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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 1° Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do ano de 2015 

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 

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

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

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

consolidam os princípios que direcionam a FPS no alcance da sua missão. 

 

A elaboração do Relatório parcial de Autoavaliação Institucional de 2015, da FPS, foi 

conduzida 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 análises dos resultados, de acordo com os segmentos acadêmicos, 

por intermédio da composição de Grupo Técnico, como também, o aporte do setor de 

Desenvolvimento Institucional.  

 

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

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

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

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

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

 

O Fluxo do Processo Autoavaliativo foi desenvolvido ao longo do ano de 2015, de forma 

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

segmentos da Comunidade Acadêmica: discentes/estudantes, docentes/tutores, 

coordenadores, funcionários técnico-administrativos e dirigentes.  

 

Tem-se, por tudo isso, a convicção de que a FPS, a cada ano, consolida um processo de 

gestão democrática na qual a atuação responsável dos sujeitos que a constituem, torna-

se fundamental para a garantia do cumprimento da missão institucional e de seus 

fundamentos de formação profissional na área de saúde, sustentados na concepção do 

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

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

profissional. 

 

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

estratégico 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 avaliações dos módulos, realizadas pelos discentes, sistematicamente, 

em todos os cursos, consolidando a cultura avaliativa na FPS.  

 

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

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

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

conhecimento institucional. 

 

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

optou por incorporar nas suas rotinas de Autoavaliação, a lógica do referido 

instrumento em seu Relatório.  

 

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

do SINAES.   

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

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

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

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

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

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

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

(Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

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

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

SINAES. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

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

Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. 

Fonte: BRASIL, 2014. 

 

Tal aspecto refletiu na elaboração do PDI 2015/2019, o qual além de ter sido 

democraticamente trabalhado, como costumeiramente o é, originou um documento 

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

formalmente a (auto) avaliação com o planejamento estratégico.  
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Por fim, cabe esclarecer, que as informações aqui prestadas são fundamentadas em 

diversos indicadores, como nas autoavaliações institucionais aplicadas trimestralmente, 

nos Indicadores 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 trabalhados posteriormente.    
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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 pedagogos, que desenvolvem atividades em grupo, para 

mapeamento do perfil psicopedagógico, possibilitando o desenho do perfil do 

ingressante dos cursos da FPS e o seu monitoramento ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

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

provas cognitivas, avaliação 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 

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

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

FPS. 

 

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

avaliações da aprendizagem desenvolvidas nos cursos de graduação, cujos desafios 

maiores foram identificados, para que uma cultura avaliativa fosse entendida como 

complementar, e que pudesse subsidiar os coordenadores de cursos e diretores no 

processo de tomada de decisões, para melhorar a gestão pedagógica e a qualidade dos 
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cursos na integração ensino/pesquisa/extensão. 

 

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

Institucional possibilita à instituição, em seu processo de trabalho pedagógico e 

administrativo, transformar a avaliação em instrumento de gestão, 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 território nacional. É uma empresa, genuinamente pernambucana, mantenedora 

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

 

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

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

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

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

do Município de Recife.  

 

A AECISA tem como propósito atuar na Região Nordeste e de forma pontual em todo o 
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território nacional, tendo como principais objetivos. 

a) Promover atividades educacionais e culturais que contribuam para o 

desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

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

pesquisadores. 

c) Realizar pesquisas e estudos visando o desenvolvimento educacional e 

cultural, de acordo com as necessidades da região. 

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

pondo ao seu alcance cursos e serviços. 

e) Exercer ação de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético-

sociais capazes de valorizar os ideais da nação brasileira, incremento da cultura e o 

processo da humanidade. 

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

nível, obedecendo às determinações da legislação específica. 

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

cursos de extensão visando o desenvolvimento educacional e a promoção da população 

a que serve. 

 

b) Mantida 

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

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

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

apenas para atender às necessidades da população, objetivam formar profissionais para 

atuarem como agentes transformadores da sociedade, centrados em uma visão 

generalista. Assim, identifica os princípios da construção coletiva, flexibilidade 

curricular, interdisciplinaridade e problematização do saber como essenciais para a 

aquisição de uma aprendizagem significativa, articulada pela qualidade de ensino, pelas 

atividades de formação e preparação técnico-científica, que contribuirão para a 

autonomia intelectual e profissional. 
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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 portadoras de deficiência física; 

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

valorização da comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a 

responsabilidade ambiental. 

 

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 conformidade com os princípios éticos, de cidadania e as normas 

emanadas dos Conselhos Federais de cada classe; 

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

pensamento reflexivo, próprios de uma instituição voltada para a formação de 
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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 portadoras de deficiência física; 

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

valorização da comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a 

responsabilidade ambiental. 

 

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 conformidade com os princípios éticos, de cidadania e as normas 

emanadas dos Conselhos Federais de cada classe; 

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

pensamento reflexivo, próprios de uma instituição voltada para a formação de 
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Profissionais de Saúde, contribuindo para a efetivação de trabalhos com vistas à 

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

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

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

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

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

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

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

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

publicações ou de outras formas de comunicação; 

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

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

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

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

com esta uma relação de reciprocidade; 

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

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

tecnológica geradas na Instituição. 

 

4 CREDENCIAMENTO DA FACULDADE   

 

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

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

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

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

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

2011. Atualmente, a FPS apresenta a seguinte situação dos Cursos de Graduação: 
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Quadro 01 – Cronologia dos Atos Autorizativos da FPS. 

Ato Regulatório Curso 

Portaria MEC nº 2.990 (DOU 01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 24 (DOU 16/03/2012) 
(Reconhecimento de Curso) 

 
Bacharelado em Medicina 

Portaria MEC nº 3.018 (DOU 01/09/2005) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 431 (DOU 24/10/2011) 
(Reconhecimento de Curso) 

 
Bacharelado Enfermagem  

Portaria MEC 838 (DOU 25/09/07) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 36 (DOU 20/04/2012) 
(Reconhecimento de Curso) 

 
Bacharelado em Farmácia  

Portaria MEC nº 962 (DOU 26/11/07) 
(Autorização de funcionamento) 
Portaria MEC nº 275 (DOU 21/07/2011) 
(Reconhecimento de Curso) 

 
Bacharelado em Fisioterapia  

Portaria MEC nº 2.013 (DOU 30/11/10) 
(Autorização de funcionamento) 
Aguardando publicação de portaria de 
reconhecimento 

 
Bacharelado em Psicologia  

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

Bacharelado em Nutrição  
 

Fonte: PDI 2015/2019. 

 

Quadro 02 - Cursos de pós-graduação lato sensu 
2015 

Cursos  Curso Graduação 
Vinculado 

Vagas anuais Turmas por ano 

·      Enfermagem 
Neonatal e 
Pediátrica, 360h 

Enfermagem 30 1 

E     Enfermagem em 
Obstetrícia, 483h Enfermagem 30 1 

Farmácia Oncológica, 
360h  Farmácia 30 1 

Farmácia Clínica, Farmácia 30 1 
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360h 
Neuropsicologia, 
360h Psicologia 30 1 

Psicologia Clínica 
Hospitalar, 360h Psicologia 30 1 

Nutrição em 
Obesidade e Doenças 
Metabólicas - 360h 

Nutrição 30 1 

Educação Inovadora 
e Docência na Área 
da Saúde - 360h 

Multiprofissional 30 1 

Oncologia 
Multidisciplinar, 360h Medicina 30 1 

Fisioterapia em 
Saúde da mulher, 
405h 

Fisioterapia 30 1 

Tecnologia Assistiva, 
360h Fisioterapia 30 1 

Fisioterapia Dermato-
funcional, 405h Fisioterapia 30 1 

Fonte: e.mec/2015 

*Curso transversal a todas as formações da FPS, tendo como referência o Mestrado 
Profissional em Educação para o Ensino na Área da Saúde, ofertado pela FPS. 

 

 

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

Nome do Curso 
Vagas 

anuais 

Turmas 

anuais 
Previsão de início 

Mestrado Profissional em 

Psicologia Clínica 
24 1 

Aguardando 

Parecer da CAPES 

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 2015 a 2019 

Projeto Cineclube 2015 a 2019 

Programa Saúde na Praça – Ação Saúde em Foco 2015 a 2019 

**Projeto Saúde e Meio Ambiente 2015 a 2019 

Campanha Corrente do Bem 2015 a 2019 

Projeto Palavra Mágica 2015 a 2019 

Projeto de Braços Abertos Para a Vida 2015 a 2019 

Excel Básico   2015 a 2019 

Introdução às Diretrizes do MEC  2015 a 2019 

Comunicação Escrita e Oral Empresarial em Língua 

Portuguesa 
2016 a 2019 

Básico de Libras para Corpo Técnico e Docente 2015 a 2019 

Economia Doméstica 2016 a 2019 

Treinamento para monitores 2016 a 2019 

Acolhimento Tecnológico 2015 a 2019 

Capacitação em recursos digitais 2015 a 2019 

Prodigital  2016 a 2019 

Entre eu e o Clow (Palhaçoterapia) 2015 a 2019 

Curso Cozinha Sustentável 2015 a 2019 

*Os Projetos de Extensão são oferecidos de acordo com a demanda local.                                             
*Neste Projeto está previsto um minicurso/oficina com 4h/aula.                                                      

** 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 Ano de previsão – 

Turmas 

Curso de formação e aperfeiçoamento de 

docentes/tutores em ABP, 30h 

2015 – 01 

2016 – 01 

2017 – 01 

2018 – 01 

2019 – 01 

Curso de construção de problemas em ABP, 20h 2015 – 02 

2016 – 02 

2017 – 02 

2018 – 02 

2019 – 02 

Curso de capacitação para docentes/tutores de 

laboratórios (OSCE), 20h 

2015 – 01 

2016 – 01 

2017 – 01 

2018 – 01 

2019 – 01 

Curso de avaliação de desempenho e feedback em 

grupos tutoriais, 20h 

 

 

2015 – 02 

2016 – 02 

2017 – 01 

2018 – 01 

2019 – 01 

Formação de Autores de Material para EAD 2015 a 2019 

Formação de docentes/tutores  2016 a 2019 

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 2015, 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.  

 

A FPS oferece cursos de extensão e nivelamento na modalidade EAD, como: 

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

O Laboratório de Texto tem como objetivo desenvolver habilidades de leitura e escrita, 

com vistas ao melhor desempenho acadêmico.  

O curso completo está dividido em três módulos: dois minicursos não mediados, cada 

um com 10h, e um módulo mediado com 20h. Esses cursos são exclusivos para 

discentes, docentes/tutores e funcionários da FPS. 

 

b) Curso de Extensão (nivelamento em Química)   

Esse curso tem como objetivo:  auxiliar discentes com dificuldade nos conteúdos de 

química, através da utilização dos fundamentos da química geral. 

 

Quadro 6- Programação de abertura de Cursos de Extensão em EAD 

Nome do Curso Ano de previsão 

Curso de Extensão: Português  2015  

Curso de Extensão: Inglês  2016 

Curso ABP EAD  2016 

Curso de Química 2015 

Curso de Preceptoria  2016 

Curso SUS 2016 
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Quadro 7 - Programação de abertura de cursos na modalidade semipresencial 

 Nome do Curso Ano de previsão 

Formação Pedagógica para ensino de enfermagem  2016 a 2019 

Utilização de até 20% nos cursos de graduação, caso haja 

demanda das coordenações 

2015 a 2019 

Oferta de Cursos de Graduação 2018 

Oferta de Cursos de Pós-Graduação lato sensu 2018 

 

Quadro 8 - Perfil do corpo docente quanto à titulação em 2015 

Titulação Quantidade Percentual 

Doutor 44  19,9% 

Mestre 108 48,9% 

Especialista 69 31,2% 

Total 221 100% 

Fonte: PDI 2015/2019. 

 

Quadro 9 - Perfil do corpo docente quanto ao regime de trabalho em 2015 

Regime de Trabalho Quantidade Percentual 

Integral 21 9,5% 

Parcial 180 81,4% 

Horista 20 9,1% 

Total 221 100% 

Fonte: PDI 2015/2019. 

 

5 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015 

 

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

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

14 de abril de 2004. 
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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. 

 

Quadro 10 - Composição da CPA 

Nome Segmento que Representa 

Ângela Maria Magalhães Salvi Coordenação 

Charles Mendes Docente - Farmácia 

Juliany Silveira Braglia César Vieira Docente - Fisioterapia 

Luciana Marques Andreto Docente - Enfermagem 

Tathyane Gleice da Silva Docente - Psicologia 

Fabrícia Micheline Queiroz de Holanda Padilha Docente - Nutrição 

Edvaldo Souza Docente - Medicina 

Alcieros Martins da Paz Técnico-Administrativo 

Frederico Fragoso Costa Filho 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 

Ellen Cocino Correia 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 

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

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

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

alta performance e qualidade institucional.  

 

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

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

instrumento estratégico para subsidiar a gestão institucional fortalecendo, abrangendo 

o eixo 1 – Planejamento e Avaliação, de forma a consolidar  o processo democrático 

interno, com legitimidade, transparência 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 outubro 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 diversos âmbitos de gestão da FPS, possibilitando o aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico e administrativo, visando subsidiar a gestão institucional, com 

o propósito de consecução de seus objetivos e metas para a plena vivência de sua 

Missão e alcance da Visão de Futuro. 

 

 5.2 Principais Objetivos da Avaliação Institucional 

 

A avaliação institucional 2015 foi um processo desenvolvido pela comunidade 

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

educacional em todos os sentidos, para os quais tem trabalhado com os seguintes 

objetivos: 
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Figura 01 – Objetivos para a promoção da qualidade da oferta educacional 

 
 

 

5.3 Fluxo do Processo Autoavaliativo Realizado Pela CPA  

 

O resultado da autoavaliação de 2015 na Instituição pretendeu acompanhar os rumos 

institucionais contemplados na versão do PDI 2015/2019. As orientações e instrumentos 

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

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

10.861, que instituiu o Sistema de Avaliação, e no Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa. 

 

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

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

sociedade, reafirmando sua responsabilidade em relação à oferta da educação superior. 
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Quadro 11 – Etapas do Fluxo do Processo Autoavaliativo na FPS 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

* Elaboração do cronograma 

2015. 

* Definição de grupos de 

trabalho. 

* Decisão, a partir dos 

indicadores das pesquisas 

anteriores, quanto à 

proposta do próximo 

Instrumento de 

Autoavaliação. 

* Aplicação dos 

instrumentos. 

* Coleta das avaliações. 

* Análise dos dados. 

* Discussão e relatório 

parcial. 

*Fórum de discussão com 

apresentação dos 

resultados. 

* Relatório. 

* Balanço crítico. 

 

5.4 Metodologia e Instrumentos 

 

A elaboração do relatório utilizou elementos constantes no Roteiro de Autoavaliação 

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

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de outubro de 2014. A maior parte da coleta de 

dados da Autoavaliação Institucional foi realizada no ambiente virtual de aprendizagem 

mediante aplicação de questionários aos segmentos dos docentes/tutores, 

coordenação, discente e técnico-administrativo (APÊNDICE A).  Foram utilizadas como 

fontes de informações avaliação de módulo  e avaliação do tutor/docente pelo 

discente  (APÊNDICE B) 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 seguimentos 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 formulários) e subjetivos (observações coletadas nas Pesquisas de 

Autoavaliação, reuniões com os gestores e demais representações da comunidade 
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acadêmica), foram justapostos com os dados selecionados através da �avaliação do 

módulo� e da �avaliação do tutor/docente  pelo discente�, continuando a esboçar, deste 

modo, um panorama tanto representativo estatisticamente, quanto mais eficiente sob o 

ponto de vista da coleta e aproveitamento dos dados. 

 

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

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

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

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

respostas coletadas dos segmentos acadêmicos (Administrativo, Coordenação, Discente 

e Docente) ou dos cursos da FPS (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 

Nutrição 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 2015, de acordo 

com os cinco eixos, do novo instrumento de avaliação, contemplando as dez dimensões 

do SINAES e utilizando, também, perguntas do questionário do ENADE.   

 

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

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

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

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

assim definidas:  

 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. 
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Os instrumentos de avaliação foram diversificados por dimensão, de acordo com as 

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

as análises documentais e informações que corroboraram para a ampliação das 

conclusões obtidas pela abordagem qualitativa.  

 

Os indicadores pertencentes a cada dimensão apresentada foram transformados nos 

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

questionário foi único para todos os cursos, porém os setores responderam, apenas, as 

questões pertinentes as suas atividades.  

 

Quanto à 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 subcomissões, além da assessoria da CPA.  

Decidiu-se aplicar os questionários três vezes por ano para facilitar a 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 combinados, conforme as necessidades e situações ocorridas, focos e 

aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de atuação da FPS.   

 

5.5 Dinâmica dos Encontros 

 

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

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

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

 

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. 

 

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

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

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

os indicadores das pesquisas anteriores.   

 

 5.6 Análise e tratamento dos dados 

 

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

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

também a sua lógica. Em seguida, através de confrontos de diferentes instrumentos, 

buscou-se identificar eixos que estruturam os depoimentos, em torno dos quais se 

agrupavam características comuns. Após esta etapa, foram identificadas temáticas, 

alocadas nos Eixos do SINAES, em torno das quais os dados poderiam ser discutidos. 

 

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

colegiados foram dirigidas pelo setor responsável (coordenadores de curso, equipe 

técnico-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 
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meio dos questionários foram tratados em programa estatístico especifico e analisados 

pela CPA e representantes da Comunidade acadêmica.  

 

No que diz respeito aos documentos da Instituição, foi realizada a leitura e análise do 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC, 

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

documentos com os objetivos propostos no processo de Avaliação. 

 

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

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

avaliados, independente da Autoavaliação institucional instituída pelo SINAES, pode-se 

facilitar o seu entendimento e incorporá-la com mais facilidade. Por outro lado, corre o 

risco de ser diluída nos diversos cenários em que as avaliações acontecem e 

concorrerem, criando um viés de �muitas avaliações�.  

 

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

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

perenes e com cobertura de média 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 processo de Autoavaliação da CPA. 

 

Cabe observar que todas as amostras dos segmentos para 2015 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 2015.1 e 2015.2. 
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Quadro 12 – Adesão à Autoavaliação em 2015.1 

 
 
 

Segmentos 

Matriculados 
(número de habilitados para 

responder à pesquisa) 

Participantes 
(respondentes à pesquisa) 

Quantidade 
(Qt M) 

Tamanho 
mínimo da  
Amostra 
�������� 

 
Quantidade 
da Amostra 

(Qt P) 
 

Amostra % 
(Qt P / Qt M) 

Taxa de 
Adesão 

Administrativos 142  12 88 62 

Coordenadores 6  3 6 100 

Discentes 1577  40 1312 83 

Docentes 193  14 163 84 

FPS 1918 44 1570 81 

Taxa de Adesão Segmental 82 

     

Percebe-se que a FPS atinge em 2015.1 a adesão segmental média de 82%.  Os três 

segmentos de maior participação foram Coordenadores, Docentes e Discentes. A 

Amplitude da adesão, que é obtida pela diferença entre a maior Taxa de Adesão e a 

Menor Taxa de Adesão por segmento revelou 38%, que foi obtido fazendo-se a Taxa de 

Adesão dos Coordenadores (100%) menos a Taxa de Adesão dos Administrativos (62%). 

 

Percebe-se (Quadro 13) que a FPS atinge em 2015.2 a adesão segmental média de 86%.  

Os três segmentos de maior participação foram Coordenadores, Docentes e Discentes 

Ingressantes. A Amplitude da adesão, que é obtida pela diferença entre a maior Taxa de 

Adesão e a Menor Taxa de Adesão por segmento, revelou 19%, que foi obtido fazendo-

se a Taxa de Adesão dos Coordenadores (100%) menos a Taxa de Adesão dos 

Administrativos (81%). 
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Quadro 13 – Adesão à Autoavaliação em 2015.2 

 

 

Segmentos 

Matriculados 

(Número de habilitados para 

responder à pesquisa) 

Participantes 

(Respondentes à pesquisa) 

Quantidade 
(Qt M) 

Tamanho 
mínimo da  
Amostra 
������� 

 
Quantidade 
da Amostra 

(Qt P) 
 

 

Amostra % 
(Qt P / Qt M) 

Taxa de 
Adesão 

Administrativos 145 12 118 81 

Coordenadores 06 3 06 100 

Discentes (I + V) 1597 40 1171 73 

Ingressantes (I) 131 11 117 89 

Veteranos (V) 1466 38 1054 72 

Docentes 196 14 177 90 

FPS 1943 44 1472 76 

Taxa de Adesão Segmental 86 

 

Quadro 14 – Adesão Segmental Comparada 2013/2014/2015 

 
 

Segmentos 

 
Taxa Média de Adesão (%) 

 
2013 2014 2015 

Administrativos 31   
Coordenadores 83  100 

Discentes 28   
Docentes 51   

FPS 48   
 
 
A sondagem subjetiva identificada a partir das perguntas abertas  registrou 594 

opiniões/observações em 2015.1 e 494 (sendo 44 de Ingressantes e 450 de Veteranos), 

em 2015.2 todas categorizadas e quantificadas conforme Apêndice C. 
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As questões da Pesquisa da CPA foram estruturadas 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). As perguntas, na sua grande maioria, 

utilizaram padrão similar ao adotado no Questionário do Estudante do ENADE (2014).  

 

Cabe pontuar que o instrumento utilizado no Questionário do Estudante do ENADE, por 

vezes, apresenta elementos nas questões que são estritamente relativos às 

Universidades e Centros Universitários. 

 

Os segmentos dos Discentes, Docentes/tutores, Coordenações e Técnicos-

Administrativo contribuíram com as suas percepções coletadas pela pesquisa. Cada 

bloco de questões facultou, para os discentes, um espaço aberto, sem restrição de 

caracteres, para eventuais posicionamentos.  

 

As questões subjetivas foram apresentadas em quadros, específicos 2015, no formato 

Opinião/Frequência. Os resultados percentuais, após tabulação, foram tratados e 

enquadrados no esquema de Potencialidades (Concordo totalmente e Concordo), 

Margem de Recuperação (Concordo parcialmente) e Fragilidades (Discordo 

parcialmente, Discordo e Discordo totalmente).  

 

A CPA utilizou a soma dos percentuais das duas respostas de satisfação máxima 

Concordo totalmente  e Concordo  como sendo o quantificador de intensidade das 

Potencialidades. Os percentuais das respostas do tipo Concordo parcialmente  

enquadram-se como Margem de Recuperação das Potencialidades, e, finalmente, a 

soma dos percentuais Discordo parcialmente , Discordo  e discordo totalmente , 

serão consideradas Fragilidades. 

 

A síntese da percepção, colocada nas análises a seguir, é obtida pelo alocamento das 

somas dos percentuais nas categorias Forças, Oportunidade de Melhoria e Fraquezas, 

gerando o quadro da Síntese do Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS. Os 
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quadros das Sínteses estão dispostos no final do bloco das análises gráficas da pesquisa 

e serão apresentados no formato abaixo. 

 

Quadro 15 - Síntese do Estudo das Potencialidades e Fragilidades na FPS. 

AUTOAVALIAÇÃO:  

 

SEGMENTO(S) 2015.1 

Categorias  

Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir 

dos aspectos da percepção 

% Concordo totalmente  + % Concordo 

Forças 

79% ou 

conceito 5) 

Op. De Melhoria 

ou conceito 4) 

Fraquezas 

(soma< 60% ou conceito 

1, 2 ou 3) 

 Questão soma 

 

 

Síntese do resultado do Fórum de Autoavaliação – discentes 2015. 

 

Quadro 16 - Adesão comparada 2014 / 2015 

Cursos 
Alunos Participantes 

2015 2014 

Medicina 462 333 
Enfermagem 45 18 

Farmácia 62 35 
Fisioterapia 61 23 
Psicologia 15 2 
Nutrição 79 31 

Total 724 442 
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Síntese da Autoavaliação 2015 

Fraquezas: Biblioteca, Laboratório, Intercâmbio, Infraestrutura (área externa) e Lazer, 

Cultura e Interação Social. Forças: Acolhimento, Avaliação nos Módulos, Iniciação 

Científica e Valorização da opinião do discente nas atividades do curso. 

Abaixo seguem as colocações realizadas pelos discentes e as justificativas por parte dos 

gestores presentes no Fórum, procurando valorizar as questões apresentadas e elucidar 

os avanços e o planejamento para as devidas intervenções.  

Fraquezas: Biblioteca, Laboratório, Intercâmbio, Infraestrutura (área externa) e Lazer, Cultura e 
Interação Social. 

Discente / Diretório (Farmácia) 
 Melhorar Bibliografia de Farmácia 
 Ampliar a quantidade de livros para empréstimo (ao menos de 2 para 3) 

Biblioteca  
 O tema da ampliação da quantidade de livros para empréstimo é constante nas 

pautas. A expectativa de atendimento desta oferta (de 2 para 3) deve ocorrer até o 
final de 2016 

 Ressaltamos que trabalhamos com as quantidades/qualidade que se enquadram, 
minimamente, nos referenciais de Conceito 4 e que a meta é Conceito 5! 

 A melhora  da Bibliografia depende do fluxo: envio de lista de compras, 
cotação/verificação de disponibilidade. Nem sempre, mesmo com o recurso 
disponível, conseguimos ter muita agilidade no processo. 
 

Coordenação de Fisioterapia 
 A FPS tem investido na Plataforma Elsevier (bibliografia digital) 
 Alguns livros físicos têm grande demanda, tradicionalmente (são bíblias ) 
 Temos um alto registro de livros extraviados, chegando a marca de 443 

 

Discente (Nutrição) 
 Na Plataforma E. Volution só existem 2 livros digitais para Nutrição 

 
Coordenação de Nutrição 

 Nós disponibilizamos exatamente os 2 livros digitais disponíveis 
 
Biblioteca: 

 A disponibilidade da E.Volution apresenta algumas áreas com maior ou menor volume. 
No caso de Psicologia, por exemplo, não há nenhum disponível para aquisição 

 

Discente/Diretório (Fisioterapia) 
 Estudamos Ergonomia no Curso e nos vemos com bancos desconfortáveis no 

Laboratório 
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 Estudamos Ergonomia no Curso e nos vemos com bancos desconfortáveis no 

Laboratório 
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 Gostaríamos de ter acesso ao Laboratório de Dissecção 
 

Coordenação de Laboratório 
 A questão dos bancos sempre é recorrente nas reuniões da FPS. Várias interferências 

já ocorreram. Atualmente a Direção está sinalizando a adequação 
  
Docente NDE/Colegiado de Fisioterapia 

 O Laboratório de Dissecção não está contemplado na Matriz em vigência do Curso de 
Fisioterapia. Este ponto será levado ao NDE/Colegiado.  
 

.Fraquezas: Biblioteca, Laboratório, Intercâmbio, Infraestrutura (área externa) e Lazer, Cultura e 
Interação Social. 

Discente/Diretório (Medicina) 
 O Curso de Medicina é assistido por programas Intercâmbio próprio. Mas, para os 

outros Cursos da FPS não há divulgação 
 

Docente NDE/Colegiado de Medicina 
 A Mobilidade Acadêmica, da qual O Intercâmbio é um dos pontos, já está sendo 

pensada a partir de um grupo de profissionais que estão mobiliados para esse fim. 
Todavia, mesmo no Curso de Medicina temos muita dificuldade em firmar Convênios 
com grandes Instituições por conta do processo burocrático e da alta demanda que 
elas apresentam 
 

Coordenação da CPA 
 A FPS instituiu o Núcleo de Mobilidade e Internacionalização 

 

 

Fraquezas: Biblioteca, Laboratório, Intercâmbio, Infraestrutura (área externa) e Lazer, Cultura e 
Interação Social. 

Discente (Medicina) 
 Seria possível estender o horário da Biblioteca da FPS até 21hs? 
 A Biblioteca Ana Bove fecha às 18hs, seria possível estender o horário de 

funcionamento? 
 Descentralização das solicitações de Secretaria no Internato 

 
Biblioteca 

 O horário da Biblioteca (Segunda a Sexta 7h30 às 19h / Sábados das 8h às 12h) foi 
ajustado em função do fluxo de demanda, estudada a partir de um estudo do setor. 
Poderemos voltar a reavaliar 

 A Biblioteca Ana Bove será consultada sobre a possibilidade flexibilização de horário 
 

Coordenação de TI / representação dos Espaços Externos 
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 Até o final do semestre estaremos ajustando o atendimento para Requerimentos on-
line 

 

Forças: Acolhimento, Avaliação nos Módulos, Iniciação Científica e Valorização da opinião 
do discente nas atividades do curso. 

Discente (Medicina) 
 O Acolhimento poderia ser mais atraente. Na UPE os Diretórios participam do 

evento 
 A Avaliação dos Módulos é válida! Mas, necessitamos de feedback por parte 

dos Tutores 
 
Docente NDE/Colegiado de Medicina 

 O formato para o Acolhimento foi reajustado 
 Não apareceu demanda para mais espaço de participação no evento por parte 

dos Diretórios acadêmicos 
 O feedback vem melhorando, pois estamos submetendo os Tutores a um curso 

de feedbacks 

 

Discente/Diretório (Fisioterapia) 
 Não temos feedback do acolhimento com Avaliação Psicopedagógica!  

Coordenação da CPA 
 Os resultados da Avaliação Psicopedagógica são disponibilizados apenas para a 

Direção e Coordenações de Curso. A finalidade desta ação consiste em 
conhecer o perfil dos discentes para melhorar cada vez mais a aprendizagem, 
bem como prestar apoio quando se faça necessário 

 

Coordenação de Farmácia 
 Quanto à Iniciação Científica gostaria de dizer que a FPS disponibiliza e 

estimula a participação dos seus discentes no PIC, PIBIC/IMIP e FACEPE. Vamos 
manter a Iniciação Científica na Forças da FPS 
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AUTOAVALIAÇÃO  - RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

EIXOS 3 E 4 

DISCENTES - Órgãos colegiados. 

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

oferta de oportunidades para os discentes atuarem como representantes em órgãos 

colegiados. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 70,35% (Concordo 

totalmente e concordo), sendo de 32,09% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para os discentes atuarem 

como representantes em órgãos colegiados. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 18,14% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: Presença de 11,51% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 

oferecidas oportunidades para os discentes atuarem como representantes em órgãos 

colegiados. Sendo 2,59% o padrão de discordância máxima. O Curso de Medicina 

apresenta padrão negativo de respostas (Discordo, Discordo parcialmente e Discordo 

totalmente) para esta questão, da ordem de 12,67%. A FPS apresenta no geral 

Moderada Margem de Recuperação (18,14%). 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS 

 

 

ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Órgãos colegiados 

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

oferta de oportunidades para atuarem como representantes em órgãos colegiados. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 71,20% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 31,66% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para atuarem como 

representantes em órgãos colegiados. Os Coordenadores não apresentaram padrão 

negativo de respostas para esta questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 17,32% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 11,51% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS 
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totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 
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oferecidas oportunidades para atuarem como representantes em órgãos colegiados. 

Sendo 2,23% o padrão de discordância máxima. Moderada Margem de Recuperação 

(17,32%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
 

ADMINISTRATIVO - Órgãos colegiados. 

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

oferta de oportunidades para atuarem como representantes em órgãos colegiados. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral do Administrativo mostra presença de 

63,64% (Concordo totalmente e concordo), sendo de 21,59% a presença de 

respondentes que concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para 

atuarem como representantes em órgãos colegiados. Ausência do padrão de 

discordância máxima. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 
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melhoramento de percepção positiva em 18,18% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 18,18% dos respondentes no resultado médio geral da FPS 

que discordam que são oferecidas oportunidades para atuarem como representantes 

em órgãos colegiados. Moderada Margem de Recuperação (18,18%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
 

A FPS, seguindo seus princípios de gestão democrática é administrada por Órgãos 

Colegiados Deliberativos, Órgãos Executivos, Órgãos Avaliativos e Propositivos e Órgãos 

Consultivos, propositivos e Executivos. 

 

Os discentes, além dos próprios movimentos da auto-organizarão da classe, como os 

DAS, fazem-se representantes em vários desses fóruns. 

 

Os órgãos com representação discentes são: Colegiados de Curso, Semana Acadêmica e 

CPA. O que se expressam na margem de recuperação, esse pequeno percentual de 

18,14%, deve-se ao fato dos discentes (esses), possivelmente, não se interessarem, 
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alegando muitas vezes, falta de tempo, para esse tipo de participação ou não acessarem 

as pautas dos resultados, ou até mesmo alguns dos representantes não divulgarem de 

forma efetiva esses resultados. Além desses grupos sistemáticos, promovem-se fóruns 

com os discentes de todos os cursos para debates a respeito dos resultados das 

avaliações, sobre temas de cultura e formação geral.   

 

Os docentes contam com representação nos Colegiados de Curso, na CPA, nos NDE dos 

cursos, nos núcleos de pesquisa, Acessibilidade e Inclusão, no Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, além de poder solicitar a participação em quaisquer outros 

colegiados acadêmicos e administrativos da FPS. 

 

Os técnicos – administrativos participam com representação, das reuniões semanais da 

CGAA (Colegiado de Gestão Acadêmica e Administrativa), da reunião semanal de 

assuntos operacionais, da CPA e como convidados e ou solicitação espontânea para 

quaisquer outros colegiados. 

 

O que se identificou que poderá tornar as informações oriundas dessas instâncias 

colegiadas mais difundidas para os demais que não participam delas, foi a 

disponibilização de pasta compartilhada com as respectivas atas na intranet.  

 

A FPS entende a importância de potencializar espaços de debates, e de acordo com as 

metas/ações, acrescenta: consolidar a dinâmica das atas dos respectivos colegiados, 

disponibilizando em intranet e monitorando seus encaminhamentos. Implantada em 

janeiro de 2016. Assim, todos poderão tomar conhecimento das decisões nos 

colegiados, mesmo quando seus representantes não se comunicarem com a devida 

efetividade. Há iniciativas articuladas com o RH de ampliar as reuniões setoriais para 

aprimorar a divulgação das atividades, metas e seus resultados atingidos. 

Nas respostas subjetivas, os discentes se manifestaram apontando as causas para 

considerarem a margem de melhoria para as gestões colegiadas. A CPA está utilizando 

uma estratégia de ampla abrangência para divulgar todas as ações da FPS, que são 
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através dos Fóruns de Autoavaliação, realizados com todos os segmentos, a cada 

semestre. 

 
Respostas subjetivas para oferta de oportunidades para os discentes atuarem 
como representantes em órgãos colegiados. 
A instituição oferece oportunidade - Falta de tempo para participar  
Falta de divulgação das formas de participação.  
 
 
 

EIXOS 2 E  3 
 

DISCENTES - Programas, projetos ou atividades de Extensão. 

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

oferta de oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou 

atividades de Extensão. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 71,19% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 36,51% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para os estudantes 

participarem de programas, projetos ou atividades de Extensão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 18,06% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 10,75% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 

oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou 

atividades de Extensão. Sendo 1,83% o padrão de discordância máxima. O Curso de 

Medicina apresenta padrão negativo de respostas (Discordo, Discordo parcialmente e 

Discordo totalmente) para esta questão, da ordem de 16,21%. Moderada Margem de 

Recuperação (18,06%).  

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES – Extensão 

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

oferta de oportunidades para participarem de programas, projetos ou atividades de 

Extensão. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 71,73% (Concordo 

totalmente e concordo), sendo de 37,11% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para participarem de 

programas, projetos ou atividades de Extensão. Os Coordenadores não apresentaram 

padrão negativo de respostas para esta questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 18,15% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: Presença de 10,12% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 

oferecidas oportunidades para participarem de programas, projetos ou atividades de 
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Extensão. Sendo 1,62% o padrão de discordância máxima. Moderada Margem de 

Recuperação (18,15%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 

 
 

ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Cultura, lazer e 

interação social 

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

da promoção de atividades de cultura, de lazer e de interação social.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 54,84% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 23,08% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que a IES promove atividades de cultura, de lazer e de 

interação social.  
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Extensão. Sendo 1,62% o padrão de discordância máxima. Moderada Margem de 

Recuperação (18,15%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 

 
 

ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Cultura, lazer e 

interação social 

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

da promoção de atividades de cultura, de lazer e de interação social.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 54,84% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 23,08% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que a IES promove atividades de cultura, de lazer e de 

interação social.  
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b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 26,06% (Concordo parcialmente).  

c) Fragilidades: presença de 17,12% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que a IES 

promove atividades de cultura, de lazer e de interação social. A discordância máxima é 

de 3,06% Elevada Margem de Recuperação (26,06%). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS.  

 
 

EIXO 3 

DISCENTES -  Eventos internos e/ou externos à instituição. 

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

que o curso oferece para os estudantes participarem de eventos internos e/ou 

externos à instituição. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 67,33% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 29,19% a presença de Discentes Veteranos que 
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concordaram totalmente que o curso oferece condições para os estudantes 

participarem de eventos internos e/ou externos à instituição. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 21,48% (Concordo parcialmente).  

c) Fragilidades: presença de 9,62% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que o 

curso oferece condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou 

externos à instituição. Elevada Margem de Recuperação (21,48%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  

 
 

COORDENADORES E DOCENTES - Eventos internos e/ou externos à instituição.  

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

oferta de condições por parte do curso para que os docentes participarem de eventos 

internos e/ou externos à instituição.  
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COORDENADORES E DOCENTES - Eventos internos e/ou externos à instituição.  

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

oferta de condições por parte do curso para que os docentes participarem de eventos 

internos e/ou externos à instituição.  
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a) Potencialidades: o resultado médio geral dos Coordenadores e Docentes que 81,09% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 45,95% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que há oferta de condições por parte do curso para que os 

docentes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 18,92% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: sem registro de percepção negativa (Discordo parcialmente e Discordo) 

dos respondentes no resultado médio geral dos Coordenadores e Docentes quanto à 

oferta de condições por parte do curso para que os docentes participarem de eventos 

internos e/ou externos à instituição. Moderada Margem de Recuperação (18,92%). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 
 

As mudanças no mundo contemporâneo conferem às Instituições de Ensino Superior 

um papel estratégico no desenvolvimento das sociedades. Diante dessa realidade, em 

consonância com sua missão e considerando as diretrizes nacionais para as IES, a FPS 

propõe-se a desenvolver uma política de extensão, articulada com o ensino e a 
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pesquisa, em busca da construção de um projeto societário que permita, de forma 

efetiva, concretizar uma pauta de inclusão social, a formação cidadã e humanista, na 

perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano. 

 

Com a implantação da Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social desde 2013, 

a adesão e oferta de atividades, cursos e programas no tema, vêm se expandindo 

significativamente, o que será continuamente fortalecido pelas metas estabelecidas no 

PDI para essa área: Efetivar a política responsabilidade social na IES. Elaborar Projeto 

Campus Sustentável, incluindo iniciativas de educação ambiental envolvendo a 

comunidade Acadêmica. (Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa N° 
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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). 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.  

 

Todas essas metas geraram ações que estão sendo monitoradas mensalmente, 

através de planejamento estratégico da faculdade, elaborado em articulação com o 

PDI e Relatório de Autoavaliação. No campo de atividades de lazer, principalmente, 

na percepção do grupo Técnicos – Administrativos, 

A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social: respostas 
subjetivas da comunidade acadêmica. 

 Precisa ampliar e diversificar 
 Ofertar mais eventos de cultura e lazer 
 Ofertar mais vagas e divulgação 
 Oferecer horários mais flexíveis 

 

 

percebe-se uma significativa margem de oportunidades de recuperação, 

provocando na instituição a importância garantir o atendimento da proposta de 
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metas/ações, conforme PDI (para vencer essa fragilidade, de acordo com a do PDI),  

Meta 3: Implantar o Programa Arte e Cultura da FPS, com as seguintes ações: a) criar 

e fomentar projetos que promovam e divulguem as diversas manifestações artístico-

culturais, estimulando a criatividade, a articulação e a integração da comunidade 

acadêmica, bem como a formação cidadã. Estimular e fomentar a organização de 

eventos voltados ao resgate da memória cultural local e regional e preservação do 

patrimônio cultural; b) promover anualmente a campanha caça-talentos, gerando 

oportunidades de desenvolvimento intelectual, artístico-cultural e socioeducativo da 

comunidade acadêmica.  

 

O nível de adesão nas diversas atividades de extensão e responsabilidade tem sido 

ampliado, através de uma intensa divulgação da importância da participação da 

comunidade acadêmica nessas atividades. Entende-se que é necessário um tempo 

maior para que ela compreenda a importância da indissossiabilidade entre o ensino e a 

extensão, e o papel da responsabilidade social dos sujeitos sociais na formação 

profissional, valorizando suas ações. 

 

Quadro 17 – Adesão às Atividades de Extensão e Responsabilidade Social 

FPS CADASTRADOS PARTICIPANTES PERCENTUAL 
DISCENTE 1659 359 21,63 % 
DOCENTE 

 COLABORADOR 
251 11 4,38 % 

DOCENTE 251 22 8,76 % 
T. ADMINISTRATIVO 145 95 65,5 % 

  
 

 

 

 

Respostas Subjetivas dos estudantes a respeito da participação nas atividades de 

extensão 
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As oportunidades oferecidas para os estudantes participarem 
de programas, projetos ou atividades de extensão. 

 Maior divulgação 
 Mais opções  
 Ampliar a quantidade de vagas 
 Flexibilizar horários dos cursos 
 Burocracia (inscrição, carga-horária, dificuldade na 

obtenção de salas) 
 

Importante ressaltar a significativa participação dos Técnicos Administrativos nas 

atividades de Extensão e Responsabilidade Social, que se expressam não só como 

cursistas, mas como colaboradores no desenvolvimento de ações com a comunidade 

interna e externa. 

 

A FPS, através de suas políticas sociais, vem estabelecendo e ampliando a integração 

com a comunidade local e segmentos produtivos, promovendo parcerias com diferentes 

instituições de ensino e saúde, empresas dos setores público e privado, associações de 

classe, entre outros. Neste sentido, preocupa-se com a realização de diferentes 

programas e projetos de capacitação, destinados tanto à comunidade interna como a 

externa, (Quadro 08). 

 

DISCENTES - Intercâmbios e/ou estágios no país 

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

dos Veteranos que são oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem 

intercâmbios e/ou estágios no país. 

 

a) Potencialidades:  resultado médio geral da FPS mostra que 49,76% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 19,49% a presença de Discentes Veteranos que  

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para os estudantes 

realizarem intercâmbios e/ou estágios no país. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 19,82% (Concordo parcialmente). Nota-se 11,94% 

(Não sei responder e Não se aplica). 
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c) Fragilidades: presença de 18,5% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 

oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no 

país. Moderada Margem de Recuperação (19,82%). 

 

Síntese: Categoria Fraqueza da FPS.  

 
 

DISCENTES -  intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

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

dos Veteranos que são oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem 

intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 47,76% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 18,66% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para os estudantes 
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realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 18,74% (Concordo parcialmente). Nota-se 12,02% 

(Não sei responder e Não se aplica). 

c) Fragilidades: presença de 21,48% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam questão 

oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora 

país. Moderada Margem de Recuperação (18,74%). 

 

Síntese: Categoria Fraqueza da FPS.  

 
 

A experiência de mobilidade internacional oferece a possibilidade de explorar os 

conhecimentos sob diferente ponto de vista, de mergulhar numa cultura alheia e alargar 

horizontes, ultrapassando fronteiras e diminuindo, assim, as distâncias. Pautada nesses 

pressupostos, a FPS estabelece parcerias com instituições nacionais e internacionais, 
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bem como faz adesão a programas de governos para promover a mobilidade acadêmica 

de discentes e docentes, como os seguintes objetivos: 

a) proporcionar o enriquecimento da formação acadêmico-profissional e humana, 

por meio da vivência de experiências educacionais em instituições de ensino 

nacionais e internacionais;  

b) promover a interação do estudante com diferentes culturas, ampliando a 

visão de mundo e o domínio de outro idioma;  

c) favorecer a construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico 

do estudante, contribuindo para seu desenvolvimento humano e 

profissional;  

d) estimular a cooperação técnico-científica e a troca de experiências 

acadêmicas entre estudantes, professores e instituições nacionais e 

internacionais;  

e) propiciar maior visibilidade nacional e internacional a FPS;  

f) Contribuir para o processo de internacionalização do ensino de graduação da 

FPS. 

 

São consideradas como atividades de Mobilidade Acadêmica de discentes aquelas de 

natureza acadêmica, científica, artística e/ou cultural, como cursos, estágios e pesquisas 

orientadas que visem à complementação e ao aprimoramento da formação do 

estudante de graduação.  

 

A instituição adere ao Programa de Governo Ciências sem Fronteiras, com a inserção de 

30 discentes dos cursos de Medicina e Farmácia, registra-se que um dos fatores que se 

considerou dificultador foi a barreira no domínio de uma Língua Estrangeira, 

principalmente a de Língua Inglesa, tal fator motivou a FPS a investir significativamente 

na oferta de um curso de Inglês com possibilidade do estudante realizar todas as fases: 

Básico, Intermediário e Avançado durante todo a integralização do seu curso de 

graduação.   
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Essa iniciativa vai favorecer o atendimento as metas/ ações planejadas para esse tema 

na FPS, conforme a seguir: 

 

As metas/ações previstas no PDI: Meta 1:  instituir a política de mobilidade acadêmica 

e internacionalização da IES, prevê a criação do Núcleo de Internacionalização e 

Mobilidade Acadêmica e Ampliar os incentivos para mobilidade acadêmica de docentes 

e discentes. A criação do núcleo, instituído em 2016, pretende ampliar 

significativamente a mobilidade acadêmica da FPS. 

 

DISCENTES – Formação integral 

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

das disciplinas cursadas contribuindo para a formação integral, como cidadão e 

profissional. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra 87,12%(concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 54,57%a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que as disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação 

integral, como cidadão e profissional.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 8,77% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 4,11% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam das 

disciplinas cursadas como contribuindo para a formação integral, como cidadão e 

profissional. Sendo 1,14% o padrão de discordância máxima. 

 

 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXOS 2 E 3 

DISCENTES - Reflexão, convivência e respeito à diversidade 

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

dos estudantes de que as atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de 

aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 81,18% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 36,57% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que as atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da 

sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 13,60% (Concordo parcialmente).  

c) Fragilidades: presença de 3,99% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que as 

atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, 

convivência e respeito à diversidade.Considerável Margem de Recuperação (13,60%). 
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Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

A FPS trabalha com o método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), visando o 

desenvolvimento de futuros profissionais autônomos na construção dos seus 

conhecimentos, com visão crítica não só do meio de formação, mas também, da 

sociedade e das formas de intervenção possíveis, visando um mundo justo. Articulada as 

competências contempladas nas diretrizes curriculares específicas dos cursos, o Projeto 

Político Pedagógico da faculdade, defende essa formação humana, generalista e 

integral. O expressivo percentual de 87,12% de discentes que concordam que as 

disciplinas cursadas no curso contribuíram para a sua formação como cidadão e 

profissional, confirma que estamos desenvolvendo uma proposta pedagógica coerente 

com os nossos marcos conceituais e metodológicos, porém os 8,77% e 4,11%, que, 

respectivamente, concordam parcialmente ou discordam parcialmente, não são 

desprezados, merecendo uma aproximação a esses discentes no momento do retorno 
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dos resultados, com intuito de compreender melhor essa percepção e buscar possíveis 

intervenções.  

 

Nas metas/ações  do PDI para essa tema, destaca-se: : Instituir a Educação em Direitos 

Humanos de forma transversal em todas as esferas institucionais, abrangendo o ensino, 

a pesquisa, a extensão e a gestão.  

 

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

Integração  , componente obrigatório, que tem o objetivo promover a integração dos 

períodos e cursos, apresentando temas  relacionados à ética, cuidar de si, saúde 

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

e indígena. Acredita-se que essas iniciativas aliadas às metas projetadas no PDI as quais 

estão sendo implantadas, implementadas anualmente, deverão favorecer uma ampla 

percepção dos estudantes a respeito da importância do desenvolvimento desses temas 

na sua formação profissional e como exercício de cidadania. No parágrafo a respeito das 

atividades de Responsabilidade Social e Extensão, pode-se identificar a oferta ampliada 

nesses temas. 

 

Respostas Subjetivas dos estudantes a respeito das atividades acadêmicas 

desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e 

respeito à diversidade. 

Acho que deveria haver mais projetos de extensão. 

Ainda precisa de maiores ações e estratégias quanto essa categoria. 

As atividades fora da faculdade são boas para que possamos ver também outra 

realidade, que será a que vamos lidar bastante quando profissionais da área. 

Respeito a diversidade é discutida na FP, porém pode ser mais efetiva. 

 

 

EIXO 3 

 DISCENTES - Planos de Ensino 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para seus estudos.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 81,78% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 41,84% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que os planos de ensino apresentados pelos professores 

contribuem para seus estudos. O Curso de Farmácia não apresenta padrão negativo de 

respostas para esta questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 13,34% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 4,88% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para seus estudos. Sendo 

1,45% o padrão de discordância máxima. Considerável Margem de Recuperação 

(13,34%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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Síntese: Categoria Forças da FPS. 
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EIXO 3 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO - CONSOLIDADO  

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

Conteúdo Proposto.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,25% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 67,40% a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção do Conteúdo proposto. Percepção negativa inferior 

a 3% em todos os cursos. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 6,07% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 1,88% e Psicologia o superior com 8,83%. 

c) Fragilidades: presença de 1,69% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção do 
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Conteúdo proposto. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO -  CONSOLIDADO 

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

dos Objetivos Cognitivos Atingidos (Q2). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 91,21% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 62,74% a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção dos Objetivos cognitivos atingidos. Percepção 

negativa inferior a 3% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação: a margem limítrofe oportuniza o melhoramento de 

percepção em 7,24% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior de 3,77% e 

Farmácia o superior com 12,68%. 

c) Fragilidades: presença de 1,55% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 
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respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção do 

Conteúdo proposto. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

Buscou-se utilizar para o segmento discente as mesmas perguntas utilizadas no 

questionário do estudante do ENADE, para que fosse avaliados a percepção e o 

conhecimento dos estudantes de algumas perguntas que são mais adequadas a outras 

metodologias de ensino, diferentes do método ABP usado na FPS.  

 

Com isso não é apresentado para o estudante o planejamento de ensino completo, pois 

de acordo com os 7 passos, o estudante precisa identificar nos momentos de encontro 

tutoriais quais os objetivos de aprendizagem que se pretende para cada caso. Os 

estudantes são organizados em pequenos grupos -  grupos tutoriais - compostos por um 

tutor e 12 estudantes. Esses grupos se reúnem em horários pré-estabelecidos, 
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obedecendo a uma semana padrão. O problema  consiste normalmente na descrição 

de fenômenos que requeiram explicações; a tarefa dos estudantes é buscar e discutir 

explicações para esses fenômenos.  

 

Como resultado das discussões, definem-se os objetivos de aprendizagem que 

constituirão na força motriz subjacente para o estudo autodirigido os estudantes. O 

resultado médio geral da FPS mostra que 92,25% (Muito satisfatória e Satisfatória), dos 

discentes, considera adequado o conteúdo para atingir os objetivos de aprendizagem. O 

Planejamento de Ensino é elaborado pela equipe de docentes/tutores, sob coordenação 

tutorial.  

 

Constatamos que embora ele seja trabalhado de forma interativa e com muito mais 

participação dos estudantes no processo, o fato de não formalizarmos com essa 

terminologia, prejudicou a resposta de alguns estudantes quanto a esse item, 

registrando uma margem de recuperação de 13,34%. Foi discutida com os estudantes 

essa questão, fazendo os esclarecimentos a respeito das especificidades do método e, 

também, decidiu-se reorganizar o manual do estudante, alterando parte dele para os 

elementos do plano de ensino.  

 

 

Respostas subjetivas da percepção dos discentes a respeito dos planos de ensino 
apresentados pelos professores contribuírem para seus estudos; da percepção dos 
Objetivos Cognitivos Atingidos  e  da percepção do Conteúdo Proposto. 
 

Uniformização dos objetivos de aprendizagem nas tutorias 
Melhor aproveitamento da percepção do plano de ensino 
Abrangentes e adequados a realidade de mercado 
Melhor aproveitamento do plano de ensino por parte do tutor (Manual do 
Discente). 
Melhor divisão dos conteúdos, deficiência no sistema fórum, melhor organização 
dos casos por módulo. 

 
 
Todos os resultados são divulgados para os docentes e discutidos em NDE e colegiados. 
DISCENTES – Planos de Ensino 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção das 

referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 

contribuem para seus estudos e aprendizagem. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 79,80% (Concordo  

totalmente e Concordo), sendo de 40,32% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que as referências bibliográficas indicadas pelos professores 

nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagem. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 15,02% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 5,18% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que as 

referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem 

para seus estudos e aprendizagem. Sendo 1,68% o padrão de discordância máxima. 

Moderada Margem de Recuperação (15,02%). 

Síntese: Categoria Foças da FPS. 

 
COORDENADORES E DOCENTES - Referências Bibliográficas 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção da 

Biblioteca como dispondo das referências bibliográficas de acordo com a ementa do 

plano de ensino.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 68,82% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 23,53% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que a Biblioteca disponibiliza as referências bibliográficas de 

acordo com a ementa do plano de ensino. Os Coordenadores não apresentaram padrão 

negativo de respostas para esta questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 24,71% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 6,47% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que a 

Biblioteca disponibiliza as referências bibliográficas de acordo com a ementa do plano 

de ensino. Sendo 0,59% o padrão de discordância máxima. Segmento Coordenação com 

percepções positivas abaixo da média FPS. Elevada Margem de Recuperação (24,71%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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EIXO 5 

DISCENTES – Referências Bibliográficas 

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

Biblioteca como dispondo as referências bibliográficas que os estudantes necessitam.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 61,96% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 29,34% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que a Biblioteca disponibiliza as referências bibliográficas que 

os estudantes necessitam. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 25,00% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 13,04% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que a 

Biblioteca disponibiliza as referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

Sendo 3,05% o padrão de discordância máxima. O Curso de Fisioterapia apresenta 

padrão negativo de respostas (Discordo, Discordo parcialmente e Discordo totalmente) 

para esta questão, da ordem de 26,76%. Elevada Margem de Recuperação (25,00%). 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO -  CONSOLIDADO  

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

dos Discentes sobre a Bibliografia Oferecida.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 84,74% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 59,51% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da oferta de bibliografia de forma suficiente e 

atualizada. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 10,86% (Regular). Enfermagem assume o limite 

inferior de 5,24% e Psicologia o superior com 20,00%. 

c) Fragilidades: presença de 4,35% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 
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oferta de bibliografia de forma suficiente e atualizada. Moderada Margem de 

Recuperação (10,86%). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 
 

DISCENTES - Biblioteca Virtual 

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

dos Veteranos a instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras 

disponíveis em acervos virtuais.   

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 72,39% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 34,08% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que a instituição conta com biblioteca virtual ou confere 

acesso a obras disponíveis em acervos virtuais. O curso de Enfermagem apresenta 

resultado superior a 80,00% (Concordo totalmente e Concordo). 
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b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 17,74% (Concordo parcialmente). Enfermagem 

assume o limite inferior de 13,90% e Farmácia o superior com 21,79%. 

c) Fragilidades: presença de 7,63% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que a 

instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em 

acervos virtuais. Em Nutrição 18,80% e Psicologia 14,59%, respectivamente (Discordo 

parcialmente, Discordo e Discordo totalmente). Moderada Margem de Recuperação 

(17,74%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  

 
 

Esse é um dos itens que é avaliado sistematicamente na instituição, a cada final de 

módulo (A biblioteca dispõe das referências que os estudantes necessitam).), para 

além desse momento. A margem de recuperação de 25% embora com um índice 
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expressivo de (86,96%) de concordo totalmente, concordo e concordo parcialmente , 

nos desafia a identificar os vieses possíveis, pois perseguimos um nível crescente de 

satisfação dos nossos estudantes quanto a esse item. A FPS desde 2014 estabeleceu 

como meta estratégica de atualizar semestralmente o acervo, através da relação 

indicada pelas coordenações, perseguindo, assim, plena satisfação com parâmetros para 

o conceito 5. Na percepção dos estudantes as referências bibliográficas referidas nos 

Planos de Ensino estão adequadas aos temas trabalhados nos módulos 79,80% 

(Concordo  totalmente e Concordo), porém  há Moderada Margem de Recuperação 

(15,02%), a qual os estudantes relatam nos espaços abertos da pergunta, as seguintes 

ponderações: 

 

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagem: 

 Algumas referências não estão atualizadas. 
 Ampliar o auxilio ou explicação de como buscar o conhecimento adequadamente 

em diferentes bancos de dados.  
 Algumas referências não estão adequadas 

 
 

As coordenações relatam que algumas referências estão esgotadas, o que às vezes, 

ocasiona maior tempo de espera para aquisição. Quanto ao auxílio para o acesso aos 

diferentes  bases de dados, são oferecidos cursos de extensão gratuitos, específicos para 

esse fim, além de contar com uma profissional na sala de Recursos Digitais, exclusiva 

para o apoio ao estudante. A biblioteca da FPS disponibiliza para os estudantes dos 

cursos em geral, um quantitativo suficiente para atender a demanda, na proporção de 

um exemplar para até cinco (5) estudantes previstos para cada turma, referentes aos 

títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias) e está atualizado e 

tombado junto ao patrimônio da IES.O acervo é de caráter aberto e está constituído por 

14.559 livros. A biblioteca disponibiliza suporte à pesquisa cientifica permitindo o acesso 

às plataformas de Periódicos (EBSCO) e livros digitais (E- Volution). 

Entre 2015 e 2019 está projetada a realização de investimentos com ênfase ao processo 

de reestruturação física, garantindo a oferta e disponibilização da Sala de Recursos 

Multifuncionais, bem como, avanços significativos no incremento das Bases de Dados 
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para versões com ampliação e maior disponibilização de recursos e interfaces para os 

usuários, acrescenta-se, também, a fase de implantação do repositório digital de 

trabalhos acadêmicos. 

Acervo com total de títulos e de exemplares: 2460 títulos e 14.681 exemplares. Além 

disso, são oferecidos 137 livros no Evolution. 

Política de expansão e atualização do acervo: 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 integram a matriz 

curricular dos cursos. 

A aquisição do material bibliográfico ocorre semestralmente, com base nas solicitações 

de aquisição dos cursos e/ou identificação de necessidades dos coordenadores dos 

cursos. 

São adquiridas obras de acordo com novos lançamentos e que sejam relevantes para os 

cursos, com o objetivo de atender os usuários em tempo hábil e deixar o acervo sempre 

atualizado.  

Informatização da consulta ao acervo: a consulta ao acervo é informatizada através do 

sistema Pergamum que disponibiliza os serviços de consulta local e empréstimo 

domiciliar, reserva de livros, levantamento bibliográfico, comutação bibliográfica. Todos 

os computadores disponíveis têm acesso ao Portal do Aluno, porém, a biblioteca dispõe 

de dois terminais específicos para pesquisa, interligados diretamente ao Portal, cujo 

acervo está incluído e disponível ao estudante.  Além do serviço de pesquisa, o 

estudante consulta os registros de materiais em seu poder e datas de previsão de 

devolução, solicita renovações e reservas. 

Desse modo, a FPS demonstra em sua Política de Gestão e Infraestrutura um 

posicionamento mais eficiente e ágil para a Biblioteca.  
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Metas e ações contempladas no PDI (2015 a 2019):   

 
Meta Ampliar e diversificar os serviços e a informatização da biblioteca, promovendo a 
elevação dos conceitos dos cursos para o nível de excelência de acordo com os critérios 
de avaliação do MEC. 
 
Ações 

 Estabelecer atualização semestral do acervo, por cursos, através da aquisição de 
livros impressos e eletrônicos. 

 Implantar repositório digital de trabalhos acadêmicos. 
 Criar acervos especiais fonográficos e videográficos: cd, dvd e audiolivros. 
 Dinamizar a comunicação do sistema de bibliotecas junto à comunidade 

acadêmica. 
 Incrementar a Base de Dados migrando da base Pergamum versão Delphi para a 

versão WEB Pergamum. 
 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 
respostas, 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 Recursos Multifuncionais com utilização de Tecnologia 
Assistiva. 

 

 

EIXOS 3 E 5 

      AVALIAÇÃO DO MÓDULO - CONSOLIDADO  

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

equipamentos do(s) Laboratório(s) como suficiente(s) para o desenvolvimento das 

habilidades referidas no plano de ensino. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,09% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 62,52% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção dos equipamentos do(s) Laboratório(s) como 

suficiente(s) para o desenvolvimento das habilidades referidas no plano de ensino. 
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b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 8,54% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 4,31% e Psicologia o superior com 14,47%. 

c) Fragilidades: presença de 3,37% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção dos 

equipamentos do(s) Laboratório(s) como suficiente(s) para o desenvolvimento das 

habilidades referidas no plano de ensino. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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satisfatória e Satisfatória), sendo de 63,36% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da estrutura física do(s) Laboratório(s) como 

adequada(s) para o desenvolvimento das habilidades referentes ao objetivo da 

aprendizagem. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 6,59% (Regular).  

c) Fragilidades: presença de 2,50% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

estrutura física do(s) Laboratório(s) como adequada(s) para o desenvolvimento das 

habilidades referentes ao objetivo da aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 

 

EIXO 5 

DISCENTES - Aulas Práticas 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas como adequados para a 

quantidade de estudantes.  

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 63,57% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 31,71% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 

práticas estão adequados para a quantidade de estudantes. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 21,57% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 14,86%(Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas estão adequados para a 

quantidade de estudantes. Sendo 3,51% o padrão de discordância máxima. Elevada 

Margem de Recuperação (21,57%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Aulas Práticas 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas como adequados para a 

quantidade de estudantes.  

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 63,57% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 31,71% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 

práticas estão adequados para a quantidade de estudantes. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 21,57% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 14,86%(Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas estão adequados para a 

quantidade de estudantes. Sendo 3,51% o padrão de discordância máxima. Elevada 

Margem de Recuperação (21,57%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Aulas Práticas 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas como adequados para a 

quantidade de estudantes.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 63,90% (Concordo 

totalmente e concordo), sendo de aproximadamente 30,03% a presença de 

respondentes que concordaram totalmente que os equipamentos e materiais 

disponíveis para as aulas práticas estão adequados para a quantidade de estudantes. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 21,32% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 14,77% (Discordo 

parcialmente, Discordo e Discordo totalmente), sendo de 3,44% o padrão de respostas 

que discorda totalmente que os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 

práticas estão adequados para a quantidade de estudantes. Presença de 28,57% dos 

coordenadores que discordam parcialmente. Elevada Margem de Recuperação 

(21,32%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
DISCENTES – Aulas Práticas 
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 Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção 

dos ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas como adequados ao 

curso.   

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 76,06% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 38,03% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 

estão adequados ao curso.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 15,78% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 8,16% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao curso. 

Sendo 2,29% o padrão de discordância máxima. Moderada Margem de Recuperação 

(15,78%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Aulas Práticas 
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 Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção 

dos ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas como adequados ao 

curso.   

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 76,06% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 38,03% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 

estão adequados ao curso.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 15,78% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 8,16% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao curso. 

Sendo 2,29% o padrão de discordância máxima. Moderada Margem de Recuperação 

(15,78%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Aulas Práticas 
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Estudo das Potencialidades e Fragilidades da FPS a partir dos aspectos da percepção dos 

ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas como adequados ao curso.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 74,43% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 35,90% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 

estão adequados ao curso.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 16,80% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 8,77% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos coordenadores no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao curso. 

Sendo 2,29% o padrão de discordância máxima. Segmento Coordenação e Docentes 

com percepções positivas abaixo da média FPS. Moderada Margem de Recuperação 

(16,80%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  
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O resultado médio geral da FPS mostra que 90,92% (Muito satisfatória e Satisfatória) 

dos estudantes consideram a estrutura física dos Laboratórios como adequadas para o 

desenvolvimento das habilidades referentes ao objetivo da aprendizagem e aos Planos 

de Ensino dos cursos. Percebe-se, entretanto, pequena margem de insatisfação , 

principalmente nos cursos de Farmácia e Medicina, quanto aos equipamentos e 

materiais disponíveis para as aulas práticas no que se refere à  quantidade de 

estudantes, sendo   o resultado médio geral de  63,57% (Concordo totalmente e 

Concordo), apresentando margem de fragilidade de 14,77% (Discordo parcialmente, 

Discordo e Discordo totalmente).Quando questionados a respeito da justificativa para 

esse resultado, registram as seguintes questões:  

 

Respostas subjetivas a respeito da percepção dos discentes e docentes sobre os 
ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao curso: 
 

 Os bancos / cadeiras são desconfortáveis  
 Material de laboratório (Quantidade) referem que são insuficientes para algumas 

atividades. (2,5%) 
 

Os estudantes (2,5) relatam que os bancos disponibilizados nos laboratórios não 

apresentam conforto, porém, foi esclarecido pela coordenação de laboratório, que 

esses são considerados os mais adequados anatomicamente para as habilidades 

trabalhadas no ambiente. Considera-se, também, o fato de no método ABP não haver 

aulas , sendo assim, as atividades de laboratório, 90% é desenvolvimento de 

habilidades, exigindo movimentação constante, sendo a posição sentada, 

desaconselhável.  

 

Ressalta-se, também, quando se compara as categorias que avaliaram do corpo social da 

faculdade, que as coordenações percebem o item equipamentos para a quantidade de 

estudantes com uma margem maior de fragilidade de 57,14% (discordo parcialmente e 

concordo parcialmente). 
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Estão contempladas como meta estratégica no PDI e no planejamento estratégico anual 

obras estruturais de ampliação, já iniciadas em 2015, assim como, aquisição de novos 

equipamentos os quais são atualizados à medida que as coordenações apontam 

adequações curriculares.  Verificaremos nas próximas avaliações o nível da margem de 

recuperação em média de 15,78% (Concordo parcialmente). 

 

A FPS investe permanentemente nesse campo, por reconhecê-lo como fundamental 

para consolidar sua proposta metodológica, embasada na experiência de práticas. Os 

laboratórios possuem equipamentos de biossegurança como: os EPI (equipamentos de 

proteção individual): luvas, gorros, máscaras, protetor facial, jaleco, pêra, pipetador 

automático, além dos EPC (equipamentos de proteção complementar): chuveiro de 

emergência, lava olhos, descarte de material perfuro cortante, material para primeiros 

socorros, extintores de incêndio e emblemas educativos de segurança. São 

disponibilizados para o curso de graduação os seguintes laboratórios: Laboratório de 

Habilidades, Semiologia, Laboratório de Habilidades Procedimentos e Reanimação, 

Laboratório de Anatomia Modelos, Laboratório de Imagens, Laboratório de Anatomia 

Dissecção, Laboratório de Fisioterapia, Laboratório de Farmácia, Laboratório de 

Nutrição, Laboratório de Comunicação e Laboratório de Apoio e Almoxarifado.  

Para as metas e ações, foram projetadas no PDI e amplamente divulgadas, as seguintes: 

 

Meta Garantir 100% do atendimento da matriz em relação ao número e qualidade dos 
laboratórios.  
Ações 

 Adequar sistematicamente o espaço físico dos laboratórios às demandas de cada 
curso. 

 Organizar e manter atualizado 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 laboratório de anatomia modelos. 
 Adquirir equipamento de vídeo câmera para laboratório de procedimentos. 
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 Capacitar os técnicos dos laboratórios quanto ao manuseio e manutenção dos 
modelos e equipamentos.Visitar Laboratórios de Habilidades e Simulação de 
outras IES. 

 Capacitar docentes/tutores em Simulação realística. 
 Disponibilizar/construir Laboratório de Dinâmica de Grupo. 
 Construir armários para guarda de vidrarias e um almoxarifado de Reagentes. 

(Farmácia). 
 Adquirir depósitos para guarda e conservação dos alimentos armazenados no 

laboratório de Técnica Dietética, Tecnologia de Alimentos e Análise Sensorial. 
(Farmácia). 

 Implantar laboratório de semiologia para o curso de Farmácia. 
 Adquirir equipamentos para os laboratórios: Multidisciplinar, de microbiologia, 

micologia, parasitologia, uranálises, citologia, hematologia, bioquímica, 
imunologia e Bromatologia. (Farmácia). 

 Adquirir depósitos para guarda e conservação dos alimentos armazenados no 
laboratório de Técnica Dietética, Tecnologia de Alimentos e Análise Sensorial. 
(Farmácia). 

 Aumentar o número de microscópios nos laboratórios de microbiologia, 
micologia, parasitologia, uranálises, citologia, hematologia, bioquímica e 
imunologia. (Farmácia). 

 Adquirir dois microscópios com suporte para câmeras. 
 Adquirir equipamento de vídeo câmera para laboratório de atenção 

farmacêutica. 
 Capacitar os técnicos dos laboratórios quanto ao manuseio e manutenção de 

todos os equipamentos. 
 
 
EIXO 4 
 
AVALIAÇÃO DO MÓDULO - CONSOLIDADO  
 
Estudo das Potencialidades e Fragilidades da na FPS a partir dos aspectos da percepção 

dos Recursos Humanos disponíveis quando da necessidade de apoio para a 

aprendizagem (Q4).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,56% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 71,10% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção dos Recursos Humanos disponíveis quando da 

necessidade de apoio para a aprendizagem. Percepção negativa inferior a 2% em todos 

os cursos.  
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necessidade de apoio para a aprendizagem. Percepção negativa inferior a 2% em todos 

os cursos.  

80 

 

 

 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,13% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 3,03% e Farmácia o superior com 10,41%. 

c) Fragilidades: presença de 1,31% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção dos 

Recursos Humanos disponíveis quando da necessidade de apoio para a aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

 EIXO 3 

DISCENTES - Capacidade de comunicação nas formas oral e escrita. 

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

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

estudantes a respeito do curso contribuir para ampliar a capacidade de comunicação 

nas formas oral e escrita. 
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a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 76,70 % (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 36,98% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que o curso contribui para você ampliar sua capacidade de 

comunicação nas formas oral e escrita. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 17,16% (Concordo parcialmente). Nutrição assume o 

limite inferior de 10,26% e Farmácia o superior com 22,44%. 

c) Fragilidades: presença de 5,31% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que o 

curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e 

escrita. Moderada Margem de Recuperação (17,16%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  
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a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 76,70 % (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 36,98% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que o curso contribui para você ampliar sua capacidade de 

comunicação nas formas oral e escrita. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 17,16% (Concordo parcialmente). Nutrição assume o 

limite inferior de 10,26% e Farmácia o superior com 22,44%. 

c) Fragilidades: presença de 5,31% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que o 
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DISCENTES - Conhecimento teórico com atividades práticas. 

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

de que o curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades 

práticas. 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 79,36 % (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 37,98% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que o curso favorece a articulação do conhecimento teórico 

com atividades práticas. Os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, 

apresentam resultados superiores a 80,00% (Concordo totalmente e Concordo). 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 13,85% (Concordo parcialmente). Fisioterapia assume 

o limite inferior de 6,29% e Medicina o superior com 18,34%. 

c) Fragilidades: presença de 5,72% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que o 

curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas. 

Considerável Margem de Recuperação (13,85%). 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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DISCENTES - Qualidade das disciplinas e da atuação dos professores. 

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

de que o curso realiza avaliações periódicas da qualidade das disciplinas e da atuação 

dos professores. 

  

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 77,20% (Concordo 
totalmente e Concordo), sendo de 37,73% a presença de Discentes Veteranos que 
concordaram totalmente que o curso realiza avaliações periódicas da qualidade das 
disciplinas e da atuação dos professores. Os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição e Psicologia, apresentam resultados superiores a 80,00% (Concordo totalmente 
e Concordo). 
b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 
melhoramento de percepção em 15,42% (Concordo parcialmente). Nutrição assume o 
limite inferior de 8,55% e Farmácia o superior com 23,08%. 
c) Fragilidades: presença de 5,72% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 
totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que o 
curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas. Medicina 
apresenta 10,26%. Moderada Margem de Recuperação (15,42%). 
 
Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  
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DISCENTES – Domínio do conteúdo das disciplinas que ministram. 

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

de que os professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas que 

ministram. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 74,38% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 34,41% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que os professores demonstram domínio do conteúdo das 

disciplinas que ministram. Fisioterapia apresenta a maior percepção positiva (96,50%). 

Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição apresentam resultados superiores a 80,00%. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 18,41% (Concordo parcialmente). Nutrição assume o 

limite inferior de 10,26% e Farmácia o superior com 25,64%. 

c) Fragilidades: presença de 6,39% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que os 

professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas que ministram. Medicina 

apresenta 11,24%.  Moderada Margem de Recuperação (18,41%). 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS.  

 

 
 

Algumas dessas questões são realizadas periodicamente a cada final de módulo 

(mensal), como Recursos Humanos disponíveis quando da necessidade de apoio para a 

aprendizagem  o qual apresenta em todos os cursos, média de potencialidade entre 

(Muito satisfatória e Satisfatória), o resultado de 93,56%. As demais perguntas foram 

retiradas do questionário ENADE, as quais mantivemos terminologias do mesmo. Por 

trabalharmos com o método ABP, com proposta curricular integrada e interdisciplinar, 

não utilizamos o termo disciplina , preferimos assim, para que não haja o viés de 

identificação.   

 

Nos aspectos da percepção dos estudantes a respeito do curso contribuir para ampliar a 

capacidade de comunicação nas formas oral e escrita. a) Potencialidades: O resultado 

médio geral da FPS mostra que 76,70 %, uma pequena queda, perceptível no curso de 
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medicina e farmácia, assim como o resultado médio geral da FPS mostra que 77,20% dos 

professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas que ministram, restando 

uma margem de recuperação em torno de  6,39% (Discordo parcialmente, Discordo e 

Discordo totalmente). 

 

Respostas a respeito da percepção dos discentes sobre os professores demonstrarem 
domínio do conteúdo das disciplinas que ministram: 
 

Percepção positiva sobre a demonstração de domínio de conteúdo das disciplinas 
por parte do professor 
Percepção negativa sobre a demonstração de domínio de conteúdo das disciplinas 
por parte do professor 
Ênfase a maior atenção com a familiarização do professor com o método 

        

 

Respostas a respeito da percepção dos discentes sobre se o curso realiza avaliações 
periódicas da qualidade das disciplinas e da atuação dos professores: 

 
Percepção positiva sobre as avaliações periódicas 
Ênfase a maior atenção com a implementação de melhorias a partir das avaliações 
periódicas.  

 

 

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

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

de avaliação. A primeira intenção diagnóstica é realizada quando os estudantes 

ingressam na instituição, sendo recebidos pela equipe multiprofissional formada por 

psicólogos, psicopedagogos, pedagogos e Assistente Social, que desenvolvem atividades 

em grupo, para mapear o perfil psicopedagógico deles, ou seja, possibilita o desenho do 

perfil do ingressante dos cursos da FPS.  

 

Ao iniciar as atividades de ensino – aprendizagem, a cada módulo, os estudantes são 

avaliados através de provas cognitivas, avaliação dos pares, autoavaliação, avaliação do 

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

nesses itens, incluindo a avaliação dos conteúdos, objetivos de aprendizagem e 
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bibliografia disponíveis por módulos. As atividades práticas são realizadas, 

formativamente, ao longo do semestre, gerando uma média final ponderada. Com isso, 

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

aprimoramento do processo de trabalho na instituição, cuja proposta de autoavaliação 

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

FPS.  

 

Respostas a respeito da percepção dos discentes sobre se o curso favorece a 
articulação do conhecimento teórico com atividades práticas: 
 

Percepção positiva sobre as Atividades Práticas 
Ênfase a maior atenção com o conhecimento teórico 
Ênfase a maior atenção com a articulação teoria x prática 

 

Respostas a respeito da percepção dos discentes sobre se o curso contribui para você 
ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita: 
 

Percepção positiva sobre Comunicação Oral 
Ênfase a maior atenção com a Comunicação Escrita 
O tipo de ensino metodológico oferecido pela Instituição, Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP) favorece a comunicação oral e escrita. 
A disciplina de comunicação é bastante útil nesse aspecto, no entanto se torna, às 
vezes, repetitiva ao longo dos 4 semestres. 
A metodologia ajudou e continua me ajudando a perder a timidez. 
O método da FPS ajuda muito no quesito de comunicação, pois nos momentos das 
tutorias e nos laboratórios, os docentes/tutores sempre estão estimulando o nosso 
dialeto. É muito importante a comunicação no que tange não só a área de saúde, 
sobretudo porque há ainda uma grande defasagem na relação médico-paciente na 
questão de esclarecimentos e tirar dúvidas, defasagem essa que está sendo atenuada. 

 
 
EIXO 5 
 
DISCENTES -  Refeitório - Cantina e Banheiros  

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

de que a instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas 

que atendem as necessidades dos seus usuários. 
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a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 58,54% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 27,78% a presença de Discentes Veteranos que 

concordaram totalmente que dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições 

adequadas que atendem as necessidades dos seus usuários. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 23,55% (Concordo parcialmente).  

c) Fragilidades: presença de 16,64% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que a 

instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 

atendem as necessidades dos seus usuários. Elevada Margem de Recuperação (23,55%). 

 

Síntese: Categoria Fraqueza da FPS.  
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ADMINISTRATIVO, COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Refeitório - Cantina e 

Banheiros 

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

da disposição de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 

atendem as necessidades dos seus usuários.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 58,98% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 28,54% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que a IES disponibiliza refeitório, cantina e banheiros em 

condições adequadas que atendem as necessidades dos seus usuários.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 23,33% (Concordo parcialmente).  

c) Fragilidades: presença de 16,80% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que a IES 

dispõem de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem as 

necessidades dos seus usuários. Sendo 2,65% o padrão de discordância máxima. Elevada 

Margem de Recuperação (23,33%). 
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Síntese: Categoria Fraquezas da FPS.  

 
 

COORDENADORES E DOCENTES - Sala dos Professores 

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

da sala dos professores como apresentando condições adequadas (tamanho, 

equipamentos, iluminação, acústica).  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,31 % (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 80,77% a presença de Coordenadores e Docentes 

que concordaram totalmente que a sala dos professores apresenta condições 

adequadas (tamanho, equipamentos, iluminação, acústica). Baixa presença de 

percepção negativa para esta questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 11,54% (Concordo parcialmente).  
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c) Fragilidades: presença de 3,85% (Discordo) dos respondentes no resultado médio 

geral da FPS que discordam que a sala dos professores apresenta condições adequadas 

(tamanho, equipamentos, iluminação, acústica). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

O resultado médio geral da FPS mostra que 58,54% (Concordo totalmente e Concordo), 

referido pelo corpo social da faculdade quanto a percepção da disposição de refeitório, 

cantina e banheiros em condições adequadas que atendem as necessidades dos seus 

usuários, recaem principalmente nos banheiros, na cantina, e na ausência de refeitório, 

conforme é possível perceber nas respostas subjetivas dadas, principalmente pelos 

discentes. 
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Respostas subjetivas dadas pelos discentes a respeito da percepção quanto ao 

refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem as necessidades 

dos seus usuários 

 Cantina (preço) 
 Cantina (espaço insuficiente) 
 Cantina (limpeza e higienização) 
 Banheiros (climatização, limpeza e higienização) 
 Refeitório (ausência de oferta para os estudantes) 

 

 

Já nos aspectos respondidos pelos docentes a respeito das condições da sala dos 

professores, percebe-se uma média geral de 92,31 % (Concordo totalmente e 

Concordo) o que expressa os constantes investimentos realizados nessa infraestrutura, 

com aumento do número de computadores e acessibilidade.  

 

A FPS, consonante com o desempenho das necessidades institucionais e mediante a sua 

Política de Acessibilidade, busca promover uma infraestrutura livre de barreiras 

arquitetônicas que garantam o pleno acesso e o bem-estar, além de propiciar excelentes 

condições de desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, a 

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. 

 

Ainda no ano de 2015 foram realizadas algumas intervenções quanto o preço da 

cantina, resultando em resultados mais satisfatórios para os estudantes. Quanto a 

infraestrutura dos banheiros, foi criado um programa de qualidade para garantir que 

todos tenham maiores agilidades e responsabilidades com a manutenção da 

infraestrutura dos banheiros, principalmente quanto a sua higienização. Estão previstas 

as seguintes ações para 2016, a respeito da infraestrutura. 
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Ampliação, adequação e reformulação da infraestrutura física da IES, considerando os 
aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação. 

 Disponibilizar instalações físicas para as atividades administrativas de acordo com o 
arranjo organizacional. 

 Ampliar a disponibilidade de salas de tutoria e de exposição de acordo com a oferta 
de novos cursos e turmas. 

 Ampliar o espaço físico e disponibilidade de infraestrutura de informática da sala 
dos professores. 

 Estruturar salas de NDE individualizadas para cada curso com disponibilidade de 
equipamentos de informática e mobiliário adequados. 

 Adequar sistematicamente o espaço físico e a disponibilidade de infraestrutura de 
informática, na proporção 1/1, das salas de tutores em tempo integral de cada 
curso. 

 Disponibilizar duas salas para atendimento ao discente (bloco 9 e bloco 4). 
 Construir e equipar adequadamente sala de atendimento de primeiros socorros, 

com espaço reservado para aleitamento materno. 
 Ampliar a oferta de instalações sanitárias com disponibilização de vestiário. 

 

 

Meta Garantir recursos Tecnológicos adequados e suficientes para infraestrutura técnica 
e pedagógica de todos os cursos. 
 

 Implantar o Site Backup para garantir alta disponibilidade dos serviços de TIC. 
 Institucionalizar a Política de Segurança da Informação. 
 Atualizar os ativos de TIC (Servidores, No-breaks, Switches, Appliance, Central 

Telefônica, Vídeoconferência, etc) para suportar o alto volume de dados trafegados. 
 Implantar Vídeo Conferência. 
 Implantar as avaliações online nas Redes das Unidades de Saúde da Família.  
 Interligar a Secretaria Acadêmica do IMIP à Rede de dados da FPS através e fibra 

óptica. 
 Iniciar processo para integrar a Rede RNP. 
 Automatizar e modernizar os processos (Administrativo e Acadêmico) que 

necessitam da TIC como ferramenta de apoio. 
 Desenvolver, instituir e implantar o modelo de governança de TIC. 
 Mensurar e planejar produção e implantação de software para atender a Instituição 

de forma satisfatória. 
 Integrar os serviços de TI (Sistemas, notícias, arquivos, e-mails, etc) da FPS através 

de mecanismos de Intranet e outros dispositivos que garantam a mobilidade no 
acesso (em nuvem) a informação e uma comunicação efetiva com ações e projetos 
mais integrados. 
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 Planejar e executar ações que garantam acessibilidade, através do uso das 
tecnologias assistivas, das pessoas com deficiência aos recursos computacionais 
(Sistemas, computadores, etc) da FPS. 

 
 

 

EIXO 3 

DISCENTES  -  Projetos de Iniciação Científica 

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

oferta de oportunidades para os estudantes participarem de projetos de Iniciação 

Científica e de atividades que estimulem a investigação acadêmica.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 78,19% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 42,00% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para os estudantes 

participarem projetos de Iniciação Científica e de atividades que estimulem a 

investigação acadêmica. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 13,72% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 6,09% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 

oferecidas oportunidades para os estudantes participarem projetos de Iniciação 

Científica e de atividades que estimulem a investigação acadêmica. Sendo 1,75% o 

padrão de discordância máxima. Considerável de Margem de Recuperação (13,72%). 
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Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 

 
 

AUTOAVALIAÇÃO: COORDENADORES, DOCENTES E DISCENTES - Iniciação Científica 

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

oferta de oportunidades para participarem de projetos de Iniciação Científica e de 

atividades que estimulem a investigação acadêmica.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 80,43% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 43,12% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para participarem projetos 

de Iniciação Científica e de atividades que estimulem a investigação acadêmica. Os 

Coordenadores não apresentaram padrão negativo de respostas para esta questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 13,90% (Concordo parcialmente). 
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c) Fragilidades: presença de 5,68% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral da FPS que discordam que são 

oferecidas oportunidades para participarem projetos de Iniciação Científica e de 

atividades que estimulem a investigação acadêmica. Sendo 1,55% o padrão de 

discordância máxima. Considerável Margem de Recuperação (13,90%). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS. 

 
 

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

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

sobretudo, é um meio de renovação do conhecimento. A Faculdade reconhece no 

desenvolvimento da investigação científica um valioso instrumental pedagógico. A 

participação em projetos de iniciação científica tem um importante papel na formação 

do discente, no despertar e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um 

profissional capacitado a enfrentar os problemas do dia-a-dia.  
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A política de pesquisa da FPS tem como objetivos: 

a) Articulação entre as atividades de iniciação à pesquisa científica com a 

formação profissional prevista nos projetos pedagógicos dos cursos. 

b) Incentivar e apoiar permanentemente à participação de estudantes em 

processo de seleção de órgãos de fomento à pesquisa. 

c) Estimular ao aumento progressivo da produção científica e tecnológica. 

d) Estabelecer e ampliar convênios com instituições de pesquisa nacionais e 

internacionais. 

e) Estreitar a relação com os diversos órgãos de fomento à Pesquisa. 

f) Estimular o aumento de projetos submetidos às agências de fomento. 

 

A FPS através do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área da Saúde, 

apresenta três linhas de pesquisa, conforme abaixo, com vistas a desenvolver o 

conhecimento acadêmico e profissional a partir da investigação de situações 

relacionadas à prática do ensino na saúde.  

I- Desenvolvimento de expertise em processos educacionais 

Estuda os processos através dos quais pessoas ganham expertise em um determinado 

campo profissional adquirindo capacidade de executar, com padrões apropriados, as 

tarefas representativas daquela profissão. 

Fundamenta-se fortemente na pesquisa no campo da psicologia cognitiva e busca 

explicar os estágios transicionais entre um noviço e um expert na área médica ou de 

outras profissões de saúde. 

II- Processos de aprendizagem e ambientes de aprendizagem inovadores  

Investiga predominantemente a aprendizagem ativa e como ambiente de aprendizagem 

inovadores a favorecem. Esta linha de investigação adotará objetos de estudo: a 

atuação do professor como um facilitador, os problemas e os processos de 

aprendizagem colaborativa em pequenos grupos tutoriais e nos ambientes clínicos dos 

serviços do SUS e nas comunidades. 

III-  Avaliação de estudantes, avaliação da aprendizagem e de ambientes de ensino 

aprendizagem 
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Focaliza abordagens inovadoras de avaliação, tais como portfólios de estudantes e 

professores, reconhecimento de competências adquiridas, estratégias de avaliação 

qualitativa, desenho e princípios para avaliação programática. 

 

No sentido de valorizar e imprimir uma identidade nesse tema na FPS, em 2015 instituiu 

o núcleo de Pesquisa Interdisciplinar, visando ampliar as ações nesse âmbito. Embora 

com resultados positivos (quase 80%), há o desafio de fortalecer o campo de pesquisa 

para garantir a indissossiabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com as dimensões 

prioritárias que ambos requerem.  

 

Metas /ações 2016 (PDI).  
 Definir linhas prioritárias com potencial de agregar valores e conhecimentos de 

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

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

de fomento e em assessorias externas. 
 Estabelecer os indicadores institucionais para orientação na avaliação dos 

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

tecnológica. 

 

Respostas subjetivas sobre as oportunidades oferecidas para os estudantes 
participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a 
investigação acadêmica. 

 Maior divulgação (embora publica Edital) 
 Percepção positiva 
 Ampliar vagas para PIC / PIBIC 

 

O Programa de Iniciação Científica da FPS (PIC) contempla 38 estudantes. O total de 

estudantes bolsistas do PIC FPS é 23. O total de estudantes voluntários do PIC FPS é de 

15. No ano de 2016 está prevista a ampliação dessas vagas. 
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EIXOS 3 E 4 

AUTOAVALIAÇÃO: COORDENADORES E DOCENTES - Valorização de opiniões 

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

da valorização das suas opiniões a respeito das atividades desenvolvidas no seu curso.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 91,89 % (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 59,46% a presença de Coordenadores e Docentes 

que concordaram totalmente que a IES valoriza as suas opiniões a respeito das 

atividades desenvolvidas no seu curso. Baixa presença de percepção negativa para esta 

questão. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,41% (Concordo parcialmente).  

a) Fragilidades: presença de 2,70% (Discordo) dos respondentes no resultado 

médio geral da FPS que discordam que a IES valoriza as suas opiniões a respeito 

das atividades desenvolvidas no seu curso.  

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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EIXO 2 

COORDENADORES E DOCENTES - Missão. 

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

coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o proposto em sua missão.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral dos Coordenadores e Docentes que 91,89% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 67,57% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que há coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e 

o proposto em sua missão. Ausência total de percepção totalmente negativa. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 8,11% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: sem registro de percepção negativa (Discordo parcialmente e Discordo) 

dos respondentes no resultado médio geral dos Coordenadores e Docentes quanto à 

coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o proposto em sua missão. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 



101 

 

 

 

EIXO 2 

ADMINISTRATIVO - Missão 

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

da coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o proposto em sua missão.  

a) Potencialidades: o resultado médio geral do Administrativo mostra que 76,14% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 25,00% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que há coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e 

o proposto em sua missão. Quando consideradas as respostas das Potencialidades 

(76,14%) e da Margem de Recuperação (18,18%), observa-se que 94,32% dos 

respondentes conhecem a Missão Institucional da FPS. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 18,18% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 5,68% (Discordo parcialmente e Discordo) dos 

respondentes no resultado médio geral do Administrativo que discordam que há 

coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o proposto em sua missão. 

Moderada Margem de Recuperação (18,18%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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melhoramento de percepção positiva em 18,18% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 5,68% (Discordo parcialmente e Discordo) dos 

respondentes no resultado médio geral do Administrativo que discordam que há 

coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o proposto em sua missão. 

Moderada Margem de Recuperação (18,18%). 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 
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O resultado médio geral da FPS mostra que 91,89 % (Concordo totalmente e Concordo), 

e da oferta de condições por parte do curso para que os docentes participarem de 

eventos internos e/ou externos à instituição, O resultado médio geral dos 

Coordenadores e Docentes que 81,09% (Concordo totalmente e Concordo), e  

Potencialidades: O resultado médio geral dos Coordenadores e Docentes que 91,89% 

(Concordo totalmente e Concordo), e de 76,14% dos Técnicos administrativos, sobre a 

coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o proposto em sua missão, 

confirmam a marca da FPS em valorizar uma gestão democrática. Embora com uma 

margem de recuperação no segmento dos técnicos de 18,18%, o que provocou 

intervenções de esclarecimentos para identificar os pontos mais determinantes para 

essa margem. Foram potencializados os espaços colegiados com a mobilização de maior 

participação dos técnicos nos processos de decisão, além de implantar no mês de 

janeiro uma nova política de RH.  

 

Quanto ao grau máximo de satisfação no segmento acadêmico, deve-se, 

principalmente, ao fato dos cursos de graduação da FPS serem fundamentados na 

valorização da formação acadêmica com qualidade, na defesa da gestão acadêmica 

democrática, na autonomia didático-científica e na indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. A FPS reconhece o ensino de graduação como espaço plural de 

produção e socialização do conhecimento e como locus privilegiado das múltiplas 

expressões do saber, da livre expressão das ideias, da ética, da defesa dos valores 

humanos, da crítica e do trabalho cooperativo. 

 

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

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

projetos e programas. No contexto de criação da FPS, foram construídos a missão, 

estratégias, objetivos e metas para nortear o seu desenvolvimento em busca de 

consolidar seus anseios e propósitos filosóficos e pedagógicos na formação profissional 

em saúde, como:  

 I - a formação de profissionais de nível superior mediante oferta de cursos de 
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graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento e extensão; 

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

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

serviços; 

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

está situada a Instituição.  

 

EIXO 4 

ADMINISTRATIVO - Função exercida 

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

oferta de oportunidades para crescimento na função exercida.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral do Administrativo mostra que 56,82% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 26,14% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades para crescimento na função 

exercida. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 15,91% (Concordo parcialmente). 

b) Fragilidades: presença de 27,27% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral do Administrativo que 

discordam que são oferecidas oportunidades para crescimento na função 

exercida. Sendo 10,23% o padrão de discordância máxima. Moderada Margem 

de Recuperação (15,91%). 
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Síntese: Categoria Fraquezas da 

FPS.

 
 

ADMINISTRATIVO - Atividades desenvolvidas no seu setor  

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

valorização por parte da IES das suas opiniões a respeito das atividades desenvolvidas 

no seu setor. 

 

a)Potencialidades: o resultado médio geral do Administrativo mostra que 60,23% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 28,41% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que há valorização por parte da IES das suas opiniões a 

respeito das atividades desenvolvidas no seu setor. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 18,18% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 21,59% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral do Administrativo que 
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discordam que há valorização por parte da IES das suas opiniões a respeito das 

atividades desenvolvidas no seu setor. Sendo 6,82% o padrão de discordância máxima. 

Moderada Margem de Recuperação (18,18%). 

 

Síntese: Categoria Oportunidade de Melhoria da FPS. 

 
 

ADMINISTRATIVO - Oferecimento de Apoio 

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

oferecimento de apoio para os técnicos administrativos se qualificarem. 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral do Administrativo mostra que 43,19% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 13,64% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que há oferecimento de apoio para os técnicos administrativos 

se qualificarem. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 23,86% (Concordo parcialmente). 
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c) Fragilidades: presença de 32,95% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral do Administrativo que 

discordam que há oferecimento de apoio para os técnicos administrativos se 

qualificarem. Sendo 7,95% o padrão de discordância total. Elevada Margem de 

Recuperação (23,86%). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 

 
 

ADMINISTRATIVO - Número de Técnico-Administrativos 

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

disponibilização do número de técnico-administrativos suficiente para atender 

satisfatoriamente as necessidades dos serviços prestados.   

a) Potencialidades: o resultado médio geral do Administrativo mostra que 52,28% 

(Concordo totalmente e Concordo), sendo de 17,05% a presença de respondentes que 

concordaram totalmente que há disponibilização do número de técnico-administrativos 

suficiente para atender satisfatoriamente as necessidades dos serviços prestados. 
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b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção positiva em 29,55% (Concordo parcialmente). 

c) Fragilidades: presença de 18,17% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo 

totalmente) dos respondentes no resultado médio geral do Administrativo que 

discordam que há disponibilização do número de técnico-administrativos suficiente para 

atender satisfatoriamente as necessidades dos serviços prestados. Sendo 1,14% o 

padrão de discordância total. Elevada Margem de Recuperação (29,55%). 

 

Síntese: Categoria Fraquezas da FPS. 

 
 

O resultado médio geral do Administrativo mostra que 56,82% (Concordo totalmente e 

Concordo) quanto a suficiência de técnico-administrativos para atender 

satisfatoriamente as necessidades dos serviços prestados, enquanto que o resultado 

médio geral do Administrativo mostra que 52,28% (Concordo totalmente e Concordo) 

quanto ao oferecimento de apoio para se qualificarem, acrescentando o resultado 

médio geral de  43,19% (Concordo totalmente e Concordo) para a  percepção da oferta 
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de oportunidades para crescimento na função exercida  56,82% (Concordo totalmente e 

Concordo). Esses foram os registros com menores níveis de satisfação, o que permitiu a 

partir desses resultados, algumas atividades de intervenção para buscar modificá-los. Já 

nos aspectos da percepção da coerência por parte da IES quanto às ações praticadas e o 

proposto em sua missão o resultado médio mostra que 76,14% (Concordo totalmente e 

Concordo), embora uma boa adesão, alertou a gestão para buscar estratégias que 

identifique e intervenha de forma efetiva nesses resultados para a sua superação.  

 

A presença de 21,59% (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo totalmente) quanto 

a valorização por parte da IES quanto as suas opiniões a respeito das atividades 

desenvolvidas no seu setor, também traz um elemento que articula quando 

perguntados a respeito dos colegiados, apresentando naquela pergunta um resultado 

médio de 63,64% apenas (concorda totalmente ou concorda). É necessário buscar 

mecanismos de maior circulação de informações e clareza na comunicação. As metas 

traçadas no PDI para o período de sua vigência prevê ações para esses itens. 

 

A FPS aloca a sua Política de Gestão e Infraestrutura no Eixo 3, a partir dos temas: 

Políticas para o Corpo Docente, Corpo Técnico-Administrativo, Infraestrutura, 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Sistemas de Biblioteca, Sustentabilidade 

Financeira e da Organização Administrativa.  

 

O Eixo da Política de Gestão e Infraestrutura pode ser compreendido e definido a partir 

de um conjunto de procedimentos e processos, cuja característica dinâmica é a 

comunicação entre si, desenhando e redesenhando, deste modo, o perfil institucional 

da FPS por meio de um escopo que aproxima cada um dos temas à Política de Gestão e 

Infraestrutura, de perfil estrategicamente orientado e vocacionada à implementação e 

vivência do conceito de Acessibilidade e Inclusão. Assim, o PDI 2015-2019 estabelece as 

margens a serem alcançadas conforme as respectivas metas, objetivos e cronograma. 

  



109 

 

 

 

A política de Gestão de Pessoas da FPS, consolidada pela institucionalização e 

funcionamento do setor de RH, enfatiza a sua relação com o Corpo Técnico-

Administrativo, através do desenvolvimento e estabelecimento pautando tanto nos 

requisitos legais trabalhistas referentes ao Regime CLT, quanto nas orientações da busca 

e implantação de condições materiais e gerenciais adequadas ao desenvolvimento, 

valorização e retenção dos seus talentos internos.  

 

 A 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 normativos, o 

Corpo Técnico-Administrativo da FPS, o Corpo Técnico-Administrativo é diretamente 

beneficiado pela disponibilização de constantes melhorias nos processos de gestão e da 

infraestrutura, consubstanciadas 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.  

 

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. 

 

Meta  Criar Política de RH para o Corpo Técnico-Administrativo. 
Elaborar, apresentar e submeter à política para o corpo técnico – administrativo. 
Indicar, pelo menos, um técnico – administrativo, por ano, para cursos de mestrado e ou 
doutorado. 
Indicar, pelo menos, um técnico – administrativo, por ano, de cada setor, para cursos de 
qualificação e ou aperfeiçoamento. 
Implantar o Plano de Cargos Carreiras e Salários deste segmento. 

 

Segundo informação do RH da FPS, em 2015, a Instituição apoiou a Formação 
Acadêmica, Capacitação e Qualificação do Técnico- Administrativo, da seguinte forma: 
  

         02  Colaboradores: Mestrado 
         02 Colaboradores:  Pós Graduação Lato Sensu 
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         Dos 145 colaboradores, 95 realizaram treinamentos de capacitação/outros. 
 

A Direção da FPS está em fase de negociação, para implantação ainda no primeiro 

trimestre de 2016, de um Curso de Língua Inglesa (VOXY)  on-line extensivo ao corpo 

Técnico-Administrativo, totalmente gratuito, e customizável, de acordo com o nível de 

conhecimento prévio da Língua. 

 

EIXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO: DISCENTES INGRESSANTES - Acolhimento 

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

percepção da semana de acolhimento como contribuindo para esclarecimento dos 

discentes ingressantes sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,02% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 51,28% a presença de Discentes Ingressantes que 

concordaram totalmente com a percepção da semana de acolhimento como 

contribuindo para esclarecimento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso.  

Os Ingressantes de Enfermagem e Fisioterapia apresentam apenas percepções positivas 

para a questão. Baixa presença de percepção negativa. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe geral da FPS 

oportuniza o melhoramento de percepção em 3,42% (Concordo parcialmente). 

Farmácia e Psicologia trazem respectivamente, 7,14% e 7,41%. 

c) Fragilidades: presença de 1,71% (Discordo parcialmente) dos respondentes no 

resultado médio geral da FPS que discordam da semana de acolhimento como 

contribuindo para esclarecimento sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso. 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

DISCENTES INGRESSANTES -  Matriz Curricular 

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

da semana de acolhimento como permitindo o conhecimento da matriz curricular do 

curso por parte do Ingressante.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 82,05% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 41,88% a presença de Discentes Ingressantes que 

concordaram totalmente com a percepção que semana permitiu que eu conhecesse a 

matriz curricular do meu curso. Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia não apresentaram 

percepção negativa explícita (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo totalmente). 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe geral da FPS 

oportuniza o melhoramento de percepção em 14,53% (Concordo parcialmente). 

Nutrição assume o limite inferior de 12,50% e Farmácia o superior com 21,43%. 
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Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

DISCENTES INGRESSANTES -  Matriz Curricular 

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

da semana de acolhimento como permitindo o conhecimento da matriz curricular do 

curso por parte do Ingressante.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 82,05% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 41,88% a presença de Discentes Ingressantes que 

concordaram totalmente com a percepção que semana permitiu que eu conhecesse a 

matriz curricular do meu curso. Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia não apresentaram 

percepção negativa explícita (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo totalmente). 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe geral da FPS 

oportuniza o melhoramento de percepção em 14,53% (Concordo parcialmente). 

Nutrição assume o limite inferior de 12,50% e Farmácia o superior com 21,43%. 
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c) Fragilidades: presença de 1,70% (Discordo parcialmente e Discordo) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS. Considerável Margem de Recuperação 

(14,53%). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

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

percepção de que na semana de acolhimento o Ingressante foi esclarecido de todas as 

informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à instituição.  

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 88,04% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 42,74%a presença dos queconcordaram totalmente 

com a percepção que semana de acolhimento como esclarecendo o Discente 

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

instituição. Enfermagem não apresenta percepção negativa explícita (Discordo 

parcialmente, Discordo e Discordo totalmente). 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe geral da FPS 

oportuniza o melhoramento de percepção em 8,55% (Concordo parcialmente). 
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Fisioterapia apresenta 21,43%. 

c) Fragilidades: presença de 2,56% (Discordo) dos respondentes no resultado médio 

geral da FPS.  

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 

 
 

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

da semana de acolhimento como permitindo o conhecimento dos espaços disponíveis 

na FPS, facilitando a circulação do Ingressante.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 82,91% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 35,90% a presença de Discentes Ingressantes que 

concordaram totalmente com a percepção que semana de acolhimento permitiu o 

conhecimento dos espaços disponíveis na FPS, facilitando minha circulação. 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição não apresentaram percepção negativa 

explícita (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo totalmente). 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe geral da FPS 
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oportuniza o melhoramento de percepção em 14,53% (Concordo parcialmente). 

Enfermagem e Psicologia apresentamrespectivamente21,43% e 29,63%. 

c) Fragilidades: presença de 1,71% (Discordo) dos respondentes no resultado médio 

geral da FPS. Psicologia apresenta 7,41% de percepção negativa.Considerável Margem 

de Recuperação (14,53%). 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

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

de que a área de convivência da FPS atende às expectativas e necessidades dos 

Ingressantes.  

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 89,74% (Concordo 

totalmente e Concordo), sendo de 56,41%a presença dos que concordaram totalmente 

com a percepção que a área de convivência da FPS atende às expectativas e 

necessidades dos Ingressantes. Enfermagem e Psicologia não apresentam percepção 

negativa explícita (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo totalmente) e ambos os 

cursos têm as percepções de Concordo totalmente em 85,71% e 70,37%, 
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respectivamente. 

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe geral da FPS 

oportuniza o melhoramento de percepção em 7,69% (Concordo parcialmente). 

Farmácia apresenta 14,29%. 

c) Fragilidades: presença de 2,56% (Discordo parcialmente e Discordo) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS. Presença em Fisioterapia de 7,14% de 

respostas padrão Discordo . 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

O programa de acolhimento da FPS visa receber os ingressantes dedicando uma semana 

a esse fim, procurando nesse período aproximá-los dos diversos ambientes em que 

deverão interagir ao longo do curso. Procura-se, também, trabalhar situações de 

simulação a respeito do método ABP, para que o estudante compreenda a proposta do 

nosso projeto pedagógico.  

 

Ao final da semana, os discentes são convidados a responderem as questões acima, as 

quais tecerão algumas considerações adicionais. O estudo dos aspectos da percepção 

como permitindo ao discente o conhecimento da matriz curricular do curso, apresenta o 
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resultado médio geral de 82,05% (Concordo totalmente e Concordo), Enfermagem, 

Farmácia e Fisioterapia não apresentaram percepção negativa explícita (Discordo 

parcialmente, Discordo e Discordo totalmente).  

Há uma considerável Margem de Recuperação (14,53%) no que se refere a facilidade de 

circulação para os discentes. Quanto à percepção de que a área de convivência da FPS 

atende às expectativas e necessidades. O resultado médio geral da FPS mostra que 

89,74% (Concordo totalmente e Concordo), Enfermagem e Psicologia não apresentam 

percepção negativa explícita (Discordo parcialmente, Discordo e Discordo totalmente) e 

ambos os cursos têm as percepções de Concordo totalmente em 85,71% e 70,37%, 

respectivamente.  

 

Estudo dos aspectos da percepção de que na semana de acolhimento o Ingressante foi 

esclarecido de todas as informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e à 

instituição, o resultado médio geral da FPS mostra que 88,04% (Concordo totalmente e 

Concordo), Enfermagem não apresenta percepção negativa explícita (Discordo 

parcialmente, Discordo e Discordo totalmente), chamando atenção para o curso de 

Fisioterapia que apresenta 21,43% como oportunidade de melhoramento.  

 

Esses resultados já nortearam o planejamento da semana de acolhimento de 2016, 

procurando melhorar a sinalização e pessoal de apoio para a circulação dos discentes 

ingressantes nesse período, além de procurar atender naquilo que algum curso teve 

uma margem de recuperação maior, para que o mesmo não volte a ocorrer. Assim, 

cumpriremos nosso objetivo na semana de acolhimento em articulação com a nossa 

missão, que é atender 100% com excelência nossos discentes em todas as vazes de 

convivência conosco. 
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Quadro da síntese das respostas subjetivas dos discentes ingressantes 

A contribuição da semana de acolhimento para esclarecimento do discente ingressante 
sobre a metodologia ativa de ensino usada no curso. 

 Percepção positiva sobre a Semana de Acolhimento, o Método ABP e a FPS 
 Sinalização de dificuldade com meios digitais 

Na semana de acolhimento como permitindo que o discente ingressante conheça a 
matriz curricular do seu curso. 

 Estou me familiarizando com a Matriz, através de consulta no Portal Acadêmico 
 Ainda não vi as disciplinas referentes ao 1º período 

Na semana de acolhimento como esclarecendo com todas as informações necessárias 
para uma boa adaptação ao curso e à instituição. 

 Percepção positiva sobre as informações disponibilizadas na Semana de 
Acolhimento (reconhecimento da organização e preocupação com a adaptação 
do discente ingressante da FPS) 

 Grande volume de informações importantes apresentadas 
A área de convivência da FPS como atendendo as expectativas e necessidades dos 
discentes ingressantes. 

 Percepção positiva sobre a área de convivência 
 Outras (ampliar a oferta de alimentos mais saudáveis – Cantina) 

 

 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES -  CONSOLIDADO  

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

da Orientação pelos objetivos da aprendizagem (Q1). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,33% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 75,55% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da Orientação pelos objetivos da aprendizagem. 

Percepção negativa inferior a 4% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,22% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 4,12% e Farmácia o superior com 8,49%. 

c) Fragilidades: presença de 1,45% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

Orientação pelos objetivos da aprendizagem. 
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Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO                     

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

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

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,16% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 73,77% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção do estímulo à participação ativa e auxílio na 

condução do grupo. Respostas de teor negativo com presença inferior a 5% em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,92% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 3,94% e Farmácia o superior com 8,94%. 
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c) Fragilidades: presença de 1,93% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção do 

estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES: Consolidado 2015  

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

do estímulo ao interesse e à curiosidade (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que92,19% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 73,91% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade. Respostas 

de teor negativo com presença inferior a 4% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 
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c) Fragilidades: presença de 1,93% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção do 

estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES: Consolidado 2015  

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

do estímulo ao interesse e à curiosidade (Q3). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que92,19% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 73,91% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade. Respostas 

de teor negativo com presença inferior a 4% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 
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melhoramento de percepção em 6,21% (Regular). Nutrição assume o limite inferior de 

5,05% e Farmácia o superior com 10,14%. 

c) Fragilidades: presença de 1,61% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à 

percepção do estímulo ao interesse e à curiosidade. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da orientação no uso dos recursos de aprendizagem (Q4). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,73% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 74,09% a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da orientação no uso dos recursos de 
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aprendizagem. Respostas de teor negativo com presença inferior a 4% em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,83% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 5,01% e Farmácia o superior com 8,47%. 

c) Fragilidades: presença de 1,44% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

orientação no uso dos recursos de aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

do estímulo ao raciocínio crítico (Q5). 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,15% (Muito 
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aprendizagem. Respostas de teor negativo com presença inferior a 4% em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,83% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 5,01% e Farmácia o superior com 8,47%. 

c) Fragilidades: presença de 1,44% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

orientação no uso dos recursos de aprendizagem. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

do estímulo ao raciocínio crítico (Q5). 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 93,15% (Muito 
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satisfatória e Satisfatória), sendo de 75,07% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção do estímulo ao raciocínio crítico. Respostas de teor 

negativo com presença inferior a 4% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,30% (Regular). Fisioterapia assume o limite inferior 

de 3,62% e Psicologia o superior com 8,42%. 

c) Fragilidades: presença de 1,56% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção do 

estímulo ao raciocínio crítico. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  

 
 

 

 

 



123 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da contribuição para um relacionamento harmônico do grupo (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,69% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 78,21% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da contribuição para um relacionamento 

harmônico do grupo. Respostas de teor negativo com presença inferior a % em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 3,83% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 2,77% e Farmácia o superior com 6,60%. 

c) Fragilidades: presença de 1,47% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

contribuição para um relacionamento harmônico do grupo. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da contribuição para um relacionamento harmônico do grupo (Q6). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,69% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 78,21% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da contribuição para um relacionamento 

harmônico do grupo. Respostas de teor negativo com presença inferior a % em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 3,83% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 2,77% e Farmácia o superior com 6,60%. 

c) Fragilidades: presença de 1,47% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

contribuição para um relacionamento harmônico do grupo. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/ TUTORES - CONSOLIDADO 

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

percepção da identificação das dificuldades individuais (Q7). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 90,71% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 71,75% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória a percepção da identificação das dificuldades individuais. 

Respostas de teor negativo com presença inferior a 5% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 6,87% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 4,83% e Farmácia o superior com 11,61%. 

c) Fragilidades: presença de 2,41% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção da 

identificação das dificuldades individuais. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q8). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,70% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 74,88% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória apercepção da objetividade, pertinência e segurança nas 

intervenções. Respostas de teor negativo com presença inferior a 4% em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,33% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 3,04% e Psicologia o superior com 9,09%. 

d) Fragilidades: presença de 1,96% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à 

percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções (Q8). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 92,70% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 74,88% a presença de Discentes que creditam 

como muito satisfatória apercepção da objetividade, pertinência e segurança nas 

intervenções. Respostas de teor negativo com presença inferior a 4% em todos os 

cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 5,33% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 3,04% e Psicologia o superior com 9,09%. 

d) Fragilidades: presença de 1,96% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à 

percepção da objetividade, pertinência e segurança nas intervenções. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES: Consolidado 2015  

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

do acolhimento de críticas (Q9). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 94,47% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 77,52% a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória apercepção do acolhimento de críticas. Respostas de teor 

negativo com presença inferior a 4% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 3,91% (Regular). Enfermagem e Medicina assumem o 

limite inferior de 2,78% e Farmácia o superior com 7,06%. 

c) Fragilidades: presença de 1,62% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à percepção do 

acolhimento de críticas. 

 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da postura ética em relação ao cargo ocupado (Q10). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,83% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 81,58% a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória apercepção da postura ética em relação ao cargo ocupado. 

Respostas de teor negativo com presença inferior a 3% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 3,05% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 2,06% e Psicologia o superior com 5,08%. 

a) Fragilidades: presença de 1,12% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à 

percepção da postura ética em relação ao cargo ocupado. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES/TUTORES - CONSOLIDADO 

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

da postura ética em relação ao cargo ocupado (Q10). 

 

a) Potencialidades: o resultado médio geral da FPS mostra que 95,83% (Muito 

satisfatória e Satisfatória), sendo de 81,58% a presença de discentes que creditam 

como muito satisfatória apercepção da postura ética em relação ao cargo ocupado. 

Respostas de teor negativo com presença inferior a 3% em todos os cursos.  

b) Margem de Recuperação das Potencialidades: a margem limítrofe oportuniza o 

melhoramento de percepção em 3,05% (Regular). Enfermagem assume o limite inferior 

de 2,06% e Psicologia o superior com 5,08%. 

a) Fragilidades: presença de 1,12% (Insatisfatória e Muito Insatisfatória) dos 

respondentes no resultado médio geral da FPS com insatisfação quanto à 

percepção da postura ética em relação ao cargo ocupado. 

Síntese: Categoria Forças da FPS.  
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Os módulos referentes às avaliações dos discentes a respeito do docente/tutor 

apresentam índices elevados de satisfação. Essas avaliações são realizadas ao final de 

cada módulo, o que corresponde a um período médio mensal. Os discentes utilizam o 

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

 

A presença da percepção 6,21% (Regular) do estímulo ao interesse e à curiosidade, 

embora muito pequena, chama a atenção por ser o maior dos 10 itens avaliados 

Nutrição assume o limite inferior de 5,05% e Farmácia o superior com 10,14%, esse fator 

em Farmácia, nos remete a levantar a hipótese da especificidade dos conteúdos e 

práticas na área, traçando um perfil docente/tutor mais pragmático e metódico.  

 

Embora com resultado médio geral 90,71% (Muito satisfatória e Satisfatória), sendo de 

71,75% a presença de discentes que creditam como muito satisfatória a percepção da 

identificação das dificuldades individuais, chama atenção as respostas de teor negativo, 

sendo a margem limítrofe a qual oportuniza o melhoramento de percepção em 6,87% 

(Regular). Enfermagem assume o limite inferior de 4,83% e Farmácia o superior com 

11,61%. Há na faculdade e na coordenação de curso e NDE uma preocupação com o 

perfil de formação dos discentes de farmácia, considerando a formação integral, 

ressignificando com o tempo, a marca de uma formação rigorosamente técnica, que 

vem sendo reconstruída apoiada nos princípios das metodologias ativas.  
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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 

2015 foi possível perceber o resultado significativamente positivo dessas iniciativas com 

adesão acima de 80% 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 potencialidades, 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, considerados estratégicos para a elaboração das ações 

mais efetivas para atingir a esse fim. 

 

Os resultados apresentados neste documento demonstram as significativas conquistas 

alcançadas 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 fragilidades, 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, transformando a CPA em agente catalizador de mudanças.  

 

Este relatório será amplamente difundido na comunidade acadêmica em cópias 

impressas disponibilizadas em ambientes estratégicos, além do ambiente on line: na 

página da CPA,  no site FPS (http://www.fps.edu.br/CPA). 
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página da CPA,  no site FPS (http://www.fps.edu.br/CPA). 
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No ano de 2015 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) fórum dos Docentes e Técnico –Administrativo; 

d) 3 reuniões com funcionários para divulgação a respeito da CPA e suas atribuições;  

e) 6 reuniões com os colegiados de cada curso;  

f) mostra CPA; 

g) produção de Banners para serem afixados nos locais estratégicos da IES;  

h) reestruturação da página on line, possibilitando maior visibilidade;  

i) participação no Seminário de Autoavaliação das IES de Pernambuco; 

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

e possibilidades de recuperação de cada um. 
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APÊNCIDE A 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015.1 

ADMINISTRATIVO      

1. A instituição oferece oportunidades para os técnicos administrativos atuarem como 
representantes em órgãos colegiados. 

2.A instituição oferece possibilidades de crescimento na função que você exerce. 

3. A instituição valoriza as suas opiniões a respeito das atividades desenvolvidas no seu 
setor. 

4. A instituição apresenta coerência entre as ações praticadas pela Instituição e o 
proposto em sua missão*.  

5. A instituição apresenta número de técnico-administrativos suficiente para atender 
satisfatoriamente as necessidades dos serviços prestados.  

6. A instituição oferece apoio para os técnicos administrativos se qualificarem. 

COORDENADORES 

1. A biblioteca dispõe das referências bibliográficas de acordo com a ementa do plano 
de ensino. 

2. A instituição oferece oportunidades para atuarem como representantes em órgãos 
colegiados. 

3. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao 
curso. 

4. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas estão adequados para 
a quantidade de estudantes. 

5. São oferecidas oportunidades para participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão. 

6. São oferecidas oportunidades para participarem de projetos de iniciação científica e 
de atividades que estimulam a investigação acadêmica. 

DOCENTES 

1. A biblioteca dispõe das referências bibliográficas de acordo com a ementa do plano 
de ensino. 
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APÊNCIDE A 
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2. A instituição oferece oportunidades para atuarem como representantes em órgãos 
colegiados. 

3. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao 
curso. 

4. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas estão adequados para 
a quantidade de estudantes. 

5. São oferecidas oportunidades para participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão. 

6. São oferecidas oportunidades para participarem de projetos de iniciação científica e 
de atividades que estimulam a investigação acadêmica. 

DISCENTES 

1. A instituição oferece oportunidades para atuarem como representantes em órgãos 
colegiados. 

2. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas estão adequados ao 
curso. 

3. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas estão adequados para 
a quantidade de estudantes. 

4. São oferecidas oportunidades para participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão. 

5. São oferecidas oportunidades para participarem de projetos de iniciação científica e 
de atividades que estimulam a investigação acadêmica. 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015.2 

ADMINISTRATIVO 

1. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 
atendem as necessidades dos seus usuários.  

2. A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

3. O setor de Recursos Humanos (RH) atende as minhas expectativas em termos de 
políticas de desenvolvimento de educação permanente. 

4. O meu trabalho dá um sentimento de realização profissional. 

5. As condições ambientais do meu local de trabalho são adequadas ao pleno 
desenvolvimento de minhas atividades. 

COORDENADORES 
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1. A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social? 

2. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 
atendem as necessidades dos seus usuários? 

3. O curso oferece condições para os docentes participarem de eventos internos e/ou 
externos à instituição? 

4. A sala dos professores apresenta condições adequadas (tamanho, equipamentos, 
iluminação, acústica)? 

5. A instituição apresenta coerência entre as ações praticadas e o proposto em sua 
missão? 
6. A instituição valoriza as suas opiniões a respeito das atividades desenvolvidas no seu 
curso? 

DOCENTES 

1. A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social? 

2. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 
atendem as necessidades dos seus usuários? 

3. O curso oferece condições para os docentes participarem de eventos internos e/ou 
externos à instituição? 

4. A sala dos professores apresenta condições adequadas (tamanho, equipamentos, 
iluminação, acústica)? 

5. A instituição apresenta coerência entre as ações praticadas e o proposto em sua 
missão? 

6. A instituição valoriza as suas opiniões a respeito das atividades desenvolvidas no seu 
curso? 

DISCENTES VETERANOS 

1.O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e 
escrita. 

2.O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas. 

3.O curso realiza avaliações periódicas da qualidade das disciplinas e da atuação dos 
professores. 

4.Os professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas que ministram. 
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5. A instituição conta com biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis em 
acervos virtuais. 

6. A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

7. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 
atendem as necessidades dos seus usuários. 

8. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

9. O curso oferece condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou 
externos à instituição. 

10. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou 
estágios no país. 

11. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou 
estágios fora do país. 

DISCENTES INGRESSANTES 

1. A semana de acolhimento contribuiu para meu esclarecimento sobre a metodologia 
ativa de ensino usada no curso. 

2. A semana de acolhimento permitiu o conhecimento dos espaços disponíveis na FPS, 
facilitando minha circulação. 

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

4. Na semana de acolhimento fui esclarecido de todas as informações necessárias para 
uma boa adaptação ao curso e à instituição. 

5. A área de convivência da FPS atende as minhas expectativas e necessidades. 
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APÊNDICE B 

 

Avaliação (MÓDULO – TUTOR- COORDENAÇÃO) pelos estudantes 

Avaliação do Tutor Pelo Estudante 

1. 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). 

2. Estímulo à participação ativa e auxílio na condução do grupo; (considerar se a atuação 
do tutor facilita a boa participação dos estudantes nos debates). 

3. Estímulo ao interesse e à curiosidade; (considerar se a atuação do tutor desperta 
novas curiosidades, através de perguntas e outras intervenções). 

4.  Orientação no uso dos recursos de aprendizagem; (considerar se o tutor sugere 
recursos que possam auxiliar os estudantes na pesquisa e estudos dos temas). 

5. Estímulo ao raciocínio crítico; (considerar se o tutor estimula os estudantes a 
contribuírem com pensamento crítico em relação do aprendido). 

6. 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). 

7.  Identificação das dificuldades individuais; (considerar se o tutor orienta a partir das 
dificuldades individuais identificadas) 

8. Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o tutor conduz 
as atividades com foco, coerência e decisão). 

9. Acolhe Críticas; (considerar se o tutor recebe as críticas dos estudantes a algum 
procedimento ou atitude de forma construtiva e reflexiva). 

10. 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). 

Avaliação do Coord. de Tutor Pelo Estudante 

1. Exposição do módulo e dos casos dos grupos tutoriais; (considerar se a exposição do 
módulo contribuiu para uma melhor aprendizagem). 
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2. 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). 

3. Atendimento oportuno às solicitações e necessidades do grupo; (considerar se o 
coordenador de tutor soube identificar necessidades específicas dos estudantes durante 
o módulo e interveio no momento necessário). 

4. Objetividade, pertinência e segurança nas intervenções; (considerar se o coordenador 
conduziu as orientações com foco nos objetivos de aprendizagem, de forma segurança e 
coerência com a situação apresentada). 

5. Relacionamento e integração com o grupo; (considerar se o coordenador mantém 
uma atitude de interação e relaciona-se de forma equilibrada e acolhedora com os 
estudantes) 

6. 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). 

Avaliação do Módulo Pelo Estudante 

1. Conteúdo Proposto (considerar a atualidade e suficiências dos temas bordados para 
os objetivos propostos) 

2. Objetivos cognitivos atingidos (considerar se os objetivos foram atingidos) 

3.  Bibliografia oferecida (considerar se foi suficiente e atualizada) 

4. Recursos humanos disponíveis quando necessitou de apoio para a aprendizagem 
(considerar tutor, coordenador de tutor, coordenação de curso e apoio 
psicopedagógico) 
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APÊNDICE C 

Quadro 18 - Respostas subjetivas por Categorias – 2015 

Categoria Quantidade % 

As disciplinas cursadas como contribuindo para a formação 
integral, como cidadão e profissional. 

 Percepção negativa sobre a contribuição das 
Integrações 

 Melhor aproveitamento das Integrações 

34 5,72 

 Respostas subjetivas sobre apresentação dos planos de 
ensino como contribuindo para os estudos. 

 Apresentação dos planos de ensino como contribuindo 
para os estudos 

 Uniformização dos objetivos de aprendizagem nas 
tutorias 

 Abrangentes e adequados a realidade de mercado 
 Melhor aproveitamento do plano de ensino por parte 

do docente/tutor 
 Outras: melhor divisão dos conteúdos, deficiência no 

sistema fórum, melhor organização dos casos por 
módulo 

46 7,74 

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos 
planos de ensino contribuem para seus estudos e 
aprendizagem. 

 Atualização das referências 
 Disponibilidade das referências 
 Alta percepção de estimulo e auxilio de como buscar o 

conhecimento adequadamente em diferentes bancos 
de dados 

 Adequação das referências 
 Boa percepção das referências 

54 9,09 

Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 
práticas estão adequados para a quantidade de estudantes. 

 Aluno / Preceptor (Ambulatórios / Hospital Escola) 
 Ambulatórios / Hospital Escola (Quantidade) 
 Ambulatórios / Hospital Escola (Qualidade) 
 Material de laboratório (Quantidade) 
 Material de laboratório (Qualidade) 
 Laboratório de Imagens (Computador / Microscópio) 
 Percepção positiva sobre quantidade / qualidade 

Laboratórios 

95 15,99 

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 
estão adequados ao curso. 

73 12,29 
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 Laboratórios / Acomodações (bancos / cadeiras) 
 Material de laboratório (Quantidade) 
 Material de laboratório (Qualidade) 
 Climatização (Laboratórios) 
 Outros: (SUS / PSF, aulas teóricas no Laboratório) 

As referências bibliográficas: a biblioteca dispõe das que os 
estudantes necessitam. 

 Referências bibliográficas (Quantidade) 
 Referências bibliográficas (Qualidade) 
 Livros para empréstimo por aluno (Quantidade) 
 Livros para consulta 

132 22,22 

As oportunidades oferecidas para os estudantes participarem 
de programas, projetos ou atividades de extensão. 

 Divulgação 
 Diversificação 
 Quantidade de vagas 
 Horários dos cursos 
 Outros (Ligas, IFMSA) 

86 14,48 

As oportunidades oferecidas para os estudantes participarem 
de projetos de iniciação científica e de atividades que 
estimulam a investigação acadêmica. 

 Divulgação 
 Percepção positiva 
 Incentivo 
 PIC / PIBIC (vagas) 

49 8,25 

A oferta de oportunidades para os discentes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados. 

 Falta de tempo para participar 
 A instituição oferece oportunidade 
 Falta de divulgação das formas de participação 
 Nunca ouvi falar 

25 4,21 

 FPS 594 100 

 
 

Quadro 19 - Respostas subjetivas por Categorias – Ingressantes 2015.2 

Categoria Quantidade % 

A contribuição da semana de acolhimento para 
esclarecimento do discente ingressante sobre a metodologia 
ativa de ensino usada no curso. 

 Percepção positiva sobre a Semana de Acolhimento, o 
Método ABP e a FPS 

26 59,09 
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 Faltou mostrar a estrutura física 
 Sinalização de dificuldade com meio digitais 

Na semana de acolhimento permitido que o ingressante 
conheça a matriz curricular do seu curso. 

 Estou me familiarizando com a Matriz, através de 
consulta no Portal Acadêmico 

 Ainda não vi as disciplinas referentes ao 1º período 

5 11,36 

Na semana de acolhimento como esclarecendo com todas as 
informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e 
à instituição. 

 Percepção positiva sobre as informações 
disponibilizadas na Semana de Acolhimento 
(reconhecimento da organização e preocupação com a 
adaptação do discente ingressante da FPS) 

 Grande volume de informações importantes 
apresentadas 

8 18,19 

A área de convivência da FPS como atendendo as 
expectativas e necessidades dos discentes ingressantes. 

 Percepção positiva sobre a área de convivência 
 Outras (ampliar a oferta de alimentos mais saudáveis – 

Cantina) 

5 11,36 

FPS 44 100 

 
 

Quadro 20 - Respostas subjetivas por Categorias – Veteranos 2015.2 

Categoria Quantidade % 

O curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

 Percepção positiva sobre Comunicação Oral 
 Ênfase a maior atenção com a Comunicação Escrita 
 Outros (cursos / apoio Língua Portuguesa) 

23 5,11 

O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com 
atividades práticas. 

 Percepção positiva sobre as Atividades Práticas 
 Ênfase a maior atenção com o conhecimento teórico 
 Ênfase a maior atenção com a articulação teoria x 

prática 
 Outros (sincronizar a abordagem dos conteúdos com as 

vivências, Laboratórios com menos teoria e mais 
prática) 

28 6,22 
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conheça a matriz curricular do seu curso. 

 Estou me familiarizando com a Matriz, através de 
consulta no Portal Acadêmico 

 Ainda não vi as disciplinas referentes ao 1º período 

5 11,36 

Na semana de acolhimento como esclarecendo com todas as 
informações necessárias para uma boa adaptação ao curso e 
à instituição. 

 Percepção positiva sobre as informações 
disponibilizadas na Semana de Acolhimento 
(reconhecimento da organização e preocupação com a 
adaptação do discente ingressante da FPS) 

 Grande volume de informações importantes 
apresentadas 

8 18,19 

A área de convivência da FPS como atendendo as 
expectativas e necessidades dos discentes ingressantes. 

 Percepção positiva sobre a área de convivência 
 Outras (ampliar a oferta de alimentos mais saudáveis – 

Cantina) 

5 11,36 

FPS 44 100 

 
 

Quadro 20 - Respostas subjetivas por Categorias – Veteranos 2015.2 

Categoria Quantidade % 

O curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

 Percepção positiva sobre Comunicação Oral 
 Ênfase a maior atenção com a Comunicação Escrita 
 Outros (cursos / apoio Língua Portuguesa) 

23 5,11 

O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com 
atividades práticas. 

 Percepção positiva sobre as Atividades Práticas 
 Ênfase a maior atenção com o conhecimento teórico 
 Ênfase a maior atenção com a articulação teoria x 

prática 
 Outros (sincronizar a abordagem dos conteúdos com as 

vivências, Laboratórios com menos teoria e mais 
prática) 

28 6,22 
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O curso realiza avaliações periódicas da qualidade das 
disciplinas e da atuação dos professores: 

 Percepção positiva sobre as avaliações periódicas 
 Ênfase a maior atenção com a implementação de 

melhorias a partir das avaliações periódicas 

13 2,89 

Os professores demonstram domínio do conteúdo das 
disciplinas que ministram: 

 Alta percepção positiva sobre a demonstração de 
domínio de conteúdo das disciplinas por parte do 
professor 

 Baixa percepção positiva sobre a demonstração de 
domínio de conteúdo das disciplinas por parte do 
professor 

 Ênfase a maior atenção com a familiarização do 
professor com o método 

40 8,89 

A disponibilização por parte da instituição de biblioteca virtual 
ou acesso a obras disponíveis em acervos virtuais: 

 Percepção positiva sobre o acesso / acervo virtual 
 Diversificar e ampliar 
 Dificuldade de acesso ao acervo virtual 
 Pouca oferta de obras virtuais (Enfermagem, Farmácia, 

Nutrição e Psicologia) 

36 8,00 

A instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social 

 Ampliar e diversificar 
 Ofertar eventos de cultura e lazer 
 Vagas e divulgação 
 Horários 

41 9,11 

A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em 
condições adequadas que atendem as necessidades dos seus 
usuários. 

 Cantina (preço) 
 Cantina (espaço insuficiente) 
 Cantina (limpeza e higienização) 
 Banheiros (climatização, limpeza e higienização) 
 Refeitório (ausência de oferta para os estudantes) 

104 23,11 

As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala 
de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

 Apresentar mais ações e projetos de Extensão que 
enfatizem a reflexão, convivência e respeito à 
diversidade 

 Promoção de discussões sobre sexualidade, 
acessibilidade, religião, opressões (ex.: LGBT fobia, 

13 2,89 
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transfobia, racismo, machismo, etc.) 

O curso oferece condições para os estudantes participarem de 
eventos internos e/ou externos à instituição. 

 Divulgação e vagas 
 Ausência de Ligas 
 Horários 
 IFMSA 

38 8,44 

São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios no país. 

 Incentivo 
 Divulgação e vagas 
 Ausência de ofertas 
 Baixa percepção de intercâmbios 
 IFMSA 

58 12,89 

São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

 Percepção positiva de intercâmbio para o curso de 
Medicina 

 Incentivo 
 Divulgação 
 Ofertar intercâmbio para os cursos (Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia) 
 Baixa percepção de oportunidades de intercâmbios 
 IFMSA 

56 12,44 

FPS 450 100 

 
 

 

 


