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1. INTRODUÇÃO 

A FACULDADE IEDUCARE – FIED, tem se constituído como uma Instituição de 

Ensino Superior que busca aperfeiçoar suas metas e atualizar seus objetivos. 

Considerando as peculiaridades locais, respeitando a cultura, crenças regionais, 

economia regional e a necessidade de qualificar profissionais para se inserirem no 

mercado de trabalho local, regional e nacional, a Instituição adota um modelo de 

Avaliação Institucional que lhe oferece indicadores para a revisão das ações e o 

redirecionamento das estratégias de atuação. Este programa, portanto, será a base 

para o planejamento e gestão institucional além de instrumento de acompanhamento 

contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à 

sociedade. 

A CPA foi criada no ano de 2014, com os objetivos de coordenar e supervisionar 

as ações de avaliação na FIED, além de realizar estudos e atividades inerentes à 

avaliação institucional.  

A partir deste ano, a IES, semestralmente, no final de cada período letivo, 

promoveu ações para a avaliação interna, visando ao diagnóstico mais preciso e 

construtivo do Corpo Docente, do Corpo Discente e do Projeto Pedagógico, no qual 

foram abordados: 

a) Questionário sócio-econômico-cultural destinado aos alunos calouros. 

b) Questionário aplicado aos docentes para diagnóstico da prática pedagógica e 

conhecimento das dificuldades e das propostas de ação. 

c) Avaliação das ações e do Projeto Pedagógico com definição do perfil do aluno, 

perfil do professor, tendências pedagógicas, práticas metodológicas; 

d) Avaliação do corpo técnico-administrativo acerca das ações da IES. 

e) Sensibilização de todos os envolvidos para que se concretize plenamente o 

processo avaliativo.  
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f) Devolução dos resultados aos setores e a comunidade acadêmica a partir de 

fóruns e da divulgação ampla nos canais de comunicação da IES. 

Para a operacionalização da avaliação a partir das 10 dimensões (5 Eixos) do 

SINAES, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, num estudo das atividades da IES e dos 

cargos e funções atribuídos ao seu corpo docente, discente e técnico-administrativo, 

definiu em reunião a metodologia para aplicação da Avaliação Institucional, bem 

como, datas para elaboração e aplicação do questionário de Avaliação Institucional. 

Terminada a etapa de aplicação dos questionários entre o corpo docente, discente e 

técnico-administrativo, a CPA ficou responsável de coletar todo o material e realizar a 

tabulação dos dados coletados na pesquisa quantitativa, bem como, elaboração do 

relatório de cada dimensão e elaborar o relatório final do processo de avaliação 

interna e divulgar os resultados para toda a comunidade. 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar o registro histórico dos anos 

2014, 2015 e 2016 de atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 
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2. METODOLOGIA 

Para alcançarmos bons resultados no processo de Auto Avaliação Institucional, 

foram desenvolvidas e padronizadas as seguintes etapas: 

a) Realização de reuniões com os membros da CPA para esclarecimentos do 

processo de auto avaliação institucional, bem como, responsabilidades dos 

membros, definição de datas do processo de avaliação, elaboração e 

aplicação do questionário de avaliação institucional, tabulação dos dados e 

relatório de avaliação institucional. 

 

b) Realização de reuniões entre os membros da CPA para reflexão sobre os 

assuntos e temas de sua responsabilidade e elaboração das ferramentas de 

avaliação (qualitativas e quantitativas). 

 

c) Coleta da lista de perguntas fechadas de cada dimensão e que comporão o 

questionário (pesquisa quantitativa com os alunos, professores e 

funcionários). 

 

d) Coleta e organização de todo material originado das discussões e das pesquisas 

quantitativas. 

 

e) Aplicação do questionário de Avaliação Institucional. 

 

f) Tabulação dos dados e Análise dos resultados levantados (por meio de 

reuniões). 

 

g) Elaboração e entrega do Relatório das informações coletadas conforme a 

avaliação das dimensões. 

h) Elaboração do Relatório Final pela Comissão Própria de Avaliação da FIED, 

conforme os dados apresentados pela Avaliação Institucional e reflexão 

final dos membros da CPA. 
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Em síntese, a CPA, promoveu reuniões para definir todo o processo de 

avaliação institucional, estabelecendo estratégias e prazos para realização de cada 

ação.  

Buscando sempre resultados precisos, a CPA, estipulou também ferramentas 

tecnológicas para aplicação do questionário e divulgação das datas estabelecidas e 

dos resultados obtidos.  Além disso, durante todo o processo de elaboração, 

implementação, coleta de dados e análise dos resultados, a CPA da FIED buscou 

verificar constantemente se as estratégias adotadas para a realização da avaliação 

institucional estavam atingindo os objetivos desejados. Para isso recorreu a 

reuniões, à busca de feedback com os envolvidos, ao controle dos prazos 

estipulados pelo planejamento e à participação efetiva da comunidade acadêmica. 
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3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE 

 

3.1 2014 

 

DIMENSÃO RESULTADO 

AVALIAÇÃO 

PERSPECTIVA 

Dimensão 1  

(Missão Institucional) 

A instituição 

cumpre de forma 

eficiente sua 

missão. 

Aumentar a 

abrangência da missão 

da instituição para 

100%  dos alunos, 

professores e 

servidores. 

Dimensão 2  

(Política para ensino, 

pesquisa e extensão) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Aperfeiçoar as 

atividades 

relacionadas a 

pesquisa e extensão. 

Dimensão 3 

(Responsabilidade Social) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Tornar a instituição 

referência em políticas 

sociais. 

Dimensão 4 

(Comunicação com a 

Sociedade) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Aperfeiçoar o 

processo de 

comunicação social. 

Dimensão 5  

(Políticas de pessoal) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Manter o nível de 

satisfação e 

investimento na 

qualificação de 

professores e 

servidores. 
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Dimensão 6  

(Organização e Gestão 

Institucional) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Manter o padrão de 

excelência. 

Dimensão 7 

(Infraestrutura) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Investir em melhorias 

de salas, laboratórios  

e estrutura em geral. 

Dimensão 8  

(Avaliação Institucional) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Aumentar a 

abrangência da 

avaliação e 

aperfeiçoar sistema de 

avaliação. 

Dimensão 9 

(Atendimento ao 

estudante) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Aperfeiçoar a 

eficiência no 

atendimento aos 

alunos. 

Dimensão 10 

(Sustentabilidade 

Financeira) 

A instituição 

cumpre de forma 

positiva as 

propostas para essa 

dimensão. 

Aperfeiçoar os 

investimentos em 

melhorias para o 

ensino, pesquisa e 

extensão. 
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3.2 2015 

 

3.2.1 2015.1 

 

PONTOS POSITIVOS:

- O público alvo conhece a CPA;
- Há seriedade no processo de avaliação institucional;
- Foi constatado que o relatório de avaliação institucional está sendo
bem divulgado, muito embora possa ser mais efetivo;

PONTOS NEGATIVOS:
- Apesar de os dados do relatório apresentarem-se positivos, a

comissão detectou que ainda existem falhas na divulgação do
relatório de avaliação institucional;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 01: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 08: Planejamento e Avaliação

 

PONTOS POSITIVOS:

- Existe coerência entre as ações praticadas pela IES e o proposto em
sua missão;

- As ações praticadas pela IES favorecem a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão;

PONTOS NEGATIVOS:
- Falhas na divulgação do PDI;
- Os objetivos e finalidades da IES precisam ser mais claros e

divulgados;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 02: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 01: Missão Institucional
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PONTOS POSITIVOS:
- Existem ações que promovam iniciativas de incubadoras de
empresas, empresas juniores, captação de recursos;
- Existem ações que favorecem a interação com o meio social:

Educação, Saúde, Cultura e Cidadania;

PONTOS NEGATIVOS:
- Existem ações, porém não foram suficientes para a inclusão e

permanência de estudantes em situação econômica desfavorecida;
- Há necessidade de políticas institucional efetivas que favoreçam a

inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais;
- Existem carências de ações que favoreçam a interação com o meio

social: Lazer, Esporte e Meio Ambiente;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 02: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 03: Responsabilidade Social

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 03: Políticas Acadêmicas

Dimensão 02: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

PONTOS POSITIVOS:

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM;
- Coordenador bem avaliado;
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;
- Relacionamento com os professores;

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO;
- Coordenador bem avaliado;
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;
- Relacionamento com os professores;

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO
- Coordenador bem avaliado;
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;
- Relacionamento com os professores;

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;

PONTOS NEGATIVOS:

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA;
- Coordenador não foi bem avaliado;
- O relacionamento com os professores não foi efetivo devido a dificuldade de resolução das solicitações;

 

PESQUISA

PONTOS POSITIVOS:

- Número significativo de alunos envolvidos com pesquisa;
- Há eventos científicos na sede da IES, porém é interessante fomentar a realização de novos 
eventos nas áreas dos cursos de ensino superior;
- Atividades de pesquisa estão integradas ao ensino e extensão;
- Professores-pesquisadores contribuem para uma melhor conceituação da IES;
- Relacionamento entre orientadores e alunos no desenvolvimento de pesquisas é adequado;

PONTOS  NEGATIVOS:

PESQUISA
- Ausência de meios de divulgação das atividades de pesquisa;
- Inexistência na oferta de bolsas de pesquisa pela IES;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
(DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO PESQUISA E 

EXTENSÃO)
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EXTENSÃO

PONTOS  POSITIVOS:
- Participação em projetos de extensão da IES;
- Atendem as necessidades da comunidade local;
- Houve divulgação, porém é necessário se trabalhar estratégias para ser mais 
efetivo;
- Há articulação com o ensino e pesquisa;

PONTOS  NEGATIVOS:

- Inexistência de bolsas de extensão;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
(DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO PESQUISA E 

EXTENSÃO)

 

PONTOS NEGATIVOS:

- A comunidade externa não tem conhecimento das atividades desenvolvidas pela IES
(há uma falha na coleta de dados para com o público externo);
- Os meios de comunicação local (TV, jornal, rádio, etc.) incluem aspectos que dizem

respeito às atividades da FIED, porém não são efetivos;
- Os sistemas de informações da FIED existem, porém não são eficientes;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 03: Políticas Acadêmicas

Dimensão 04: Comunicação com a Sociedade

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

PONTOS POSITIVOS:
- O programa de estágio funciona adequadamente;
- Secretaria acadêmica funciona adequadamente;

PONTOS NEGATIVOS:

- Inexistência de planos de assistência médica para os alunos;
- Ausência de apoio de um núcleo de assistência social e psicológica;
- Ausência de apoio de um núcleo pedagógico (excluindo o coordenador do curso);
- Inexistência de programas de intercâmbio que atendam a demanda acadêmica;

 



14 

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
(DIMENSÃO 05: POLÍTICA DE GESTÃO)

PONTOS POSITIVOS:

- Condições de trabalho oferecidas pela IES são suficientes;
- Quantidade de professores suficientes para atender satisfatoriamente a IES;
- Quantidade de técnicos administrativos é suficiente para atender satisfatoriamente a IES;
- Há organização, por parte dos colaboradores, no desempenho de suas atividades;
- Os colaboradores desempenham suas tarefas com responsabilidade;

PONTOS NEGATIVOS:

- Falta de apoio na qualificação dos professores e técnicos administrativos;
- Os critérios de progressão não são claros e efetivos;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
DIMENSÃO 06: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

PONTOS POSITIVOS:
- Há firmeza e bom senso na condução da direção;
- Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido em atendê-las;
- A direção da IES é exercida com firmeza e bom senso;
- A atuação da direção corresponde às expectativas;

PONTOS NEGATIVOS:

- A disponibilidade dos diretores é insuficiente;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

PONTOS POSITIVOS:

- Há compatibilidade entre cursos oferecidos e os recursos disponíveis;

PONTOS NEGATIVOS:

- A Mantenedora não contribui, satisfatoriamente, para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
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SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
(DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA)

PONTOS POSITIVOS:
- Os laboratórios são adequados ao número de alunos;
- A cantina oferece instalações e serviços satisfatórios;
- A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de consumo satisfatórios;
- O espaço físico do campus está adequado às necessidades da comunidade acadêmica;
- As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais;
- Os serviços de limpeza são adequados;
- O serviço de biblioteca atende aos anseios da comunidade acadêmica;
- A biblioteca dispõe dos livros básicos e periódicos recomendados nas disciplinas;
- A biblioteca dispõe de títulos em número suficiente aos usuários;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
(DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA)

PONTOS NEGATIVOS:

- A IES não oferece condições adequada de facilidade de acesso e segurança;
- O ambiente para as aulas não é apropriado quanto à acústica, luminosidade e ventilação;
- A manutenção e conservação das instalações físicas não são satisfatórias;
- Os equipamentos dos laboratórios de informática são inadequados em quantidade e 

qualidade;
- Os recursos instrucionais (TV, vídeo, DVD, retroprojetores, multimídia) são insuficientes 

em número;
- Os laboratórios são inadequados em termos de espaço e equipamentos;
- O material necessário para as atividades de laboratório é insuficiente;
- Os serviços de segurança são insatisfatórios;
- Foram identificadas falhas operacionais e de logística no serviço de biblioteca;

 

3.2.2 2015.2 

PONTOS POSITIVOS:

- O público alvo conhece a CPA;
- Há seriedade no processo de avaliação institucional;
- Foi constatado que o relatório de avaliação institucional está sendo
bem divulgado, muito embora possa ser mais efetivo;

PONTOS NEGATIVOS:
- Apesar de os dados do relatório apresentarem-se positivos, a

comissão detectou que ainda existem falhas na divulgação do
relatório de avaliação institucional;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 01: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 08: Planejamento e Avaliação
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PONTOS POSITIVOS:

- Existe coerência entre as ações praticadas pela IES e o proposto em
sua missão;

- As ações praticadas pela IES favorecem a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão;

PONTOS NEGATIVOS:
- Falhas na divulgação do PDI;
- Os objetivos e finalidades da IES precisam ser mais claros e

divulgados;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 02: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 01: Missão Institucional

 

PONTOS POSITIVOS:
- Existem ações que promovam iniciativas de incubadoras de
empresas, empresas juniores, captação de recursos;
- Existem ações que favorecem a interação com o meio social:

Educação, Saúde, Cultura e Cidadania;

PONTOS NEGATIVOS:
- Existem ações, porém não foram suficientes para a inclusão e

permanência de estudantes em situação econômica desfavorecida;
- Há necessidade de políticas institucional efetivas que favoreçam a

inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais;
- Existem carências de ações que favoreçam a interação com o meio

social: Lazer, Esporte e Meio Ambiente;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 02: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 03: Responsabilidade Social

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 03: Políticas Acadêmicas

Dimensão 02: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

PONTOS POSITIVOS:

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM;
- Coordenador bem avaliado;
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;
- Relacionamento com os professores;

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO;
- Coordenador bem avaliado;
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;
- Relacionamento com os professores;

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO
- Coordenador bem avaliado;
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;
- Relacionamento com os professores;

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO
- Encaminhamentos para soluções de problemas;
- Relacionamento com os alunos;

PONTOS NEGATIVOS:

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA;
- Coordenador não foi bem avaliado;
- O relacionamento com os professores não foi efetivo devido a dificuldade de resolução das solicitações;
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PESQUISA

PONTOS POSITIVOS:

- Número significativo de alunos envolvidos com pesquisa;
- Há eventos científicos na sede da IES, porém é interessante fomentar a realização de novos 
eventos nas áreas dos cursos de ensino superior;
- Atividades de pesquisa estão integradas ao ensino e extensão;
- Professores-pesquisadores contribuem para uma melhor conceituação da IES;
- Relacionamento entre orientadores e alunos no desenvolvimento de pesquisas é adequado;

PONTOS  NEGATIVOS:

PESQUISA
- Ausência de meios de divulgação das atividades de pesquisa;
- Inexistência na oferta de bolsas de pesquisa pela IES;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

 

EXTENSÃO

PONTOS  POSITIVOS:
- Participação em projetos de extensão da IES;
- Atendem as necessidades da comunidade local;
- Houve divulgação, porém é necessário se trabalhar estratégias para ser mais 
efetivo;
- Há articulação com o ensino e pesquisa;

PONTOS  NEGATIVOS:

- Inexistência de bolsas de extensão;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

 

PONTOS NEGATIVOS:

- A comunidade externa não tem conhecimento das atividades desenvolvidas pela IES
(há uma falha na coleta de dados para com o público externo);
- Os meios de comunicação local (TV, jornal, rádio, etc.) incluem aspectos que dizem

respeito às atividades da FIED, porém não são efetivos;
- Os sistemas de informações da FIED existem, porém não são eficientes;

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Eixo 03: Políticas Acadêmicas

Dimensão 04: Comunicação com a Sociedade
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SÍNTESE DA AVALIAÇÃO
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

PONTOS POSITIVOS:
- O programa de estágio funciona adequadamente;
- Secretaria acadêmica funciona adequadamente;

PONTOS NEGATIVOS:

- Inexistência de planos de assistência médica para os alunos;
- Ausência de apoio de um núcleo de assistência social e psicológica;
- Ausência de apoio de um núcleo pedagógico (excluindo o coordenador do curso);
- Inexistência de programas de intercâmbio que atendam a demanda acadêmica;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
Dimensão 05: Política de Gestão

PONTOS POSITIVOS:

- Condições de trabalho oferecidas pela IES são suficientes;
- Quantidade de professores suficientes para atender satisfatoriamente a IES;
- Quantidade de técnicos administrativos é suficiente para atender satisfatoriamente a IES;
- Há organização, por parte dos colaboradores, no desempenho de suas atividades;
- Os colaboradores desempenham suas tarefas com responsabilidade;

PONTOS NEGATIVOS:

- Falta de apoio na qualificação dos professores e técnicos administrativos;
- Os critérios de progressão não são claros e efetivos;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
Dimensão 06: Organização e Gestão Institucional

PONTOS POSITIVOS:
- Há firmeza e bom senso na condução da direção;
- Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido em atendê-las;
- A direção da IES é exercida com firmeza e bom senso;
- A atuação da direção corresponde às expectativas;

PONTOS NEGATIVOS:

- A disponibilidade dos diretores é insuficiente;
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SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

PONTOS POSITIVOS:

- Há compatibilidade entre cursos oferecidos e os recursos disponíveis;

PONTOS NEGATIVOS:

- A Mantenedora não contribui, satisfatoriamente, para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
Dimensão 7: Infraestrutura

PONTOS POSITIVOS:
- Os laboratórios são adequados ao número de alunos;
- A cantina oferece instalações e serviços satisfatórios;
- A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de consumo satisfatórios;
- O espaço físico do campus está adequado às necessidades da comunidade acadêmica;
- As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais;
- Os serviços de limpeza são adequados;
- O serviço de biblioteca atende aos anseios da comunidade acadêmica;
- A biblioteca dispõe dos livros básicos e periódicos recomendados nas disciplinas;
- A biblioteca dispõe de títulos em número suficiente aos usuários;

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
Dimensão 7: Infraestrutura

PONTOS NEGATIVOS:

- A IES não oferece condições adequada de facilidade de acesso e segurança;
- O ambiente para as aulas não é apropriado quanto à acústica, luminosidade e ventilação;
- A manutenção e conservação das instalações físicas não são satisfatórias;
- Os equipamentos dos laboratórios de informática são inadequados em quantidade e 

qualidade;
- Os recursos instrucionais (TV, vídeo, DVD, retroprojetores, multimídia) são insuficientes 

em número;
- Os laboratórios são inadequados em termos de espaço e equipamentos;
- O material necessário para as atividades de laboratório é insuficiente;
- Os serviços de segurança são insatisfatórios;
- Foram identificadas falhas operacionais e de logística no serviço de biblioteca;
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4. MELHORIAS ALCANÇADAS 

Em função dos relatórios apresentados, foram elaborados planos de ação específicos para 

melhorias, com prazo de 06 meses para sua execução. Como resultado das avaliações obtidas, 

a CPA verificou uma evolução em relação aos ciclos anteriores. Essa melhoria de desempenho 

pode ser justificada pelo conjunto de iniciativas desenvolvidas pela IES e identificadas no 

processo de auto avaliação.  

São exemplos dessas melhorias: 

- Aperfeiçoamento das iniciativas de ensino, pesquisa e extensão; 

- Investimento na infraestrutura;  

- Continuidade da aquisição de novos equipamentos para laboratórios; 

- Projeto específico para sensibilização dos Docentes e Discentes em relação ao processo de 

avaliação pelo ENADE; 

- Contratação de novos funcionários para o corpo técnico administrativo; 

- Contratação de novos professores para o corpo docente; 

- Investimento em acessibilidade para pessoas com deficiências; 

- Investimento nos sistemas informatizados (Ambiente Virtual de Aprendizagem, Sistema 

Acadêmico, Sistema de Biblioteca, Aplicativo mobile para acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, dentre outros); 

- Adesão da IES ao FIES para possibilitar aos alunos com situação financeira mais carente, 

acesso ao ensino superior; 

- Financiamento próprio pela IES para possibilitar aos alunos com situação financeira mais 

carente, acesso ao ensino superior; 

A IES tem desenvolvido esforços para manter a coerência entre as políticas e investimentos 

definidos no seu PDI com as práticas implantadas pela mesma nos últimos ciclos de auto 

avaliação e avaliação externa. O processo de avaliação institucional tem se configurado como 

instrumento para identificar oportunidades de melhorias em suas práticas administrativas e 

acadêmicas.   
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As iniciativas e investimentos para melhorias nas práticas e estrutura física da instituição em 

função das fragilidades identificadas nos últimos ciclos de auto avaliação da IES são evidências 

para essa afirmação. Tal postura consolida a articulação entre o processo de auto avaliação 

institucional (CPA), as avaliações externas realizadas por examinadores do MEC e o 

planejamento da IES com as consequentes revisões necessárias em seu PDI. 

Nesse processo vitorioso, as ações dos gestores da Instituição no acompanhamento da 

implantação das ações e na avaliação da eficácia das mesmas (resultados alcançados) foram 

fundamentais. 

 

 


