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1. INTRODUÇÃO

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei n.º
10.861/2004, atribui à autoavaliação institucional um papel preponderante no conjunto dos
demais procedimentos avaliativos que compõem o referido sistema. Esta avaliação deve se dá
de forma contínua, ou seja, os resultados obtidos são subsídios para futuras ações e avaliações.
Assim, é importante a busca pela maturidade dos instrumentos utilizados para efetuar a
avaliação, considerando as suas diversas fases, que são: Preparação; Sensibilização; Execução;
Tabulação e análise dos resultados; Divulgação; Elaboração de planos de ações.
Os instrumentos de avaliação disponibilizados pelo INEP podem ser utilizados para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação, além de credenciamento
e recredenciamento de instituições de ensino. A Comissão Própria de Avaliação – CPA deve ir
além desses objetivos, abordando também questões relativas a todas as dimensões definidas
pela lei do SINAES.
A CPA também pode servir como uma importante ferramenta administrativa, colhendo
importantes informações que podem subsidiar a tomada de decisões no âmbito gerencial e
acadêmico. Pode, ainda, auxiliar na detecção de situações que necessitem de medidas corretivas a serem aplicadas em curto, médio e longo prazo.
Com o pensamento voltado para a melhoria do processo de avaliação e para o aumento da
efetividade da atuação da CPA, foi realizada a autoavaliação institucional em 2016, cuja metodologia e resultados são apresentados ao longo desse documento.
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2. DADOS DA INSTITUIÇÃO

MANTENEDORA:
IESVAP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA.
Endereço: Rodovia BR 343, S/N – Bairro Sabiazal CEP: 64.212-790 município de Parnaíba - PI.
CEP: 64.202-020
Fone: (86) 3323-7953/3322-7314
Site: www.iesvap.com.br
CNPJ: 13.783.222/0001-70

MANTIDA:
FAHESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ
Endereço: Rodovia BR 343, S/N – Bairro Sabiazal CEP: 64.212-790 – Parnaíba - PI
Fone: (86) 3323-7953/3322-7314
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3. HISTÓRICO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Foi realizada, no ano de 2016, a primeira autoavaliação institucional. Isso se deu, em um
momento de transição, na qual a instituição não cumpriu o ciclo completo do SINAES (lei
10.861) já que suas atividades se iniciaram em Fevereiro daquele ano. Para a execução da
avaliação, foram feitas reuniões temáticas onde se colheram importantes informações a cerca
das diversas dimensões requeridas pelo INEP.
Os debates acerca das avaliações foram bastante produtivos e mesmo que a primeira avaliação tenha enfrentado alguns obstáculos, foi de extrema importância para melhoria de diversos aspectos na nova instituição, além de ajudar a propor novos planos de ação para futuros
avanços nas diversas dimensões.
A partir dos planos de ações elaborados para 2016, foi adotado um modelo de avaliação,
baseado em questionários eletrônicos enviados por e-mail para os integrantes da comunidade
acadêmica. A tabulação dos dados e geração de gráficos para interpretação também foram
realizados usando ferramentas automáticas, de forma a acelerar o processo de análise dos
resultados.

Quadro 1: Plano de ação da CPA/IESVAP para o triênio 2016/2018

2016
Etapas

2017

2º semestre

Eixos Avaliados

1a5

Elaboração
do questionário

X

Validação do
questionário

X

Sensibilização
da comunidade

X

Aplicação do
questionário

X

1º semestre

2018

2º semestre

1º Semestre

2, 3 e 5

X

X

1e4

X

X

X

X

X

2º Semestre

X

X

X

X

X

11
FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.
IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA.
Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, Parnaíba-PI
CNPJ: 13.783.222/0001-70 Fone: 86 33227314 | www.iesvap.edu.br

Elaboração
do relatório
parcial

X

Envio ao INEP
Socialização
dos resultados
Seminário
sobre “Avaliação Institucional”

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Vale ressaltar que a FAHESP/IESVAP começou suas atividades em fevereiro de 2016, assim,
todas as ações programas se farão em um triênio, como programado no quadro acima, e o
relatório final será enviado ao INEP em 2018.

3.1. METODOLOGIA
3.1.1. ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA: AUTOAVALIAÇÃO
A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói
conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto
de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.
Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações,
desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como
pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de análise,
interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição (INEP, 2004).
ETAPA: PREPARAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA CPA
Em consonância com dispositivo no art.11 da Lei 10.861/04, cada instituição deve
constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de avaliação e disponibilizar informações.
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Neste sentido, a equipe da Comissão Própria de Avaliação do ano de 2016 é composta
pelo membro nomeado Carlos da Cunha Oliveira Júnior através da portaria Nº014/2016 (anexo
1) e os membros eleitos, segundo a ata de eleição da CPA (anexo 2). Os membros são:
Coordenador: Carlos da Cunha Oliveira Júnior;
Membro docente: Joara Cunha Santos M. Gonçalves ;
Membro técnico administrativo: Francisco Ronaldo Fernandes Liberato Junior
Membro Discente: Natatscha Allende Costa de Souza
Membro Comunidade Externa: Prof. Carlos Henrique Quixaba
PLANEJAMENTO
Através de reuniões da CPA, foi discutido qual o procedimento deveria ser tomado, para que a avaliação interna fosse realizada no 2º semestre de 2016. Vale ressaltar que a comissão Própria de Avaliação foi empossada em de Junho e em Outubro foi realizada a pesquisa.

SENSIBILIZAÇÃO
O método selecionado foi o envio de e-mails para os integrantes da comunidade acadêmica com os links para o formulário com a pesquisa. Através desse link, o usuário era direcionado para um formulário do Google, onde se pode responder todo o questionário de forma
sigilosa no momento e local oportuno.
O momento da sensibilização se deu por meio de apresentações em cada uma das
turmas da faculdade, de forma que dúvidas e questionamentos puderam ser feitos antes da
avaliação a ser realizada.
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Figura 1: logo utilizada na campanha de sensibilização

3.1.2. ETAPA: DESENVOLVIMENTO
Foram elaborados pela equipe da CPA/IESVAP 03 (três) questionários que foram aplicados aos três setores da avaliação interna, docente, discente e técnico-administrativo.
Durante todo o período (De 19/09 a 07/10/2016) em que o portal da avaliação esteve
disponível os laboratórios de informática puderam ser usados para que os acadêmicos efetuassem a avaliação. Cada uma das turmas teve um horário disponibilizado e acompanhado por
um técnico responsável.
Depois desse período, os dados estatísticos foram tratados por uma equipe para obter
informações que não estivessem presentes nos relatórios padrão.
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Figura 2: Formulário do Google usado para o preenchimento do questionário

Os resultados obtidos foram confrontados com as metas estabelecidas, resultando em
novos planos de ação, construídos em conjunto com toda a comunidade acadêmica. Os resultados e os planos de ação para cada dimensão do SINAES são apresentados nas seções seguintes.

3.1.3. ETAPA: CONSOLIDAÇÃO
Finaliza-se a avaliação interna com a elaboração e publicação deste relatório, junto ao
INEP, bem como a elaboração de um seminário para a divulgação dos resultados, perante a
comunidade acadêmica.
Essas informações podem servi como tomada de decisões, para que a IES faça uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços apresentados, que permitirão
planejar ações futuras.
Deste modo, o processo de autoavaliação proporcionará não só o autoconhecimento
institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da avaliação
externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional (INEP, 2004).
4. OBJETIVO GERAL:
Avaliar a continuidade do crescimento da FAHESP/IESVAP, considerando os seus aspectos
acadêmico e gerencial.
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Avaliar os diversos aspectos da instituição de acordo com a lei do SINAES;
Encontrar as principais fragilidades;
Encontrar as principais potencialidades a serem exploradas;
Elaborar um relatório de autoavaliação;
Avaliar a execução do cronograma contido nos planos de ação;
Avaliar a melhora do processo de avaliação institucional.

5. DESENVOLVIMENTO
5.1. ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES

Os gráficos apresentados a seguir foram produzidos com base nas respostas aos questionários de autoavaliação. Todas as dimensões do SINAES foram consideradas. Além disso,
outros temas específicos de interesse da instituição foram incorporados.

5.1.1. DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Esta dimensão trata dos importantes documentos acadêmicos que deveriam ser conhecidos por toda a comunidade. Analisando os gráficos a seguir, pode-se perceber claramente que somente os professores e funcionários tem conhecimento razoável sobre tais documentos. Tal fato sugere que os alunos devem ter acesso a esses documentos para que possam
compreender os objetivos institucionais, bem como seus direitos e deveres.
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Figura 3: Conhecimento sobre os documentos institucionais pelos professores

Figura 4: Conhecimento a respeito dos documentos institucionais pelos colaboradores

17
FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.
IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA.
Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, Parnaíba-PI
CNPJ: 13.783.222/0001-70 Fone: 86 33227314 | www.iesvap.edu.br

Figura 5: : Conhecimento a respeito dos documentos institucionais pelos alunos

Quadro 2: Ações programadas para dimensão 1

RELATÓRIO DE AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2017
Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Ações Programadas

Observações

Análise Documental de PDI, PPI, PPCs e Trabalho vem sendo realizado e todos os
documentos estão sendo revisados, tendo
Missão Institucional
em vista visitas in loco.
Inserção da missão, objetivos, finalidades e Ação não realizada devido à reformulação em
outros aspectos contidos no PDI na página todo o site
institucional
Divulgação e internalização dos documentos Ação a ser realizada em seminários e oficinas
institucionais
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5.1.2. DIMENSÃO 2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A EXTENSÃO, A PÓSGRADUAÇÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS
ESTÍMULOS À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA E AS DEMAIS
MODALIDADES

Como extensão da avaliação realizada os aspectos relacionados ao ensino, pesquisa e
extensão, incluindo avaliações pontuais de cada uma das disciplinas foram inseridos no
questionário. Alguns dos aspectos avaliados têm relação com os indicadores dos instrumentos
de avaliação in loco. Porém, muitos outros são de interesse da instituição pelo atual momento
de consolidação da fase inicial.

Coordenador do curso

A atuação do coordenador do curso é fundamental para dar suporte ao corpo docente,
discente e também à direção acadêmica e da mantenedora. O seu desempenho reflete nas
questões primordiais do curso. Essa primeira abordagem à atuação do coordenador é adicional
ao que avalia o instrumento de avaliação para fins de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. Os gráficos obtidos apontam que os acadêmicos de Medicina
sentem uma grande necessidade de contato com a coordenação do curso para tratar de assuntos acadêmicos. Já de acordo com os professores, que possuem maior contato com o coordenador, as respostas são mais positivas.
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Figura 6: Opinião dos professores sobre o coordenador do curso

Figura 7: Opinião dos alunos sobre o coordenador do curso

Coordenador Adjunto do curso
No intuito de atender melhor os alunos da FAHESP/IESVAP, foi nomeado um coordenador adjunto. Essa decisão ajudou bastante nossos alunos e aproximou mais a coordenação
dos discentes. Os resultados do trabalho do coordenador adjunto foram bastante positivos,
tanto por parte dos alunos como de professores.
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Figura 8: Opinião dos professores sobre o coordenador adjunto

Figura 9: Opinião dos alunos sobre o coordenador adjunto

Coordenação e colegiado do curso
Os gráficos a seguir sugerem que alguns aspectos podem ser trabalhados pela
instituição, já que a atuação da coordenação, colegiado e a integração com a comunidade são
muito importantes para dar visibilidade, credibilidade ao curso, inclusive para fins de captação
de alunos.
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Figura 10: Aspectos da coordenação e colegiado do curso avaliado pelos professores

No gráfico abaixo, um aspecto que merece maior atenção da instituição é quanto à
oportunidade de capacitação. Provavelmente, algumas reuniões com os representantes de
turma para investigar melhor o ânseio dos alunos, ajudaria a fazer um intervenção mais eficaz.

Figura 11: Aspectos sobre a coordenação e colegiado do curso avaliado pelos alunos
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Pesquisa e extensão
Embora as atividades de pesquisa não sejam a finalidade das instituições chamadas
faculdades, sempre são consideradas oportunidades para o crescimento acadêmico tanto do
corpo discente quanto docente. A seguir são apresentados os gráficos relativos às questões
sobre pesquisa e extensão. Observando os gráficos percebe-se que, embora seja uma
faculdade “jovem”, os professores sentem-se incentivados a fazer pesquisas e capacitação.
Em relação aos alunos do curso, essa análise teve um maior nível de insatisfação.
Embora seja necessária uma análise mais detalhada dos fatores que causam esse contraste,
pode-se sugerir previamente que as oportunidades para participação em pesquisa e extensão
devem ser maximizadas. Com a consolidação da Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão espera-se que esse panorama seja modificado.

Figura 12: Dados em relação às atividades de pesquisa e extensão segundo os professores
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Figura 13: Dados em relação às atividades de pesquisa e extensão segundo os alunos

Planos de ensino
Os planos de ensino compõem um importante aspecto do trabalho acadêmico. Além
disso, é a base para a avaliação da instituição nesse aspecto quando da realização do ENADE,
em seu questionário socioeconômico. Assim, esse aspecto foi trabalhado na autoavaliação e os
resultados, considerados satisfatórios são apresentados a seguir.
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Figura 14: Como o plano de ensino é usado em sala de aula segundo os professores

Figura 15: Como o plano de ensino é utilizado em sala de aula segundo o aluno
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Figura 16: Sobre a postura do professor em sala de aula, segundo o docente.
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Figura 17: Postura do professor em sala de aula, segundo o discente
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Figura 18: Como o plano de aula é utilizado segundo os alunos

Disciplina
Um dos aspectos mais importantes do trabalho acadêmico, as disciplinas precisam ser ministradas adequadamente pelos professores para um
melhor aproveitamento por parte dos alunos. Assim, cada uma das disciplinas foi avaliada individualmente. Os resultados, satisfatórios em termos de
professores, aulas, avaliações são apresentados a seguir.
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Figura 19: Análise dos alunos em relação professor e a disciplina ministrada
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METODOLOGIA ATIVAS

Figura 20: Opinião dos alunos em relação à metodologias ativas e suas avaliações

A Metodologia Ativa é uma concepção educacional que coloca os estudantes da graduação como principais agentes de seu aprendizado. Nela, o
estímulo à crítica e reflexão são incentivados pelo professor que conduz a aula, mas o centro desse processo é, de fato, o próprio aluno. É possível trabalhar o aprendizado de uma maneira mais participativa, uma vez que a participação deste aluno é que traz a fluidez e a essência da Metodologia Ativa. Por
ser um método novo, tanto alunos como professores tiveram dificuldades para se adaptar, por virem de uma formação pautada na metodologia tradi30
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cional. Contudo, as oficinas e cursos ofertados pela IES puderam ajudar muitos professores a superar suas principais dificuldades em relação ao método
e com isso ter mais segurança na sua aplicação. Isso ajudou o discente a entender melhor o método e a se adaptar a ele.
AULAS
A variável aula teve avaliação positiva por parte do corpo discente, mas acredita-se que nas próximas avaliações, será muito mais positivo, pois a
instituição tem investido bastante em capacitação do corpo docente.

Figura 21: Opinião dos alunos quanto às aulas ministradas
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POSTURA DO PROFESSOR

Figura 22: Opinião dos alunos quanto à postura do professor em relação às turmas

A postura e relação do professor junto aos seus alunos é um ponto importante a se avaliar, pois a partir desse aspecto se constrói toda uma relação de confiança e cumplicidade que culmina no aprendizado do aluno. Esse aspecto teve uma avaliação positiva como mostra a figura acima.
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Quadro 3: Ações programas para a dimensão 2

RELATÓRIO DE AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2017
Dimensão 02 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a Pós-graduação e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os estímulos à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa e as demais modalidades.
Ações Programadas

Observações

Estruturação da COPPEX

Em andamento

Levantamento dos docentes aptos/interessados em
desenvolvimento de pesquisa

Realizado por meio da autoavaliação e deve ser
complementado

Revisão da atuação dos NDEs

Ação não realizada

Revisão das práticas de ensino, pesquisa e extensão
para que estejam em consonância com as definições
do PDI e PPCs

Ação parcialmente realizada

5.1.3. DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e
do patrimônio cultural

Uma das principais características do IESVAP é o atendimento à comunidade, inserindo
seus alunos no contato e atendimento à comunidade, além da participação de eventos como
ação Global (figura 22). Contudo, essa vertente deve ser ampliada em âmbito institucional, e
um passo importante foi a adesão da instituição ao Prouni e FIES. O PROUNI foi criado em
2004 e tornado oficial em 13 de janeiro de 2005 pelo Governo Federal, com a criação da Lei
11.096, para realizar um importante trabalho de inclusão social através da concessão de bolsas
de estudos de 50% e de 100% em instituições de ensino superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes que tenham estudado o ensino
médio, exclusivamente em escolas públicas ou na rede particular, na condição de bolsistas
integrais. Já o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (FIES) foi criado em 1999
pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de financiar as mensalidades de cursos graduação para estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições privadas de
Educação Superior. A proposta é beneficiar, prioritariamente, estudantes de baixa renda. Essas
aquisições, além de firma o compromisso da FAHESP/IESVAP, considerando sua contribuição
para a sociedade de Parnaíba – Pi, amplia sua participação na inclusão social.
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Figura 23: Atendimento à comunidade no evento Ação Global

Quadro 4: Ações programas para a dimensão 3

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2017
Dimensão 03 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que
se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural
Ações Programadas
Observações
Definição de programas institucionais de
Em andamento
extensão
Revisão do programa de bolsas e financiaRealizado
mentos sociais (FIES e PROUNI)
Levantamento sobre as áreas nas quais a
Em andamento
FAHESP/IESVAP pode promover cursos para a
comunidade.

5.1.4. DIMENSÃO 4 – A comunicação com a sociedade

Atualmente, qualquer organização tem entre seus principais meios de comunicação em
website. O site da FAHESP/IESVAP foi reformulado e implantado no final de 2016. As impressões sobre esse novo sistema serão observadas ao longo do ano de 2017 e a partir da avaliação obtida as correções e melhorias serão efetuadas.
A comunicação com a sociedade pode se dar em duas vias. No caso do website esses dois
caminhos são percorridos. Porém, há que se mencionar as ações de marketing em outras mídias. Uma nova linha de propagandas institucionais funciona como um convite para que a comunidade venha conhecer a Instituição.
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Além do website e das diferentes mídias, existem o portal do aluno e do professor, que
são importantes meios de comunicação internos em conjunto com o e-mail institucional.
Os resultados são apresentados e comentados a seguir.

Figura 24: Opinião sobre site da FAHESP/IESVAP segundo os professores

Figura 25: Opinião sobre o site da FAHESP/IESVAP segundo os funcionários
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Figura 26: Opinião sobre o site da FAHESP/IESVAP segundo os alunos

Em relação à visibilidade da instituição entre os meios de comunicação, uma mesma
tendência é apontada: maior visibilidade na Internet, e outdoors, sendo que jornais impressos,
revistas e tv praticamente não foram citados. O rádio, por sua vez, não foi citado.

Figura 27: Sobre a visibilidade da faculdade perante à comunidade

O site da FAHESP/IESVAP foi reformulado e nele pode-se visualizar várias notícias relacionadas à faculdade, além de mostrar as realizações da CPA. O site está no link:
www.iesvap.edu.br
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Quadro 5: Ações programas para a dimensão 4

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2017
Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade
Ações Programadas
Observações
Revisão e atualização do site
Ação realizada
Criação de programas de pesquisa de
Ação prevista
opinião
Revisão das políticas de propaganda insti- Ação realizada e implementada já na
tucional
campanha para o vestibular 2017/1
Criação de um meio de comunicação dire- Ação realizada (Ouvidoria e o Fale conosta entre comunidade e IES
co).

5.1.5. DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições
de trabalho.
Nessa dimensão, no geral, todos os itens avaliados foram satisfatórios. O ponto que chamou mais atenção foi quanto ao Plano de cargos, carreiras e salários, que
precisa ser melhor apresentado e esclarecido.

Figura 28: Opinião dos funcionários sobre gestão de pessoal na faculdade pelos funcionários

37
FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.
IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA.
Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, Parnaíba-PI
CNPJ: 13.783.222/0001-70 Fone: 86 33227314 | www.iesvap.edu.br

Figura 29: Opinião dos funcionários sobre gestão de pessoal na faculdade pelos professores
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AÇÕES PROGRAMADAS – 2017
Dimensão 05 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho.
Ações Programadas

Observações

Definição de regras claras para afastamento
para capacitação e apoio financeiro/logístico

Ação parcialmente realizada

Apresentação dos planos de carreira e capacitação

Ação parcialmente realizada

Quadro 6: Ações programas para a dimensão 5

5.1.6. DIMENSÃO 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com
a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios.

Nessa dimensão tem-se uma quantidade menor de servidores a serem observados, logo optou-se por realizar a autoavaliação por meio de entrevista, dispensando
o questionário eletrônico. Nesse sentido, ficou claro que todos os setores estão envolvidos, já que além dos pontos citados a faculdade receberá comissões de verificação in
loco, e o momento atual não configura a busca da independência em relação à mantenedora, mas sim uma integração de esforços para atingir um objetivo comum. Outras
questões específicas e relevantes serão abordadas no próximo ciclo de autoavaliação
interna.
5.1.7. DIMENSÃO 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação.
A infraestrutura é uma das dimensões mais importantes da autoavaliação, pois dá suporte para que todos os processos sejam executados. Tanto os ligados à área de ensino, pesquisa e extensão, quanto os processos administrativos. As novas instalações da FAHESP/IESVAP seguem padrões de climatização, distribuição de alunos/m², entre outros aspectos técnicos. Apesar disso, os questionários eletrônicos incluíram perguntas para avaliar a satisfação da comunidade acadêmica sobre diversos aspectos da estrutura física.
Considerando a extensão da avaliação realizada nessa dimensão e considerando também que a grande maioria dos aspectos foram avaliados positivamente, apenas os pontos negativos serão comentados.
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Figura 30: Sobre os serviços da Biblioteca da FAHESP/IESVAP, com que frequência alunos e professores utilizam.

Figura 31: Avaliação dos serviços da Biblioteca
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Figura 32: Aspectos positivos e negativos da Biblioteca avaliados pelos alunos
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Figura 33: Aspectos positivos e negativos da Biblioteca avaliados pelos professores
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A maioria dos aspectos avaliados sobre a biblioteca foram positivos. Um ponto polêmico foi a avaliação pelos alunos do silêncio que a biblioteca proporciona para seus estudos. Foi
feita uma reforma na biblioteca, procurando atender às reivindicações dos alunos. Além das
salas de estudo em grupos, climatizadas, foram aumentado os espaços para o estudo individual. Esse aspecto deve ser melhor avaliado na próxima autoavaliação, já que os dados apresentados aqui são referentes a um período anterior à essa reforma e ajustes. O acervo apresenta
uma avaliação positiva segundo os alunos e professores, uma vez que obedece aos padrões
estabelecidos pelo MEC.
Laboratórios

Figura 34: Aspectos observados nos laboratórios avaliados pelos professores
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Figura 35: Aspectos observados nos laboratórios avaliados pelos alunos

Satisfação com a limpeza dos ambientes

Figura 36: Avaliação da limpeza de diversos ambientes pelos alunos
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Figura 37: Avaliação da limpeza de diversos ambientes pelos professores

Figura 38: Avaliação da limpeza de diversos ambientes pelos funcionários
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Quanto a limpeza dos diversos ambientes da IES, no geral, a avaliação foi positiva,
mesmo em alguns ambiente críticos, os quais sempre merecem mais atenção. Por exemplo: os
banheiros para os alunos, dada a grande rotatividade nesses ambientes, requer um maior cuidado com a higiene e como mostra os resultados, esse ambiente tem limpeza satisfatória. O
estacionamento é bastante amplo, mas entrará em reforma para melhor atender alunos, professores e funcionários.
Aspectos gerais da estrutura física

Figura 39: Se a quantidade de lixeira e bebedouros é adequada segundo alunos

Figura 40: Se a quantidade de lixeira e bebedouros é adequada segundo professores
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Figura 41: Se a quantidade de lixeira e bebedouros é adequada segundo funcionários

Figura 42: Avaliação do estacionamento pelos estudantes
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Figura 43: Avaliação do estacionamento pelos professores

Figura 44: Avaliação do estacionamento pelos funcionários
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Figura 45: Avaliação quanto à acessibilidade e qualidade dos espaços de convivência pelos funcionários

Figura 46: Avaliação quanto à acessibilidade e qualidade dos espaços de convivência pelos professores
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Figura 47: Avaliação quanto à acessibilidade e qualidade dos espaços de convivência pelos alunos

A acessibilidade teve uma avaliação positiva, por parte de professores, funcionários e
alunos. Já o espaço com pior avaliação, por parte de alunos, envolveu o estacionamento, que,
como mencionado, entra em reforma logo mais, nessa reforma, está previsto, dentre outros
benefícios, a inclusão de câmeras de vigilância. Algumas sugestões dadas por professores e
alunos pedem incentivo à plantação de algumas árvores e um espaço de convivência maior,
reinvindicação acatada pela direção junto à CPA como mostra o a figura 47.

Figura 48: Nova área de convivência, reivindicada pelos alunos e atendida pela direção, por intermédio da CPA.
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No site FAHESP/IESVAP há um álbum com fotos das principais conquistas realizadas através
da
Comissão
Própria
de
Autoavaliação
(CPA),
no
link:
https://www.iesvap.edu.br/sites/cpa/realizacoes
Nessa área de convivência, o aluno pode descansar e relaxar. Ela oferece uma estrutura confortável com inúmeras tomadas, wi-fi, TV, vestuário, restaurante maior, dentre outros.
Salas de Aula

Figura 46: Avaliação das salas de aulas pelos professores

Figura 49: Avaliação das salas de aula pelos alunos
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Os gráficos mostram uma avaliação positiva em relação à estrutura das salas de aula. A
principal avaliação negativa veio por parte do corpo discente, uma vez que ficam mais tempo
nesse ambiente que os professores. Atendendo às reivindicações dos alunos, as salas foram
reformadas e outras foram construídas, além de adquiridas novas carteiras para maior conforto do corpo discente (figura 49), além de serem projetadas para as metodologias ativas, método adotado pela instituição para o ensino da Medicina. Outro ganho muito importante para
alunos e professores é a lousa interativa. Para utilizá-la, os professores tiveram treinamento,
além de assistência em sua utilização, deixando as aulas mais dinâmicas.

Figura 50: Nova sala de aula com carteiras mais modernas e confortáveis

Figura 51: Nova sala de aula, mais adequada para Metodologia Ativa.
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Quadro 7: Ações programas para a dimensão 7

AÇÕES PROGRAMADAS – 2017
Dimensão 07 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos
de informação e comunicação.
Ações Programadas

Observações

Revisão do espaço da biblioteca para garantir
tranquilidade no estudo e pesquisa

Ação realizada

Avaliação dos programas a serem utilizados nos laboratórios
de informática de acordo com as necessidades dos professores
Reforma do estacionamento

Ação parcialmente realizada

Reforma da área de convivência

Ação realizada

Salas de aula – reforma, construção de novas e aquisição de
novas carteiras

Ação realizada

Ação em andamento com conclusão em 2017

5.1.8. DIMENSÃO 8 - Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional.

O processo de autoavaliação, conduzido pela CPA passou por diversas fases no ano de
2016. Além de fazer uma sensibilização, fazer visitas em sala de aula, a CPA utilizou questionários, estes foram aplicados eletronicamente, facilitando o processo de aquisição e tratamento
das informações coletadas. A análise sobre o processo de avaliação e a sua credibilidade junto
à comunidade são apresentados a seguir.
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Figura 52: Avaliação da importância da autoavaliação e sua utilização pelos alunos

Figura 53: Avaliação da importância da avaliação e sua utilização pelos professores
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Figura 54: Avaliação da importância da avaliação e sua utilização pelos funcionários

A importância da autoavaliação foi registrada junto aos professores, funcionários e alunos. Um dado que chama a atenção é quanto à descrença dos alunos em relação a aplicação
desses resultados pela IES e pela CPA. Talvez nos seminários futuros, com a divulgação dos
resultados, esse dado se reverta positivamente. Esse aspecto será novamente analisado no
futuro após todas as melhorias em infraestrutura, sites, atendimento ao discente, entre outros.
Quadro 8: Ações programas para a dimensão 8

AÇÕES PROGRAMADAS – 2017
Dimensão 08 – Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia
da autoavaliação institucional.
Ações Programadas

Observações

Definir calendário de reuniões
e ações da CPA

Ação realizada

Desenvolvimento de um sistema para aplicação de questionários eletrônicos

Ação em andamento com conclusão em 2017

Elaboração de um projeto de avaliação mais abrangente do
que foi realizado em 2016

Ação em andamento com conclusão em 2017
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5.1.9. DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes

A FAHESP busca oferecer ao acadêmico atendimento em todos os aspectos (acadêmico, secretaria, financeiro, etc). Com base em experiências de outras IES do grupo, foi implantado o setor de atendimento ao acadêmico, que recebe todas as solicitações e as repassa aos
setores responsáveis. Isso no caso de solicitações referentes à secretaria e financeiro. Já o atendimento por parte da direção e coordenação de cursos é feito na própria coordenação.
Um ponto forte a ser ressaltado e explorado é a disponibilização do Portal do Aluno,
através do qual existe a possibilidade de visualização de notas e material didático fornecido
pelos professores.
Na avaliação realizada em 2016 esses setores estavam em fase de consolidação. Em
2017 eles foram aperfeiçoados e serão novamente avaliados para obter o nível de satisfação
dos usuários. Porém, alguns aspectos específicos devem ser melhorados e serão comentados
pontualmente.
Atendimento Geral

Figura 55: Frequência de atendimento geral para alunos
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Figura 56: Avaliação do atendimento geral feito aos alunos

O tempo de espera na fila de atendimento é influenciado pelo período letivo. Por exemplo, em período de matrículas ou final de semestre (quando existem diversos alunos buscando atendimento para negociação de dívidas) é necessário reescalonar funcionários para
manter um bom fluxo de trabalho. É necessário, sempre, reavaliar os resultados e rever as
estratégias de atendimento. Uma das opções é a utilização de senhas e/ou horários marcados
de atendimento. Contudo, no geral, todos os aspectos avaliados acerca do atendimento geral
foram avaliados positivamente.

57
FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.
IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA.
Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, Parnaíba-PI
CNPJ: 13.783.222/0001-70 Fone: 86 33227314 | www.iesvap.edu.br

Figura 57: Tipo de atendimento mais procurado pelos alunos

Figura 58: Opinião sobre o Portal do Aluno segundo os discentes

O acompanhamento do egresso não foi avaliado, uma vez que a faculdade ainda não
tem uma turma formada.
Quadro 9: Ações programas para a dimensão 9

AÇÕES PROGRAMADAS – 2017

Dimensão 09 - Políticas de atendimento aos estudantes

Ações Programadas

Observações

Elaborar projeto de solicitação eletrônica de documentos

Em andamento e previsto para funcionar no
segundo semestre 2017.

5.1.10. DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta de educação superior

Em relação a essa dimensão a análise de documentos como demonstrativos contábeis,
folha de pagamento e balanços, obteve-se indicadores de bons resultados financeiros. Um
ponto fundamental para esse aspecto foi a manutenção realizada no sistema de informações
gerenciais utilizados.
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Outro aspecto importante é a manutenção dos alunos na instituição, de forma que
pendências financeiras não sejam empecilhos para a continuidade dos estudos. Assim o IESVAP investe em um bom setor de negociações de dívidas.

Quadro 10: Ações programas para a dimensão 10

AÇÕES PROGRAMADAS – 2017
Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta de educação superior.
Ações Programadas
Observações
Manter o controle da inadimplência através de
relatórios mensais
Ampliar a participação dos acadêmicos nos
programas de benefícios

Ação realizada
Ação realizada

6.PLANOS DE AÇÃO PARA 2017
Quadro 11: Plano de ação para dimensão 1

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Ações Programadas

COMO

DATA

Análise da coerência entre
os documentos institucionais

Grupos de trabalho
formados pelos NDEs
dos cursos e Direção

ANO DE 2017

Revisar o regimento da instituição para fins de atualização

Grupos de trabalho
envolvendo todos os
setores

ANO DE 2017

Quadro 12: Plano de ação para dimensão 2

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 02 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a Pós-graduação e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os estímulos à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa e as demais modalidades
DATA
Ações Programadas
COMO
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Implantação do programa de
iniciação científica

Deve ser estruturado pela
Coord. Pesquisas e
Extensão

ANO DE 2017

Incentivo à publicação e apresentação de trabalhos acadêmicos

Deve ser estruturado pela
Coord. Pesquisas e
Extensão os setores

ANO DE 2017

Quadro 13: Plano de ação para dimensão 3

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 03 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
DATA
Ações Programadas
COMO
Definição de um programa
formal de bolsas institucionais

Estudo sobre a capacidade de
oferta de bolsas

ANO DE 2017

Melhorar o controle e a qualidade dos atendimentos feitos à
comunidade

Coleta de dados nos setores
que prestam atendimentos

ANO DE 2017

Quadro 14: Plano de ação para dimensão 4

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade
Ações Programadas
COMO

DATA

Implantação de um setor de
ouvidoria

Já temos a ouvidoria online.
Planos para implantação da
ouvidoria física

ANO DE 2017

Revisar os horário de atendimento dos coordenadores de
cursos

Analisar uma forma de adequar
agenda de aulas/atendimento

ANO DE 2017
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Quadro 15: Plano de ação para dimensão 5

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 05 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
Ações Programadas
COMO
DATA
Divulgar melhor o PCCS

ANO DE 2017

Revisar as estações de trabalho
sob o ponto de vista da ergonomia

ANO DE 2017

Quadro 16: Plano de ação para dimensão 6

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 06 – Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios.
Ações Programadas
COMO
DATA
Revisar os processos institucionais que envolvem interação
entre mantenedora e mantida
Revisão do papel dos colegiados de curso

ANO DE 2017
Reuniões com a equipe de
direção

ANO DE 2017

Quadro 17: Plano de ação para dimensão 7

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 07 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.
DATA
Ações Programadas
COMO
Implementar melhorias no
estacionamento
Arborização e espaços de convivência
Implantação da cantina universitária

Obras já iniciada

ANO DE 2017

Obra já realizada

ANO DE 2017

Obra já realizada

ANO DE 2017
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Quadro 18: Plano de ação para dimensão 8

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 08 - Planejamento e Avaliação Institucional
Ações Programadas
COMO
Realização de fóruns temáticos
sobre os resultados da autoavaliação institucional 2016
Novo sistema para avaliação
institucional

Debates temáticos
Oficinas e atividades em grupo
Palestras e/ou assembleias
Novo sistema para avaliação
institucional

Análise de documentos
institucionais para compor a
autoavaliação de acordo
com as dimensões propostas
pelo SINAES

Analise de documentos

DATA
OUTUBRO DE 2017
ANO DE 2017
ANO 2017

Quadro 19: Plano de ação para dimensão 9

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 09 - Política de atendimento ao estudante
Ações Programadas
COMO
Estudar a possibilidade de
agendamento on line para
atendimento do discente

DATA
ANO DE 2017

Quadro 20: Plano de ação para dimensão 10

PLANO DE AÇÃO PARA 2017
Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior
Ações Programadas
COMO
DATA
Manter o controle da
inadimplência

Relatórios mensais

Ampliar a participação dos
acadêmicos nos programas de
benefícios

Esclarecimento e
divulgação junto à
comunidade
acadêmica

ANO DE 2017
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7. Considerações Finais
O amadurecimento do processo de avaliação passa pela conscientização da comunidade acadêmica sobre o tema. É fato, também, que o amadurecimento de uma organização como um todo necessita de um processo de avaliação para melhoria contínua. O objetivo da CPA
como ferramenta de gestão é suprir justamente essa lacuna, muitas vezes abertas nas IES.
A FAHESP/IESVAP, como uma nova instituição promove a autoavaliação como uma
maneira de melhorar e aperfeiçoar seus serviços junto ao corpo discente, docente e técnicoadministrativo. As mudanças no ocorridas em decorrência processo de avaliação já demonstram isso. Por outro lado, deve-se sempre atualizar as formas de avaliação, bem como verificar
os setores que precisam de maior atenção.
Em uma primeira análise, os resultados apontam para uma melhoria geral da FAHESP,
porém, com a implantação de novos cursos e mesmo as mudanças realizadas trarão novos
desafios. Os principais pontos negativos encontrados mostram que a avaliação foi efetiva e
dão maior motivação para que novos defeitos sejam encontrados para que possam ser corrigidos
Os resultados devem ser divulgados para toda a comunidade usando diferentes meios
de comunicação, e o feedback da comunidade guiará os passos para a continuidade do processo.
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