discentes, como atendendo à 

expectativa dos mesmos. Margem de concordância da ordem de 46,60% (Concordo Total-

mente e Concordo).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 31,45% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção da divulgação dos 

processos seletivos e editais de interesse dos discentes.   

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 25,00% para a percepção da divulgação dos processos seletivos e 

editais de interesse dos discentes, como atendendo à expectativa dos mesmos. Sendo qua-

tro cursos com percepção máxima abaixo de 20,00% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS.  
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos discentes, como atendendo à 

expectativa dos mesmos.   
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vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos discentes, como atendendo à 

expectativa dos mesmos. Margem de concordância da ordem de 46,60% (Concordo Total-

mente e Concordo).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 31,45% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção da divulgação dos 

processos seletivos e editais de interesse dos discentes.   

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 25,00% para a percepção da divulgação dos processos seletivos e 

editais de interesse dos discentes, como atendendo à expectativa dos mesmos. Sendo qua-

tro cursos com percepção máxima abaixo de 20,00% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS.  
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e do-

centes, como atendendo à expectativa dos mesmos.   

 

a) Potencialidades: sem registros significativos de potencialidade para a da percepção da 

divulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e 

docentes, como atendendo à expectativa dos mesmos.   Margem de concordância da ordem 

de 50,57% (Concordo Totalmente e Concordo). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 29,53% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção da divulgação dos 

processos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e docentes, como 

atendendo à expectativa dos mesmos. 

 

c) Fragilidades: presença de todos os segmentos avaliados com margem de percepção máxi-

ma (Concordo Totalmente) abaixo de 25,00% para a percepção da divulgação dos proces-

sos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e docentes, como aten-

dendo à expectativa dos mesmos.  

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

AUTOAVALIAÇÃO: Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes meios de comunicação da FPS? (Ranking). 

Ranking 

Segmentos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

FPS 
75%                                                

Site 

62%                    

Banners 

    61%                            

Encartes 

57%        

Email 

56%   

Face book 

41%                   

Videowall 

29%  

Instagram 

Coord. 
60%  

Videowall 

60% 

Email 

 60%  

Encartes 

40%  

Banners 

40%       

Facebook 

20%                                           

Site 
- - - - 

Discentes 
79%                                                     

Site 

65%                            

Banners 

59%                           

Facebook 

51%        

Email 

43%  

Encartes 

37%            

Videowall 

31% 

 Instagram 

Docentes 
91%                                                     

Site 

82%                            

Banners 

68%                             

Encartes 

63%       

 Email 

46%  

Facebook 

45%                   

Videowall 

28%  

Instagram 

Tec. Adm. 
72%                                                    

Site 

 62%        

Email  

62%  

Banners 

54%  

Facebook 

 54%  

Encartes 

51%           

Videowall 

34%  

Instagram 
- - 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
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PDI/Metas 

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 

Visando o acesso de todo o nosso público as nossas informações, garantindo assim uma 

comunicação clara e objetiva, instituiu-se essa meta, destacando-se as seguintes ações: “Po-

tencializar o uso das redes sociais nas comunicações internas e externas”; “Divulgar as 

ações da IES nas comunicações internas”. A cada ano a FPS vem discutindo junto aos de-

mais atores acadêmicos, estratégias que favoreçam a ampliação desse nível de satisfação, já 

que se considera a comunicação como o meio de integração das suas ações acadêmica e 

administrativas, precisando gerar acesso amplo a todos. Para vencer esses desafios, foram 

propostas no PDI as seguintes metas: “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, as ações propostas, foram: potencializar o uso das redes sociais nas co-

municações internas e externas; potencializar os momentos de integração e exposição como 

espaços para informações e divulgações das ações da IES nas comunicações internas; de-

senvolver e implantar o mecanismo de compartilhamento de informações (nuvens); promo-

ver maior integração interna dos setores no desenvolvimento de suas atividades. Para isso, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: a FPS está presente no Facebook, twitter, Ins-

tagram e youtube. A rede com maior interação com estudantes e prospects é maior no face-

book (hoje a página tem mais de 37 mil curtidas). São compartilhados, além dos assuntos 

da própria instituição, notícias sobre saúde e educação. Todas as ações são divulgadas para 

estudantes e docentes nos canais de comunicação da faculdade (site, tutoria online e redes 

sociais). As informações são enviadas, também, por e-mail, um canal criado especificamen-

te para a comunicação interna (FPS Informa) e se realizam algumas ações de endomarke-

ting (aniversariantes do mês, mini-cursos, palestras, apresentação de vídeos). 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

AUTOAVALIAÇÃO: Qual é o canal de comunicação mais utilizado, por você, para obter 

informações internas, sobre a FPS? (Marque apenas uma das alternativas: site, e-mail, ges-

tor, mídias sociais, videowall, quadro avisos).                                                 

 
PDI/Metas 

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. 

Ter o site da FPS como primeira escolha dos estudantes para obter informações, muito nos 

surpreendeu, pois a maioria das informações era apresentada ali, no entanto, constantemen-

te os estudantes diziam desconhecer tais informações. Uma consideração importante, é que 

quando os estudantes se referem ao site, na verdade eles querem dizer Tutoria Online, que é 

o canal que eles acessam com frequência para obter informações de notas, por exemplo, e 

onde também, é possível encontrar as informações da FPS. Como muitos deles acessam 

diretamente o portal Tutoria, sem ao menos entrar no site, acreditamos que essa seja a justi-

ficativa da resposta. Optamos pelos e-mails, também, no entanto, eram dadas as mesmas 

justificativas para o desconhecimento de certas informações. Decidimos por potencializar 

as mídias, por entender serem esses, os canais mais acessados pelo nosso público, porém, 

também, buscamos mecanismos de potencializar o site e as mensagens por e- mail.   O site 

da FPS está sendo reestruturado para torna-se mais interativo, primando pela acessibilidade 

e usabilidade. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
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diretamente o portal Tutoria, sem ao menos entrar no site, acreditamos que essa seja a justi-

ficativa da resposta. Optamos pelos e-mails, também, no entanto, eram dadas as mesmas 

justificativas para o desconhecimento de certas informações. Decidimos por potencializar 

as mídias, por entender serem esses, os canais mais acessados pelo nosso público, porém, 

também, buscamos mecanismos de potencializar o site e as mensagens por e- mail.   O site 

da FPS está sendo reestruturado para torna-se mais interativo, primando pela acessibilidade 

e usabilidade. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

AUTOAVALIAÇÃO: a Ouvidoria funciona regularmente, atendendo de forma adequada às 

suas demandas. (Considerar a agilidade e a qualidade do retorno). 

PDI/Metas 

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. 

Segundo dados do Relatório da Ouvidoria da FPS em 2016 um total de 135 usuários regis-

traram suas demandas, através do atendimento via: Formulário (Site), e-mail, telefone e 

presencial. Como podemos observar, os estudantes foram nossos maiores usuários, atingin-

do o percentual de 94,07%. Não houve registro do corpo docente, todavia, o Técnico-

Administrativo apresentou 8,89% dos registros.  A Sociedade Civil contabilizou 5,93% dos 

registros, ou seja, sete registros, sendo 3/7 críticas, 2/7 elogios, 1/7 queixas e 1/7 outros. 

 

TOTAL
CATEGORIA DE USUÁRIOS 135

QT %
SOCIDADE CIVIL 8 5,93

127 94,07
0 0,00
12 8,89TÉCNICOS ADM.

DISCENTE
DOCENTES

QUANTIDADE X PORCENTAGEM 
SOCIDADE CIVIL DISCENTE DOCENTES TÉCNICOS ADM.

 
 

Para atender a meta acima, foi definido no PDI, entre outras, as ações de: “Instituir a função 

de ouvidor na FPS” e “Articular as atividades da ouvidoria com a CPA. Todas essas ações 

foram realizadas e atualmente, a representante da ouvidoria participa de todas as reuniões e 

atividades da CPA. Há algumas observações para o tempo de respostas as demandas. A 

ouvidoria segue um fluxo de encaminhamento das ocorrências recebidas e as mesmas, dian-

te de suas particularidades, precisam de tempo distintos para averiguação e feedback. Im-
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o serviço de ouvidoria. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do fun-

cionamento da Ouvidoria como atendendo de forma adequada às demandas (agilidade e 

qualidade do retorno).   

 

a) Potencialidades: sem registros significativos de potencialidades para a percepção do fun-

cionamento da Ouvidoria como atendendo de forma adequada às demandas (agilidade e 

qualidade do retorno). Margem de concordância da ordem de 49,77% (Concordo Total-

mente e Concordo).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 32,35% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção do funcionamento 

da Ouvidoria como atendendo de forma adequada às demandas (agilidade e qualidade 

do retorno).   

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 15,00% para a percepção do funcionamento da Ouvidoria como 

atendendo de forma adequada às demandas (agilidade e qualidade do retorno).  Sendo 

três cursos com percepção máxima abaixo de 10,00% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos discentes, como atendendo à 

expectativa dos mesmos.   

 

a) Potencialidades: sem registros significativos de potencialidades para a percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos discentes, como atendendo à 

expectativa dos mesmos. Margem de concordância da ordem de 46,60% (Concordo Total-

mente e Concordo).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 31,45% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção da divulgação dos 

processos seletivos e editais de interesse dos discentes.   

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção máxima (Concordo 

Totalmente) abaixo de 25,00% para a percepção da divulgação dos processos seletivos e 

editais de interesse dos discentes, como atendendo à expectativa dos mesmos. Sendo qua-

tro cursos com percepção máxima abaixo de 20,00% 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS.  
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO FPS – CONSOLIDADO 2016  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da di-

vulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e do-

centes, como atendendo à expectativa dos mesmos.   

 

a) Potencialidades: sem registros significativos de potencialidade para a da percepção da 

divulgação dos processos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e 

docentes, como atendendo à expectativa dos mesmos.   Margem de concordância da ordem 

de 50,57% (Concordo Totalmente e Concordo). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 29,53% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção da divulgação dos 

processos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e docentes, como 

atendendo à expectativa dos mesmos. 

 

c) Fragilidades: presença de todos os segmentos avaliados com margem de percepção máxi-

ma (Concordo Totalmente) abaixo de 25,00% para a percepção da divulgação dos proces-

sos seletivos e editais de interesse dos coordenadores, discentes e docentes, como aten-

dendo à expectativa dos mesmos.  

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento Discente 

AUTOAVALIAÇÃO: Representações em Colegiados 

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, organizados 

na forma da legislação vigente, sendo disponibilizada infraestrutura e equipamentos em 

condições adequadas para a participação e a convivência estudantil. Tem representação, 

com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados de curso, de acordo com as normas em 

cada curso para isso, e nos da FPS, na forma prevista no Regimento Interno da Faculda-

de. Ressalta-se, ainda, a existência da Ouvidoria, com funcionamento físico e online, ofe-

recendo um atendimento plenamente acessível aos discentes, assim como a CPA, que 

atua como canal de pesquisa de autoavaliação a respeito das atividades acadêmicas e ad-

ministrativas da instituição. A CPA conseguiu no ano de 2016 reunir todos os represen-

tantes de turmas de DA para um plano de ação integrado, considerando essa ação estraté-

gica para a melhoria dos processos de formação da faculdade. Há propostas de potencia-

lizar canais para que os representantes dos colegiados disseminem com seus pares as in-

formações tratadas nas reuniões. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – DISCENTES 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do co-

nhecimento do representante de Colegiado do seu Curso. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 65,93% (Sim), para a per-

cepção do conhecimento do representante de Colegiado do seu Curso. Os resultados limí-

trofes superior e inferior ficaram para os cursos de Enfermagem (69,30%) e Farmácia 

(58,11%) 

 

b) Oportunidade de Melhoria: expressiva margem de 30,07% (Não). Pode trazer vieses de 

melhorias aos estímulos e da comunicação sobre percepção do conhecimento do represen-

tante de Colegiado do seu Curso. 

 

c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção negativa (Não) aci-

ma de 30,00% para a percepção do conhecimento do representante de Colegiado do seu 

Curso. 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhorias da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – DISCENTES 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do co-
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c) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de percepção negativa (Não) aci-

ma de 30,00% para a percepção do conhecimento do representante de Colegiado do seu 

Curso. 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhorias da FPS. 
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EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção do co-

nhecimento do representante de Colegiado do seu Curso. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 67,44% (Sim), para a per-

cepção do conhecimento do representante de Colegiado do seu Curso. Os resultados limí-

trofes superior e inferior ficaram para os segmentos Docentes (74,86%) e discentes (65,93%) 

 

b) Oportunidade de Melhoria: expressiva margem de 32,56% (Não). Pode trazer vieses de 

melhorias aos estímulos e da comunicação sobre percepção do conhecimento do represen-

tante de Colegiado do seu Curso. 

 

c) Fragilidades: presença nos segmentos de margem de percepção negativa (Não) acima de 

25,00% para a percepção do conhecimento do representante de Colegiado do seu Curso. 
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Eixo 4 

Eixo 4:  Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

AUTOAVALIAÇÃO 2016.1 

Você permanece na FPS, porque:   

As relações interpessoais no setor que você trabalha, são:   

A forma de gestão da FPS favorece o desenvolvimento de relações éticas entre os colabora-

dores. 

A política de capacitação  

PDI/Metas 

Criar Política de RH para o Corpo Técnico-Administrativo. 

Atendendo a um dos itens do mapa estratégico - Pessoas: os desafios aqui estabelecidos 

dizem respeito às políticas de gestão de pessoas e do conhecimento para assegurar o com-

promisso com o desenvolvimento de processos integradores na busca da excelência na pres-

tação dos serviços educacionais. A CPA realizou a pesquisa de autoavaliação com o corpo 

técnico – administrativo. 

As ações definidas para essa meta são: “Elaborar, apresentar e submeter à política para o 

corpo técnico – administrativo”. “Realizar curso de Relacionamento Interpessoal em todos 

os segmentos”. “Implantar o Plano de Cargos e Carreiras e Salários deste segmento”. Indi-

car, pelo menos, um técnico – administrativo, por ano, de cada setor, para cursos de qualifi-

cação e ou aperfeiçoamento. Todas as ações foram iniciadas e estão em fase de implemen-

tação. 

A política de Gestão de Pessoas da FPS, consolidada pela institucionalização e funciona-

mento do setor de RH, com a incessante busca e manutenção de parâmetros de excelência, 

enfatiza a sua relação com o Corpo Técnico-Administrativo, pautando tanto nos requisitos 

legais trabalhistas referentes ao Regime CLT, quanto nas orientações da busca e implanta-

ção de condições materiais e gerenciais adequadas ao desenvolvimento, valorização e re-

tenção dos seus talentos internos.  

A formação e capacitação do corpo técnico-administrativo, atendendo ao PDI e às políticas 

voltadas a ele, são promovidas por meio de cursos externos e internos, citando alguns: ofi-

cinas, de integrações funcionais; curso de segurança, curso de medicina do trabalho e meio 

ambiente, curso de informática, palestras sobre qualidade de vida e cursos técnicos especí-
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ficos as funções, além de oferecer a cada semestre, oportunidade de cursos em vários níveis 

para aquisição de domínio nas Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). Registram-se, tam-

bém, participações em congressos, seminários, fóruns. Anualmente, há indicação de colabo-

radores da área técnica, para os cursos de pós-graduação da instituição. No ano de 

2015/2016, foram indicados 02 (dois) colaboradores para o Mestrado, 02 (dois) para a Pós-

Graduação lato sensu e dos 145 colaboradores, 95 realizaram treinamentos de capacitação 

diversos, de acordo com as necessidades funcionais. A FPS vislumbra os seus gestores e 

colaboradores como pessoas na condição de agentes e beneficiários da articulação e fortale-

cimento institucional, com vistas à obtenção da sustentabilidade empresarial.  

As ações para a consolidação do Plano de Cargos Carreiras e Salários do Técnico-

Administrativo apresentam e corroboram com os aspectos de contemplação e valorização 

dos profissionais. Meta1, PDI (2015/2019). Criar Política de RH para o Corpo Técnico-

Administrativo. No ano de 2015 foi reestruturado o setor, e sua implantação se consolidou 

no ano de 2016, a partir de política aprovada em colegiado. 

As ações para a consolidação do Plano de Cargos Carreiras e Salários do Técnico-

Administrativo apresentam e corroboram com os aspectos de contemplação e valorização 

dos profissionais. 

 

 
X 
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Eixo 4:  Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

AUTOAVALIAÇÃO 2016.2: A forma de gestão da FPS favorece o desenvolvimento de 

relações éticas entre os colaboradores.  

 

 
Conforme consta na Política de Gestão de Recursos Humanos da FPS (agosto 2015), a qual 

está consolidada pela institucionalização e funcionamento do Núcleo de Gestão dos Recur-
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sos Humanos, enfatiza a sua relação com o Corpo Técnico-Administrativo e Corpo Docen-

te, com foco nos requisitos legais trabalhistas contidos na Consolidação das Leis do Traba-

lho - CLT, na Legislação Previdenciária e nas orientações da busca e implantação de condi-

ções materiais e gerenciais adequadas ao desenvolvimento, valorização e retenção dos seus 

talentos internos.  A FPS vislumbra os seus gestores e colaboradores como pessoas na con-

dição de agentes e beneficiários da articulação e fortalecimento institucional, com vistas à 

obtenção da sustentabilidade empresarial. Além dos dispositivos legais e normativos, o 

Corpo Técnico-Administrativo e Corpo Docente são diretamente beneficiados pela disponi-

bilização de constantes melhorias nos processos de gestão e da infraestrutura, consubstanci-

adas e corroboradas pela ampliação da Política de Investimentos. Tais melhorias terminam 

por atender às necessidades deste grupo e projetam o seu desenvolvimento, valorizando-o, 

também, através da qualificação e capacitação (PDI 2015-2019). Os dados da participação 

do Corpo Técnico-Administrativo nas ações extensionistas e nova estratégia de apropriação 

e divulgação do PCCS, especialmente com destaque para a avaliação de desempenho.  

 

Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

AUTOAVALIAÇÃO: Os funcionários da Secretaria apresentam um atendimento cordial.    

O atendimento na Secretaria Acadêmica funciona de forma satisfatória quanto à solução de 

demandas.  

PDI/Metas 

Nos indicadores apontados, destacam-se: “aprimorar a política de qualificação e de-

senvolver política de adequação dos perfis para as funções necessárias”. 

Atendendo a um dos itens do mapa estratégico - Pessoas: os desafios aqui estabelecidos 

dizem respeito às políticas de gestão de pessoas e do conhecimento para assegurar o com-

promisso com o desenvolvimento de processos integradores na busca da excelência na pres-

tação dos serviços educacionais. A CPA realizou a pesquisa de autoavaliação com o corpo 

técnico – administrativo. A FPS vislumbra os seus gestores e colaboradores como pessoas 

na condição de agentes e beneficiários da articulação e fortalecimento institucional, com 

vistas à obtenção da sustentabilidade empresarial. Além dos dispositivos legais e normati-

vos, o Corpo Técnico-Administrativo da FPS, o Corpo Técnico-Administrativo é direta-

mente beneficiado pela disponibilização de constantes melhorias nos processos de gestão e 



123 

 

sos Humanos, enfatiza a sua relação com o Corpo Técnico-Administrativo e Corpo Docen-

te, com foco nos requisitos legais trabalhistas contidos na Consolidação das Leis do Traba-

lho - CLT, na Legislação Previdenciária e nas orientações da busca e implantação de condi-

ções materiais e gerenciais adequadas ao desenvolvimento, valorização e retenção dos seus 

talentos internos.  A FPS vislumbra os seus gestores e colaboradores como pessoas na con-

dição de agentes e beneficiários da articulação e fortalecimento institucional, com vistas à 

obtenção da sustentabilidade empresarial. Além dos dispositivos legais e normativos, o 

Corpo Técnico-Administrativo e Corpo Docente são diretamente beneficiados pela disponi-

bilização de constantes melhorias nos processos de gestão e da infraestrutura, consubstanci-

adas e corroboradas pela ampliação da Política de Investimentos. Tais melhorias terminam 

por atender às necessidades deste grupo e projetam o seu desenvolvimento, valorizando-o, 

também, através da qualificação e capacitação (PDI 2015-2019). Os dados da participação 

do Corpo Técnico-Administrativo nas ações extensionistas e nova estratégia de apropriação 

e divulgação do PCCS, especialmente com destaque para a avaliação de desempenho.  

 

Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

AUTOAVALIAÇÃO: Os funcionários da Secretaria apresentam um atendimento cordial.    

O atendimento na Secretaria Acadêmica funciona de forma satisfatória quanto à solução de 

demandas.  

PDI/Metas 

Nos indicadores apontados, destacam-se: “aprimorar a política de qualificação e de-

senvolver política de adequação dos perfis para as funções necessárias”. 

Atendendo a um dos itens do mapa estratégico - Pessoas: os desafios aqui estabelecidos 

dizem respeito às políticas de gestão de pessoas e do conhecimento para assegurar o com-

promisso com o desenvolvimento de processos integradores na busca da excelência na pres-

tação dos serviços educacionais. A CPA realizou a pesquisa de autoavaliação com o corpo 

técnico – administrativo. A FPS vislumbra os seus gestores e colaboradores como pessoas 

na condição de agentes e beneficiários da articulação e fortalecimento institucional, com 

vistas à obtenção da sustentabilidade empresarial. Além dos dispositivos legais e normati-

vos, o Corpo Técnico-Administrativo da FPS, o Corpo Técnico-Administrativo é direta-

mente beneficiado pela disponibilização de constantes melhorias nos processos de gestão e 

124 

 

da infraestrutura, consubstanciadas e corroboradas pela ampliação da Política de Investi-

mentos. Tais melhorias terminam por atender às necessidades deste grupo e projetam o seu 

desenvolvimento valorizando-o, também, através da qualificação e capacitação.  
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EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da cor-

dialidade no atendimento dos funcionários da Secretaria Acadêmica.   

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 85,86% (Concordo Total-

mente e Concordo). Aproximadamente 2,00% dos respondestes da FPS apresentam insatis-

fação plenamente declarada (Discordo e Discordo Totalmente). 

   

b) Fragilidades: presença de quatro os cursos com margem de concordância máxima (Con-

cordo Totalmente) abaixo de 50,00% para a percepção da satisfação quanto à cordialida-

de no atendimento dos funcionários da Secretaria Acadêmica.   

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS a partir dos aspectos da percepção da sa-

tisfação quanto ao atendimento na Secretaria Acadêmica de forma satisfatória quanto à 

solução de problemas.   

 

a) Potencialidades: Aproximadamente 3,00% dos respondestes da FPS apresentam insatisfa-

ção plenamente declarada (Discordo e Discordo Totalmente). 

   

b) Oportunidade de Melhoria: significativa margem de 26,70% (Concordo Parcialmente). 

Pode trazer vieses de não atendimento às expectativas quanto à percepção da satisfação 

quanto ao atendimento na Secretaria Acadêmica de forma satisfatória quanto à solução 

de problemas.   

 

b) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de concordância máxima (Con-

cordo Totalmente) abaixo de 39,00% para a percepção da satisfação quanto ao atendi-

mento na Secretaria Acadêmica de forma satisfatória quanto à solução de problemas.  

Sendo dois cursos com concordância máxima abaixo de 25,00%. 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 4: Políticas de Gestão                                                                                                                           

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Monitoramento Interno pelo Setor de Desenvolvimento Institucional da Política Financeira 

da FPS em janeiro de 2016 (levantamento da relação projetado/realizado do ano de 2015). 

Foram monitoradas as 16 ações das quais 15 apresentaram status sim (Executada) ou Em 

Andamento (Parcialmente Executada). A única ação não atendida foi implementada em 

2016 

 
PDI/Metas 

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

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

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

permite projetar uma ajustada e financeiramente equilibrada relação entre as Receitas Con-

solidadas e o Total das Saídas de Caixa. Para fins orçamentários, dentro de uma política 

conservadora, a projeção de receita considera as mensalidades da Graduação e Pós-

Graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu), atualizadas com base nos parâmetros, que são es-

tabelecidos a partir da evolução de índices econômicos oficiais e a situação de mercado e 

necessidade de investimento e determinações do Ministério da Educação (MEC), quando 

assim o for. 

A Política Orçamentária (PO) da FPS se orienta para a aplicação de recursos apoiadores de 

ensino, pesquisa e extensão que estão fundamentadas de forma clara no PDI / PPI, e onde 

ao tempo que busca e promove a sustentabilidade econômico-financeira da Instituição, 
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promove, também, de modo qualificado e a indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão. 

A Política Orçamentária da FPS consta consubstanciada no PDI 2015/2019 em 16 ações, as 

quais são: (1) Apresentar planilhas financeiras que contemplem 100% das metas 

PDI/planejamento; (2) Elaborar, por meio de instrumentos específicos, um modelo de rece-

bimento das demandas de recursos de custeio e capital para cada exercício financeiro; (3) 

Realizar encontros com gestores para discutir as prioridades durante o processo de aperfei-

çoamento gestão de recursos orçamentários; (4) Destinar recursos para Comunicação e Vi-

sibilidade; (5) Investir no Acervo; (6) Investir em Infraestrutura: obras civis e edificações; 

(7) Investir em Infraestrutura: ampliar obras civis e edificações contemplando os conceitos 

de Acessibilidade; (8) Investir em Laboratórios: aquisição Equipamentos Específicos para 

Laboratórios; (9) Investir em TI: aquisição / manutenção de Licenças/implantação de sof-

twares; (10) Investir em TI: Equipamento de informática; (11) Investir em TI: Tecnologias 

Assistivas; (12) Investir em Máquinas e Equipamentos; (13) Investir em Móveis; (14) Des-

tinar recursos para Qualificação profissional Docentes e Técnico Administrativo; (15) Des-

tinar à Filantropia (Bolsa Social FPS Graduação e afins) até 3% da Receita com os Cursos 

de Graduação. 

As três primeiras ações abalizam o Planejamento Financeiro e a Gestão Institucional. O 

monitoramento interno realizado sistematicamente pelo setor de Desenvolvimento Institu-

cional (DI) da FPS detectou o cumprimento destas ações. 

x 
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Eixo 5 

Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

AUTOAVALIAÇÃO: Os serviços de limpeza no campus (da FPS) são adequados.  

PDI/Metas 

Ampliação, adequação e reformulação da infraestrutura física da IES, considerando os 

aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilida-

de e conservação. 

Consonante 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. Atualmente a 

instituição conta com uma equipe de colaboradores adequada em termos de quantidade e 

capacidade para atuar nesse item e garantir a sua manutenção. 
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Eixo 5 

Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           
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EIXO 5 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

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

os serviços de limpeza como adequados. 

 

a) Potencialidades: o resultado geral médio da FPS para a da percepção sobre os serviços 

de limpeza como adequados, revela 83,76% de concordância (Concordo e Concordo To-

talmente).  Margem de concordância da ordem de 48,11% (Concordo Totalmente).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de 12,45% (Concordo Parcialmente). Pode trazer 

vieses de melhorias aos estímulos sobre a da percepção sobre os serviços de limpeza como 

adequados. 

 

c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 5 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

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

equipe de limpeza e manutenção realizando a higiene e monitoramento dos ambientes 

com frequência (sala, laboratórios, banheiros, área de convivência). 

 

a) Potencialidades: o resultado geral médio da FPS para a da percepção sobre a equipe de 

limpeza e manutenção realizando a higiene e monitoramento dos ambientes com fre-

quência (sala, laboratórios, banheiros, área de convivência), revela 84,95% de concordân-

cia (Concordo e Concordo Totalmente).  Margem de concordância da ordem de 51,13% 

(Concordo Totalmente).  

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de 11,88% (Concordo Parcialmente). Pode trazer 

vieses de melhorias aos estímulos sobre a da percepção sobre a equipe de limpeza e manu-

tenção realizando a higiene e monitoramento dos ambientes com frequência (sala, labo-

ratórios, banheiros, área de convivência). 

 

c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 5 
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c) Fragilidades: sem registros significativos de fragilidades para a análise segmental. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

AUTOAVALIAÇÃO: Você percebeu ao longo dos anos que as áreas de convivência foram 

ampliadas?   

PDI/Metas 

Ampliação, adequação e reformulação da infraestrutura física da IES, considerando 

os aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibili-

dade e conservação. 

A FPS disponibiliza diversos espaços para que o corpo social da instituição possa conviver 

em suas horas de lazer e intervalos.  

Há uma área aberta com gazebo estruturado com mesas, cadeiras e bancos, ampliados em 

2016, após resultados de autoavaliação, onde os alunos solicitavam cadeiras mais confortá-

veis para o descanso, proporcionando momentos de relaxamento e convivência. Esse espa-

ço conta com uma cafeteria terceirizada. Há outro espaço que comporta um restaurante/ 

lanchonete também terceirizados, que oferecem alimentos diversificados e com valores 

acessíveis. Para os funcionários e docentes, a instituição dispõe de um refeitório com ambi-

ente climatizado, com televisão, mesas, cadeiras, geladeira e microondas. Esses ambientes 

atendem aos aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação.  

Os espaços estão livres de barreiras, permitindo a circulação por pessoas com mobilidade 

condicionada, com segurança e autonomia, total ou assistida. Também dispõem de sinaliza-

ção tátil de alerta e direcional nos pisos e sinalização em braile nas portas, proporcionando 

às pessoas com deficiência visual condições adequadas e seguras de acessibilidade com 

autonomia. 
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EIXO 5 

AUTOAVALIAÇÃO – CONSOLIDADO 2016 

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

ampliação das áreas de convivência ao longo dos anos. 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 55,66% (Sim), para a per-

cepção sobre a ampliação das áreas de convivência ao longo dos anos. Os resultados limí-

trofes superior e inferior ficaram para os cursos de Enfermagem (73,28%) e Psicologia 

(43,84%). 

 

b) Oportunidade de Melhoria: margem de negativa (Não). Pode trazer vieses de melhorias 

aos estímulos sobre a da percepção sobre a ampliação das áreas de convivência ao longo 

dos anos. 

 

c) Fragilidades: presença nos cursos de margem de percepção negativa (Não) acima de 

25,00% para a percepção sobre a ampliação das áreas de convivência ao longo dos anos. 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Bibliografia Oferecida 

AVALIAÇÃO MÓDULO: Bibliografia Oferecida (considerar se foi suficiente e atualiza-

da).  

PDI/Metas 

Ampliar e diversificar os serviços e a informatização da biblioteca, promovendo a ele-

vação dos conceitos dos cursos para o nível de excelência de acordo com os critérios de 

avaliação do MEC.  

Entre as ações, destacam-se: “Implantar repositório digital de trabalhos acadêmicos”; “Es-

tabelecer atualização semestral do acervo, por cursos, através da aquisição de livros impres-

sos e eletrônicos”; “Criar e manter acervos especiais fonográficos e videográficos: cd, dvd e 

audiolivros”; “Dinamizar a comunicação do sistema de bibliotecas junto à comunidade aca-

dêmica”;”Incrementar a Base de Dados migrando da base Pergamum versão Delphi para a 

versão WEBPergamum”( somente essa não foi implantada, mas já iniciou o processo de 

implantação); “Ampliar a aquisição de E-books da Base de Dados Elsevier (Base E-

volution)”; “Implantar recursos oferecidos pela Base de Dados Elsevier (Base E-volution) 

que auxiliam a EAD (vídeo-aulas, conteúdo multimídia, estudos de caso, perguntas e res-

postas, bancos de imagem)”; “Manter ativa a assinatura da Base de dados EBSCO para 

consulta de Periódicos on-line”; “Implantar o Sistema de Comutação Bibliográfica da FPS 

(COMUT) e reativar serviço cooperante (BIREME- SCAD); “Disponibilizar a Sala de Re-

cursos Multifuncionais com utilização de Tecnologia Assistiva”.; O acervo tem aproxima-

damente 15.000 livros e 128 títulos e-books na biblioteca virtual E-volution. A biblioteca 

disponibiliza suporte às pesquisas e possui computadores com acesso à Internet através das 

bases de dados: E-volution Elsevier, EBSCOHost, DynaMed e Consumer Health. A biblio-

teca virtual EBSCO é agrupada em 18 bases de dados com periódicos de textos completos e 

temas médicos indexados. Algumas das bases com recursos de expansão para pesquisas de 

citações em mais de 5.400 revistas biomédicas. Dentre as bases oferecidas estão a MEDLI-

NE Complete que possui mais de 2.400 periódicos em texto completo, somente em 2013 

foram adicionados mais de 300 periódicos; e a DynaMed que possui mais de 3.200 temas 

médicos. A ELSEVIER (E- VOLUTION) apresenta coleções customizadas de conteúdos 

que permite a instituição escolher o que irá oferecer com implantação flexível. Apresenta 

interfaces e recursos desenvolvidos para o ambiente acadêmico, auxilia na complementação 
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da implantação de programas EAD, oferece segurança contra a pirataria, pois não permite 

cópias das obras ofertadas e permite acessos simultâneos ilimitados. Para os estudantes, 

permite a abrangência do uso de ferramentas de busca e de referência cruzada para fazer 

uma pesquisa ainda mais completa e interatividade, já que oferece vídeo-aulas, conteúdo 

multimídia, estudos de caso, perguntas e respostas, bancos de imagem e muito mais. 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo está baseada nas necessidades dos 

cursos, seguindo as indicações de aquisição de bibliografia do corpo docente, coordenações 

de cursos e direção, com base na bibliografia básica e complementar dos módulos que inte-

gram a matriz curricular dos cursos.  

A atualização do material bibliográfico ocorre semestralmente, com base nas solicitações de 

aquisição dos cursos e/ou identificação de necessidades dos coordenadores dos cursos.   

A infraestrutura física disponível para a biblioteca atende de maneira excelente às necessi-

dades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quanti-

dade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e con-

servação. 
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EIXO 5  

AVALIAÇÃO DO MÓDULO – CONSOLIDADO 2016                                                                    

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

Discentes sobre a Bibliografia oferecida (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 87,5%% (Muito satisfatória 

e Satisfatória), dentre os quais 65,77% a presença de discentes que creditam como muito 

satisfatória a percepção dos Discentes sobre a Bibliografia Oferecida. Percepção negativa 

média inferior a 3,41%. 

 

b) Fragilidades: presença de três cursos com margem de satisfação máxima (Muito satisfa-

tória) abaixo de 55,00%, sendo dois deles abaixo de 50% para a percepção dos Discentes 

sobre a Bibliografia oferecida. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

AUTOAVALIAÇÃO: A FPS oferece condições adequadas de acesso às instalações do cur-

so para as pessoas com deficiência.  

PDI/Metas 

Garantir acessibilidade e inclusão a 100% dos estudantes e colaboradores com defici-

ência física, intelectual ou sensorial. 

Nas ações programadas no PDI, vigência 2015/2016: “Instituir a política de acessibilidade” 

Estruturar o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI”; “Disponibilizar recursos de tec-

nologia assistiva em todos os ambientes de aprendizagem nas instalações da FPS, de acordo 

com as necessidades registradas”; “Ampliar o núcleo de apoio psicopedagógico para aten-

der os estudantes que apresentem necessidades específicas de aprendizagem”; “Realizar 

campanhas e eventos para estímulo a práticas inclusivas, com produção sistemática de ma-

terial informativo”; “Manter atualizado o banco de dados institucional vinculado ao cadas-

tro/censo de pessoas com deficiência da comunidade acadêmica”; “Realizar ações voltadas 

à formação continuada de profissionais da IES para a acessibilidade, com oferta de cursos, 

oficinas, seminários, dentre outros”; “Realizar a inserção de legendas e janelas de libras e 

audiodescrição nos produtos e eventos da coordenadoria de comunicação social e marketing 

da FPS”; “Implantar programa de encontros semestrais com os tutores para orientação pe-

dagógica, psicológica e psicopedagógica”; “Implantar encontros semestrais de acompa-

nhamento e orientação com os estudantes”. Dessas, somente a inserção de legenda e janelas 

de libras não foi iniciada, as demais estão implantadas ou em fase de implantação. Desta-

cando-se: a efetivação da Política de Acessibilidade, foi instituído o Núcleo de Acessibili-

dade e Inclusão (NAI), através da Portaria 05/2013, o NAI é inserido dentro dessa Política 

Institucional e inicia sua trajetória com o desafio de construir e disseminar a cultura do res-

peito à diversidade, através das práticas de ensino, pesquisa e extensão, formando profissi-

onais com visão humanística e generalista. Na instituição há rampas adequadas para acesso 

a todos os ambientes de ensino, de acordo com seção 6 NBR 9050/2004, sinalização tátil do 

piso do tipo alerta e direcional, sinalização tátil (em Braille), rotas de fuga, inclusive nas 

interligações, saídas de emergência e áreas de resgate sinalizadas acessíveis, símbolo inter-

nacional de acesso e símbolo internacional de pessoas com deficiência visual, símbolo in-

ternacional de pessoas com deficiência auditiva/surdez, todos os mobiliários urbanos são 
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Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
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so para as pessoas com deficiência.  

PDI/Metas 

Garantir acessibilidade e inclusão a 100% dos estudantes e colaboradores com defici-

ência física, intelectual ou sensorial. 

Nas ações programadas no PDI, vigência 2015/2016: “Instituir a política de acessibilidade” 

Estruturar o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI”; “Disponibilizar recursos de tec-

nologia assistiva em todos os ambientes de aprendizagem nas instalações da FPS, de acordo 

com as necessidades registradas”; “Ampliar o núcleo de apoio psicopedagógico para aten-

der os estudantes que apresentem necessidades específicas de aprendizagem”; “Realizar 

campanhas e eventos para estímulo a práticas inclusivas, com produção sistemática de ma-

terial informativo”; “Manter atualizado o banco de dados institucional vinculado ao cadas-

tro/censo de pessoas com deficiência da comunidade acadêmica”; “Realizar ações voltadas 

à formação continuada de profissionais da IES para a acessibilidade, com oferta de cursos, 

oficinas, seminários, dentre outros”; “Realizar a inserção de legendas e janelas de libras e 

audiodescrição nos produtos e eventos da coordenadoria de comunicação social e marketing 

da FPS”; “Implantar programa de encontros semestrais com os tutores para orientação pe-

dagógica, psicológica e psicopedagógica”; “Implantar encontros semestrais de acompa-

nhamento e orientação com os estudantes”. Dessas, somente a inserção de legenda e janelas 

de libras não foi iniciada, as demais estão implantadas ou em fase de implantação. Desta-

cando-se: a efetivação da Política de Acessibilidade, foi instituído o Núcleo de Acessibili-

dade e Inclusão (NAI), através da Portaria 05/2013, o NAI é inserido dentro dessa Política 

Institucional e inicia sua trajetória com o desafio de construir e disseminar a cultura do res-

peito à diversidade, através das práticas de ensino, pesquisa e extensão, formando profissi-

onais com visão humanística e generalista. Na instituição há rampas adequadas para acesso 

a todos os ambientes de ensino, de acordo com seção 6 NBR 9050/2004, sinalização tátil do 

piso do tipo alerta e direcional, sinalização tátil (em Braille), rotas de fuga, inclusive nas 

interligações, saídas de emergência e áreas de resgate sinalizadas acessíveis, símbolo inter-

nacional de acesso e símbolo internacional de pessoas com deficiência visual, símbolo in-

ternacional de pessoas com deficiência auditiva/surdez, todos os mobiliários urbanos são 
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acessíveis, vagas no estacionamento para pessoas com deficiência aplicadas, reserva de 5% 

de mesas acessíveis em restaurantes e refeitórios, banheiro com bacia sanitária e mobiliário 

acessíveis, balcões de atendimento e guichês com uma parte da superfície acessível e rota 

acessível do estacionamento de veículos às entradas principais. O intérprete de Libras atua 

na tradução para LIBRAS na comunicação oral em reuniões administrativas e eventos, e 

contribui nos casos de atendimento de colaboradores surdos ou deficientes auditivos e inte-

gra o NAI. A Portaria 3284 (BRASIL, 2003b) considera, ainda, a possibilidade de a IES 

apresentar “compromisso formal de, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com 

deficiência visual conclua o curso: a) manter sala de apoio equipada; b) adotar plano de 

aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e fitas sonoras para uso didático”. O 

mesmo tratamento normativo é dispensado à temática relativa ao atendimento a aluno com 

deficiência auditiva, para quem, caso haja solicitação, devem ser oferecidos: a) intérprete de 

língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas; c) estímulo ao aprendizado da língua por-

tuguesa. A FPS possui documento assinado pela Diretoria, com esse compromisso. Foi im-

plantada uma sala de Recursos Multifuncionais, equipada com ampliador de caracteres, 

Linha braile, teclado ampliado com fios e digitalizador e leitor automático. Ainda, em suas 

ações responsáveis na inclusão atitudinal e pedagógica, adota flexibilidade na correção das 

provas, estimula a aprendizagem da língua portuguesa e estimula os docentes sobre a espe-

cificidade linguística do estudante com deficiência auditiva, caso necessite. Há desenvolvi-

mento docente com oficinas, abrangendo temas de acessibilidade e inclusão pedagógica e 

atitudinal com todos os docentes dos cursos, pelo menos duas vezes ao ano, além dos even-

tos paralelos, como Fóruns, palestras e outro, promovidos pela extensão e NAI. Todos os 

tipos de acessibilidade definidos: arquitetônica, nas comunicações, pedagógica e atitudinal, 

estão de acordo com NBR 9050/2004, a Lei 10.098/2000 e o Decreto 5296/2004. 
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EIXO 5 

AUTOAVALIAÇÃO DISCENTES – CONSOLIDADO 2016 

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

como oferecendo condições adequadas de acesso às instalações do curso para pessoas 

com deficiência. 

 

a) Potencialidades: Apenas aproximadamente 2% dos respondestes da FPS apontam não ter 

informações suficientes (NTIS), não saber responder (NSR) ou não se aplica (NA). 

 

b) Fragilidades: presença de todos os cursos com margem de concordância máxima (Con-

cordo Totalmente) abaixo de 55% para a percepção da FPS como oferecendo condições 

adequadas de acesso às instalações do curso para pessoas com deficiência. Sendo um cur-

so com concordância máxima abaixo de 20,00% 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física                                                                                                                           

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

AVALIAÇÃO: Laboratórios 

PDI/Metas 

 Garantir 100% do atendimento da matriz em relação ao número e qualidade dos la-

boratórios. 

Para atender a meta acima, foram elaboradas as seguintes ações: “Adequar sistematicamen-

te o espaço físico dos laboratórios às demandas de cada curso”; “Organizar e manter atuali-

zado o acervo de modelos e equipamentos dos laboratórios”; “Construir armários e adquirir 

depósitos para guarda e conservação dos equipamentos e modelos”; ”Adquirir modelos e 

equipamentos para os laboratórios de semiologia, procedimentos e fisioterapia para atingir a 

razão de 1 modelo-equipamento para cada 2 a 3 estudantes”;”Duplicar os modelos do labo-

ratório de anatomia modelos”. São disponibilizados para os cursos de graduação 27 labora-

tórios, ocupando uma área total de 1279,95m2. Dessas ações apenas três não foram implan-

tadas que são: “Adquirir modelos e equipamentos para os laboratórios de semiologia, pro-

cedimentos e fisioterapia para atingir a razão de 1 modelo-equipamento para cada 2 a 3 es-

tudantes”; “duplicar os modelos do laboratório de anatomia modelos” e “Adquirir equipa-

mento de vídeo câmera para laboratório de procedimentos” (essa última foi retirada, por ter 

sido adequada de acordo com outros equipamentos). Alguns laboratórios são de uso com-

partilhado com outros cursos da IES, mas seus horários são planejados e compatibilizados 

de acordo com a necessidade de cada curso e apresentados no cronograma da coordenação 

de laboratórios. Todos os laboratórios atendem às necessidades institucionais no que se 

refere a quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessi-

bilidade e conservação. Os laboratórios estão livres de barreiras, permitindo a circulação 

por pessoas com mobilidade condicionada, com segurança e autonomia, total ou assistida. 

Dispõem de sinalização tátil de alerta e direcional nos pisos e sinalização em braile nas por-

tas, proporcionando às pessoas com deficiência visual condições adequadas e seguras de 

acessibilidade com autonomia.  Os laboratórios específicos para os cursos da área da saúde 

contam com técnicos de laboratórios e são dotados dos equipamentos de biossegurança ne-

cessários a cada tipo de laboratório ou serviço, observando as normas da ABNT, especial-

mente, nos seguintes aspectos: almoxarifado com área reservada a líquidos inflamáveis, 
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controle de material e estocagem adequados, incluindo os materiais radiológicos; espaço 

físico adequado com, no mínimo, dois metros quadrados por estudante; salas com ilumina-

ção, ventilação e mobiliário adequados; instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e outras 

adequadas ao atendimento de estudantes, docentes e funcionários; computadores em todos 

os laboratórios, ligados em rede e com acesso à internet , com recursos multimídia para 

projeções; política de uso dos laboratórios compatível com a carga horária de cada ativida-

de prática; plano de atualização tecnológica, além de serviços de manutenção, reparos e 

conservação realizados sistematicamente, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelos 

laboratórios. Os laboratórios possuem equipamentos de biossegurança como: os EPI (equi-

pamentos de proteção individual): luvas, gorros, máscaras, protetor facial, jaleco, pêra, pi-

petador automático, além dos EPC (equipamentos de proteção complementar): chuveiro de 

emergência, lava olhos, descarte de material perfuro cortante, material para primeiros so-

corros, extintores de incêndio e emblemas educativos de segurança. Para Manutenção e 

Conservação das instalações físicas, a FPS mantém uma equipe especializada para atender 

ao prédio, no que se refere à limpeza, conservação e manutenção dos nossos espaços físi-

cos. Essas equipes são divididas em turnos, a fim de que haja melhor otimização das tare-

fas, zelando assim pelo bem-estar dos nossos estudantes, docentes e pessoal administrativo. 

Para estocagem de todo o material utilizado tanto na manutenção como na conservação, 

dispõe de um almoxarifado com área reservada a líquidos e inflamáveis, controle de materi-

al e estocagem adequada dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

controle de material e estocagem adequados, incluindo os materiais radiológicos; espaço 

físico adequado com, no mínimo, dois metros quadrados por estudante; salas com ilumina-

ção, ventilação e mobiliário adequados; instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e outras 

adequadas ao atendimento de estudantes, docentes e funcionários; computadores em todos 

os laboratórios, ligados em rede e com acesso à internet , com recursos multimídia para 

projeções; política de uso dos laboratórios compatível com a carga horária de cada ativida-

de prática; plano de atualização tecnológica, além de serviços de manutenção, reparos e 

conservação realizados sistematicamente, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelos 

laboratórios. Os laboratórios possuem equipamentos de biossegurança como: os EPI (equi-

pamentos de proteção individual): luvas, gorros, máscaras, protetor facial, jaleco, pêra, pi-

petador automático, além dos EPC (equipamentos de proteção complementar): chuveiro de 

emergência, lava olhos, descarte de material perfuro cortante, material para primeiros so-

corros, extintores de incêndio e emblemas educativos de segurança. Para Manutenção e 

Conservação das instalações físicas, a FPS mantém uma equipe especializada para atender 

ao prédio, no que se refere à limpeza, conservação e manutenção dos nossos espaços físi-

cos. Essas equipes são divididas em turnos, a fim de que haja melhor otimização das tare-

fas, zelando assim pelo bem-estar dos nossos estudantes, docentes e pessoal administrativo. 

Para estocagem de todo o material utilizado tanto na manutenção como na conservação, 

dispõe de um almoxarifado com área reservada a líquidos e inflamáveis, controle de materi-

al e estocagem adequada dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 

EIXO 5  

AVALIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS – CONSOLIDADO 2016 

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

Discentes sobre a estrutura física dos laboratórios como adequadas para o desenvolvi-

mento das habilidades ao objetivo de aprendizagem (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 83,98% (Muito satisfatória e 

Satisfatória). Percepção negativa média inferior a 5%. 

 

b) Fragilidades: presença de quatro cursos com margem de satisfação máxima (Muito satis-

fatória) abaixo de 60%, sendo destes, três bem próximos a 50%. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 5  

AVALIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS – CONSOLIDADO 2016 

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

Discentes sobre os equipamentos disponíveis nos laboratórios como suficientes para o 

desenvolvimento das atividades referidas nos planos de ensino (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 83,72% (Muito satisfatória e 

Satisfatória), dentre os quais, 55,91% creditam como muito satisfatória a percepção dos 

Discentes sobre os equipamentos disponíveis nos laboratórios como suficientes para o 

desenvolvimento das atividades referidas nos planos de ensino. Percepção negativa média 

inferior a 5%. 

 

b) Fragilidades: Percentual médio de insatisfação (Regular, Insatisfatório e Muito Insatis-

fatório) situado em 15% para cinco cursos. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A equipe que compõe a CPA da FPS tem implementado estratégias de mobilização para que a 

comunidade acadêmica participe mais ativamente dos seus processos.  No ano de 2016 foi 

possível perceber o resultado significativamente positivo dessas iniciativas com adesão acima 

de 70% na soma dos segmentos. 

 

Os discentes e docentes da FPS avaliam e são avaliados durante todo o processo de ensino-

aprendizagem, através de uma proposta avaliativa 180º, onde todos avaliam e são avaliados. 

Acreditamos que essa dinâmica avaliativa nos permite identificar os pontos frágeis e as poten-

cialidades, além de consolidar a função formativa, democrática e justa da avaliação. 

 

Importante ressaltar que o ato de disseminar a cultura de autoavaliação requer um trabalho de 

mobilização durante todo o ano, cuidando das diversas formas de comunicação, que variam de 

acordo com as especificidades dos grupos. Para isso, mobiliza-se setores específicos, conside-

rados estratégicos para a elaboração das ações mais efetivas para atingir a esse fim. 

 

Os resultados apresentados neste documento demonstram as significativas conquistas alcan-

çadas a partir dos indicadores das autoavaliações realizadas ao longo dos últimos anos, e ao 

mesmo tempo, nos desafia a perseguir sistematicamente nossas metas,  para superar as fragili-

dades, ainda visíveis, sustentados na convicção de que o foco para fortalecer a CPA diante da 

comunidade acadêmica é o reconhecimento de seu papel através da autoavaliação, transfor-

mando a CPA em agente catalizador de mudanças.  

 

Este relatório será amplamente difundido na comunidade acadêmica em cópias impressas dis-

ponibilizadas em ambientes estratégicos, além do ambiente on line: na página da CPA, no site 

FPS (http://www.fps.edu.br/CPA). 

 

Para a mobilização e divulgação de resultados, foram realizadas as seguintes atividades: 

a) 2 oficinas para análise das metas PDI 2015 a 2019 b;  

b) 2 fóruns com os discentes para divulgação de resultados;  

c) encontro com os representantes de turmas e Das, para discussões de resultados e planeja-
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mento conjunto; 

d) 14 fóruns envolvendo Docentes e Técnico-Administrativo, com ampla adesão; 

e) 6 reuniões com os colegiados de cada curso;  

f) atividades de divulgação com gamificação no campus, envolvendo todos os estudantes; 

g) criação e identificação de mascote – CPA para divulgação fixa dos resultados da autoavali-

ação pelo campus o ano todo;  

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

i) Relatórios por curso com as análises da equipe da CPA a respeito das forças, fraquezas e 

possibilidades de recuperação de cada um. 

j) inovação na forma de divulgação dos resultados através de infográficos. 
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A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016 

 

Cronograma de implementação da avaliação institucional, referente ao exercício 2016  

(Quadro X).  

Quadro X - Cronograma de atividades referentes ao processo avaliativo 2016. 

MÊS DIA ATIVIDADE 

FEVEREIRO 11 Apresentação dos resultados 2015 com deba-

te – formato do Fórum – Elaboração do Re-

latório 

FEVEREIRO 27 Fórum Autoavaliação   

MARÇO 24 Resultado do Fórum E Apresentação do Re-

latório Parcial -2015 – CPA/INEP 

ABRIL 28 Elaboração das perguntas para o primeiro 

ciclo de Autoavaliação - validação 

MAIO 26 Aplicação das perguntas de Autoavaliação 

JUNHO 30 Resultado da Autoavaliação – Elaboração 

próximas perguntas 

AGOSTO 25 Elaboração evento - Mostra CPA 

SETEMBRO 29 Aplicação das perguntas CPA – Gamefica-

ção com divulgação de resultados  

OUTUBRO 27 Fórum Avaliação com segmentos (discentes, 

docentes e administrativos) 

NOVEMBRO  Análise dos resultados de 2016.1 e 2 

DEZEMBRO 15  Início Relatório CPA 2016 
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ANEXO A 

Questionário Autoavaliação - Administrativo 

1. A forma de gestão da FPS favorece o desenvolvimento de relações éticas entre os colabo-

radores. 

2. A política de capacitação de pessoal tem conseguido proporcionar melhoria das atividades 

profissionais de acordo com as necessidades do setor. 

3. Os serviços de limpeza no campus são adequados. 

4. Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes meios 

de comunicação da FPS? 

5. Você reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS? 

6. Você considera importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS? 

7. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS - vigência 2015 a 

2019? 

8. A atuação da FPS no que diz respeito aos Programas e Projetos para inclusão e acessibili-

dade (palestras, cursos, outros), tem sido significativa. 

9. Você tem acesso e informações sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-

cialização) e Stricto Sensu (Mestrado), desenvolvidos na FPS. 

10. Qual é o canal de comunicação mais utilizado, por você, para obter informações internas, 

sobre a FPS? (marque apenas uma das alternativas). 

11. Você permanece na FPS, porque:  

12. As relações interpessoais no setor que você trabalha, são: (“Relacionamento interpessoal é 

a forma como tratamos e nos relacionamos com as outras pessoas e a qualidade dessas re-

lações. ”). 

 

Questionário Autoavaliação – Coordenadores 

1. Você está envolvido (a) com alguma atividade de pesquisa na FPS? 

2. Caso você tenha respondido NÃO na questão anterior, qual foi o motivo? 

3. A periodicidade de eventos científicos promovidos na FPS é satisfatória. 

4. As atividades de pesquisa estão integradas com os conteúdos e conhecimentos construídos 

na graduação e na extensão. 

5. A comunicação das atividades de pesquisa na FPS permite acesso adequado às informa-

ções desejadas. 
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6. O número de bolsas na FPS, para pesquisa, é suficiente. 

7. A FPS colabora com o financiamento para sua participação em eventos externos.  

8. As atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade local quanto a oportu-

nidade de desenvolvimento social. 

9. A divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS é adequada, favorecendo 

amplo conhecimento sobre elas. 

10. As atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa. 

11. A divulgação de processos seletivos e editais do seu interesse, atende as suas expectativas. 

12. A política de marketing da FPS gera uma imagem positiva da faculdade para a sociedade." 

13. Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes meios 

de comunicação da FPS? 

14. O setor da prática de Atenção Primária oferece um serviço de comunicação eficaz. 

15. O atendimento na Secretaria Acadêmica funciona de forma satisfatória quanto à solução 

de (suas) demandas. 

16. Os funcionários da Secretaria apresentam um atendimento cordial. 

17. No planejamento da FPS são valorizadas/consideradas as necessidades apontadas nas pes-

quisas de autoavaliação institucional. 

18. Os serviços de limpeza no campus da FPS são adequados. 

19. Você percebeu ao longo dos anos que as áreas de convivência foram ampliadas? 

20. A equipe de limpeza e manutenção realizam a higiene e monitoramento dos ambientes 

com frequência (salas, laboratórios, banheiros, área de convivência). 

21. Você reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS? 

22. Você considera importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS? 

23. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS - vigência 2015 a 

2019? 

24. A atuação da FPS no que diz respeito aos Programas e Projetos para inclusão e acessibili-

dade (palestras, cursos, outros), tem sido significativa. 

25. Você acha que a instituição de ensino deve preparar o estudante para realizar o Enade? 

26. Você tem acesso e informações sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-

cialização) e Stricto Sensu (Mestrado), desenvolvidos na FPS. 
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6. O número de bolsas na FPS, para pesquisa, é suficiente. 

7. A FPS colabora com o financiamento para sua participação em eventos externos.  

8. As atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade local quanto a oportu-

nidade de desenvolvimento social. 

9. A divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS é adequada, favorecendo 

amplo conhecimento sobre elas. 

10. As atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa. 

11. A divulgação de processos seletivos e editais do seu interesse, atende as suas expectativas. 

12. A política de marketing da FPS gera uma imagem positiva da faculdade para a sociedade." 

13. Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes meios 

de comunicação da FPS? 

14. O setor da prática de Atenção Primária oferece um serviço de comunicação eficaz. 

15. O atendimento na Secretaria Acadêmica funciona de forma satisfatória quanto à solução 

de (suas) demandas. 

16. Os funcionários da Secretaria apresentam um atendimento cordial. 

17. No planejamento da FPS são valorizadas/consideradas as necessidades apontadas nas pes-

quisas de autoavaliação institucional. 

18. Os serviços de limpeza no campus da FPS são adequados. 

19. Você percebeu ao longo dos anos que as áreas de convivência foram ampliadas? 

20. A equipe de limpeza e manutenção realizam a higiene e monitoramento dos ambientes 

com frequência (salas, laboratórios, banheiros, área de convivência). 

21. Você reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS? 

22. Você considera importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS? 

23. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS - vigência 2015 a 

2019? 

24. A atuação da FPS no que diz respeito aos Programas e Projetos para inclusão e acessibili-

dade (palestras, cursos, outros), tem sido significativa. 

25. Você acha que a instituição de ensino deve preparar o estudante para realizar o Enade? 

26. Você tem acesso e informações sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-

cialização) e Stricto Sensu (Mestrado), desenvolvidos na FPS. 
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27. Qual canal de comunicação mais utilizado, por você, para obter informações sobre a FPS? 

(marque apenas uma das alternativas)No conjunto da estrutura pedagógica do seu curso, 

identifique nas opções abaixo, como você as classifica. 

28. A FPS oferece condições adequadas de acesso às instalações do curso para as pessoas com 

deficiência. 

 

Questionário Autoavaliação – Discentes 

1. Você está envolvido (a) com alguma atividade de pesquisa na FPS? 

2. Caso você tenha respondido NÃO na questão anterior, qual foi o motivo? 

3. A periodicidade de eventos científicos promovidos na FPS é satisfatória. 

4. Existem meios adequados de divulgação das atividades de pesquisa.       

5. O número de bolsas na FPS, para pesquisa, é suficiente. 

6. A FPS colabora com o financiamento para sua participação em eventos externos.  

7. As atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade local quanto a oportu-

nidade de desenvolvimento social. 

8. A divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS é adequada, favorecendo 

amplo conhecimento sobre elas. 

9. A divulgação de processos seletivos e editais do seu interesse, atende as suas expectativas. 

10. "A política de marketing da FPS gera uma imagem positiva da faculdade para a socieda-

de." 

11. Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes meios 

de comunicação da FPS? 

12. A ouvidoria funciona regularmente, atendendo de forma adequada às suas demandas. 

(considerar a agilidade e a qualidade do retorno).  

13. O setor da prática de Atenção Primária oferece um serviço de comunicação eficaz.  

14. O atendimento na Secretaria Acadêmica funciona de forma satisfatória quanto à solução 

de (suas) demandas. 

15. Os funcionários da Secretaria apresentam um atendimento cordial. 

16. As informações sobre os procedimentos administrativos (calendário, troca de salas, altera-

ção de horários de provas, outros) são de simples localização. 

17. Os serviços de limpeza no campus da FPS são adequados. 
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18. A equipe de limpeza e manutenção realizam a higiene e monitoramento dos ambientes 

com frequência (salas, laboratórios, banheiros, área de convivência). 

19. Alguns ambientes precisam de nossa colaboração para que se mantenham limpos (papel 

higiênico dentro da lixeira, descarga após utilização dos banheiros, duchas fechadas quan-

do utilizadas). Você “faz a sua Parte”? 

20. Você percebeu ao longo dos anos que as áreas de convivência foram ampliadas? 

21. Você reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS? 

22. Você considera importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS? 

23. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS - vigência 2015 a 

2019? 

24. A atuação da FPS no que diz respeito aos Programas e Projetos para inclusão e acessibili-

dade (palestras, cursos, outros), tem sido significativa. 

25. A coordenação do curso está empenhada no desenvolvimento e na qualidade do curso. 

26. A coordenação do curso encaminha soluções de forma satisfatória para os problemas que 

são apresentados a respeito do andamento do curso.  

27. A coordenação do curso busca ou possibilita o diálogo com você. 

28. A coordenação do curso é disponível para o atendimento individual aos estudantes. 

29. Você conhece a matriz curricular do seu curso? 

30. Você conhece o representante do colegiado do seu curso? 

31. Você sabe como é o Enade?  

32. Se sim, indique os elementos que compõem o exame: 

33. Você acha que a instituição de ensino deve preparar o estudante para realizar o Enade? 

34. Você tem acesso e informações sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-

cialização) e Stricto Sensu (Mestrado), desenvolvidos na FPS. 

35. Qual canal de comunicação mais utilizado, por você, para obter informações sobre a FPS? 

(marque apenas uma das alternativas) 

36. No conjunto da estrutura pedagógica do seu curso, assinale o que você considera mais 

importante para a formação profissional: 

37. A FPS é uma instituição que tem atuado junto à comunidade, através dos projetos de ex-

tensão. 
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Questionário Autoavaliação – Discentes 

1. Você está envolvido (a) com alguma atividade de pesquisa na FPS? 

2. Caso você tenha respondido NÃO na questão anterior, qual foi o motivo? 

3. A periodicidade de eventos científicos promovidos na FPS é satisfatória. 

4. As atividades de pesquisa estão integradas com os conteúdos e conhecimentos construídos 

na graduação e na extensão. 

5. A comunicação das atividades de pesquisa na FPS permite acesso adequado às informa-

ções desejadas. 

6. O número de bolsas na FPS, para pesquisa, é suficiente. 

7. A FPS colabora com o financiamento para sua participação em eventos externos.  

8. A divulgação das atividades de extensão realizadas pela FPS é adequada, favorecendo 

amplo conhecimento sobre elas. 

9. "A política de marketing da FPS gera uma imagem positiva da faculdade para a socieda-

de." 

10. A divulgação de processos seletivos e editais do seu interesse, atende as suas expectativas. 

11. As atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa. 

12. Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes meios 

de comunicação da FPS? 

13. O atendimento na Secretaria Acadêmica funciona de forma satisfatória quanto à solução 

de (suas) demandas. 

14. Os funcionários da Secretaria apresentam um atendimento cordial. 

15. Os serviços de limpeza no campus da FPS são adequados. 

16. A equipe de limpeza e manutenção realizam a higiene e monitoramento dos ambientes 

com frequência (salas, laboratórios, banheiros, área de convivência). 

17. Você reconhece a CPA como colaboradora nas melhorias implementadas na FPS? 

18. Você considera importante a Autoavaliação Institucional dentro da FPS? 

19. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS - vigência 2015 a 

2019? 

20. A atuação da FPS no que diz respeito aos Programas e Projetos para inclusão e acessibili-

dade (palestras, cursos, outros), tem sido significativa. 

21. A coordenação do curso está empenhada no desenvolvimento e na qualidade do curso. 
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22. A coordenação do curso encaminha soluções de forma satisfatória para os problemas que 

são apresentados a respeito do andamento do curso.  

23. A coordenação do curso busca ou possibilita o diálogo com você. 

24. A coordenação do curso é disponível para o atendimento individual aos docentes. 

25. Você conhece a matriz curricular do seu curso? 

26. Você conhece o representante do colegiado do seu curso? 

27. Você sabe como é o Enade?  

28. Se sim, indique os elementos que compõem o exame: 

29. Você acha que a instituição de ensino deve preparar o estudante para realizar o Enade? 

30. Você tem acesso e informações sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-

cialização) e Stricto Sensu (Mestrado), desenvolvidos na FPS. 

31. Qual canal de comunicação mais utilizado, por você, para obter informações sobre a FPS? 

(marque apenas uma das alternativas) 

32. No conjunto da estrutura pedagógica do seu curso, assinale o que você considera mais 

importante para a formação profissional: 

33. A FPS é uma instituição que tem atuado junto à comunidade, através dos projetos de ex-

tensão. 

34. A FPS oferece condições adequadas de acesso às instalações do curso para as pessoas com 

deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
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ANEXO B 

Questionário Avaliação -  Avaliação do Tutor 

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 contribuí-

rem 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 difi-

culdades individuais identificadas)        

Q8 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o tutor conduz as 

atividades com foco, coerência e decisão).        

Q9 - Acolhe Críticas; (considerar se o tutor recebe as críticas dos estudantes a algum proce-

dimento 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).      

  

Questionário Avaliação -  Avaliação do Coordenador 
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Q1 - Exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais; (considerar se a exposição do 

módulo contribuiu para uma melhor aprendizagem).       

         

Q2 - Estímulo ao interesse e à curiosidade do estudante; (considerar se o coordenador de tutor 

utiliza estratégias de aprendizagem que desperta a curiosidade e interesse do estudante pela 

pesquisa e estudos).            

    

Q3 - Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo; (considerar se o coorde-

nador de tutor soube identificar necessidades específicas dos estudantes durante o módulo e 

interveio no momento necessário).          

      

Q4 - Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o coordenador 

conduziu as orientações com foco nos objetivos de aprendizagem, de forma segurança e coe-

rência com a situação apresentada).         

       

Q5 - Relacionamento e integração com o grupo; (considerar se o coordenador mantém uma 

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

             

Q6 - Exemplo de conduta profissional. (considerar se há por parte do coordenador de tutor 

procedimentos que sejam adequados a sua função, como equilíbrio emocional, ética, atenção 

as individualidades, respeito e sigilo das informações dos estudantes, escuta e resolução em 

tempo hábil, das questões trazidas pelos estudantes).       

    

Questionário Avaliação -  Avaliação do Modulo 

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 (consi-

derar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio psicopedagógico)  
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derar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio psicopedagógico)  
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Questionário Avaliação -  Avaliação dos Laboratórios 

Q1 - A estrutura física do (s) laboratório (s) foram adequadas para o desenvolvimento das 

habilidades referentes ao objetivo de aprendizagem?  

Q2 - Os equipamentos disponíveis foram suficientes para o desenvolvimento das habilidades 

referidas no plano de ensino?  

 

 


