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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1.1. Mantida 

 

FAHESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO 

PIAUÍ 

Endereço: AV. Evandro Lins e Silva, nº 4435 – Bairro Sabiazal CEP: 64.212-790 – 

Parnaíba – PI, Fone: (86) 3322-7314, Site: www.iesvap.edu.br 

 

1.1.2. Mantenedora 

IESVAP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA 

LTDA.  

Endereço: AV. Evandro Lins e Silva, nº 4435 – Bairro Sabiazal CEP: 64.212-790 – 

Parnaíba – PI, Fone: (86) 3322-7314, Site: www.iesvap.edu.br - CNPJ: 

13.783.222/0001-70. 

 

1.1.3. Corpo Dirigente 

 

DIRETOR PRESIDENTE 

Nicolau Carvalho Esteves 

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Barbacena 

- MG (1977), graduação em Administração pela Associação Internacional de Edu-

cação Continuada (2010), especialização em Gestão Empresarial pela Fundação 

Getúlio Vargas - MG (2004), especialização em Finanças pelo Fundação Dom 

Cabral (2002) e mestrado-profissionalizante em Administração pelo Fundação 

Fead Minas (2007). Atualmente é membro da Associação Brasileira de Traumato-

logia e Ortopedia. Tem experiência na área de Medicina com ênfase em Medicina.  

http://www.iesvap.edu.br/
http://www.iesvap.edu.br/


 

 

 

13 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

Atuando principalmente nos seguintes temas: Gestão, Balanced Scorecard, 

Estratégia, Resultados. 

 

DIRETOR GERAL  

José Francisco Pereira de Castro 

Bacharel em Ciências Contábeis pela UNITINS/TO, Especialização em Me-

todologia de Ensino na Educação Superior pelo Centro Universitário UNINTER. 

Formação de Executivos e Gestores em Educação Superior pela PRODEESE – 

Programa para Desenvolvimento para Empresários e Executivos do Setor da 

Educação, promovido pela Hopper Educação. 

  

DIRETORA ACADÊMICA 

Any Carolina Cardoso Guimarães  

Possui graduação em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, PUCCAMP (2000), aprimoramento em Reeducação Postural Global 

pelo Reequilíbrio Proprioceptivo e Muscular (2005), mestrado em Biotecnologia 

pela UFPI com ênfase de pesquisa na área de Genética/Biologia Molecular (2014) 

e doutorado em andamento no Programa RENORBIO - (núcleo UFPI) com ênfase 

de pesquisa na área de recursos naturais (2015-2019). Nos anos de 2002 a 2010 

trabalhou como fisioterapeuta concursada no município de Sorocaba-SP, obtendo 

experiência profissional nos Programas do Pé Diabético, Hanseníase, CEREST 

(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e Órteses e próteses. De 2011 

a 2013 foi professora substituta do curso de fisioterapia da UFPI e nos anos de 

2015 a 2017 professora do curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nas-

sau (unidade de Parnaíba-PI). Como pesquisadora vem atuando nas áreas de 

Biologia dos tecidos mineralizados, Gamificação e Tecnologia da informação e 

comunicação (TICs) aplicada ao ensino em saúde e Metodologias Ativas com ên-

fase na educação medica e cursos da saúde. Atualmente é professora titular do 

Curso de Medicina, atuando como tutora de aprendizagem em pequenos grupos e 

e Diretora Acadêmica da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 

Piauí/ Instituto de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP). Faz 

parte do grupo de Planejamento Curricular dos Cursos de Medicina do grupo 
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NRE, contribuindo na auditoria de situações-problemas para os anos iniciais e no 

Módulo de Métodos de Estudo e Pesquisa, Medicina baseada em evidencias e 

Sistemas Orgânicos Integrados. Participa como membro do Núcleo de Apoio e 

Desenvolvimento Docente (NAPED) realizando capacitações continuadas e proje-

tos voltados para inovação acadêmica.  

 

1.1.4 MEMBROS DA COMISSÃO PRÓPRIA E AVALIAÇÃO - CPA 

 Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val (Coordenadora e 

Representante Docente) 

 Raíssa Pinheiro Nery (Representante Discente) 

 Antoniela Viana Silva (Representante Técnico Administrativo) 

 Lucivaldo Quixaba (Representante sociedade civil) 

 Carlos da Cunha Oliveira Júnior (Assessor Técnico)  

2. INTRODUÇÃO 

     A autoavaliação é um processo de identificação, recolhe e apresenta in-

formação útil e descritiva acerca do valor e do mérito das metas, da planificação, 

da realização e do impacto de um determinado objeto, com o fim de servir de guia 

para a tomada de decisões, para a solução dos problemas de prestação de con-

tas e para promover a compreensão dos fenômenos envolvidos (SCREMIN; DAL-

LACORT, 2014). 

A avaliação da educação superior brasileira foi motivada pela expansão 

das Instituições de Ensino Superior (IES), dos cursos e do incremento da deman-

da por essa modalidade de ensino. Atualmente, há que se ressaltar que a pressão 

por aumento da escolaridade é uma característica do mundo globalizado, que 

passou a vincular a educação ao desenvolvimento das pessoas, das cidades e 

dos países (ANDRIOLA; SOUZA, 2010). 

Neste contexto, a avaliação institucional também é uma ferramenta institu-

cional com caráter pedagógico, que objetiva a busca de melhorias e auto regula-

ção, bem como a compreensão da cultura e da vida institucional em sua plurali-

dade acadêmica e administrativa (SCREMIN; DALLACORT, 2015). 
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     Segundo Silva e Gomes (2011) o atual processo de autoavaliação instituci-

onal é baseado em três peças da legislação que o organiza e o orienta no âmbito 

do SINAES: Lei nº 10.861/04, a Portaria nº 2.051/04 e a Lei nº 5.773/06. Dentre 

estes, o que trata especificamente da autoavaliação é a Portaria nº 2.051/04: ver-

sa sobre a composição, natureza e função da CPA. A referida Portaria define que 

a CPA é autônoma, estando a cargo das próprias IES o estabelecimento do esta-

tuto que regulamenta as “formas de composição”, a “dinâmica de funcionamento” 

e a “especificação das atribuições”, assegurando a participação da comunidade 

acadêmica e a divulgação dos resultados.   

Assim, autoavaliação institucional é uma prática sistemática e permanente 

cuja função é muito mais crítica, que meramente de constatação e “deve analisar 

o realizado, mas para melhor cumprir o que há por realizar” (DIAS SOBRINHO, 

2003). Para tanto, é necessária a participação efetiva na comunidade acadêmica 

nos processos avaliativos, pois, sem essa participação o caráter educativo e for-

mativo da avaliação fica reduzido a uma avaliação meramente quantitativa, embo-

ra as duas intencionalidades possam mencionar ações transformadoras, porém 

com naturezas distintas (DIAS SOBRINHO, 2003). 

De acordo com Ribeiro e Verhine (2012), cada IES deve construir processo 

de autoavaliação, levando em consideração as suas especificidades, os seus limi-

tes e possibilidades, e estabelecerá as suas estratégias para a implementação do 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Sendo a auto 

avaliação o processo central, em torno do qual os componentes do SINAES se 

organizarão, tanto a finalidade de promover e desenvolver a IES quanto a finali-

dade de regulação dependerão muito do modo como é organizada e realizada a 

autoavaliação pelas IES. 

Com o pensamento voltado para a melhoria do processo de avaliação e pa-

ra o aumento da efetividade, este relatório realizado através da CPA cuja metodo-

logia e resultados serão apresentados ao longo desse documento, vem oferecer 

informações através de análise e reflexão, do desempenho da instituição e vem 

contribuir para o sucesso acadêmico.  
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3. HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FA-

HESP, com sede e foro em Parnaíba, Estado do Piauí, é um estabelecimento par-

ticular de ensino superior, mantido pelo Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba (IESVAP), pessoa jurídica de direito privado, com seu Estatuto inscrito 

na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº 222.00346570 de 09/06/2011. 

 O Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP) acreditou 

na criação de uma Faculdade que pudesse auxiliar a melhoria da oferta em Edu-

cação Superior no interior do Estado do Piauí, tendo escolhido a cidade de Parna-

íba por ser a principal cidade do interior deste Estado.  

 A implantação desta Unidade em Parnaíba refere-se ao projeto nacional de 

expansão universitária e tem como mentor, o Senhor Professor Dr. Nicolau Carva-

lho Esteves, que usufruindo das competências adquiridas para atender as de-

mandas básicas da região com a mesma qualidade e responsabilidade com a 

Educação Superior e, consequentemente, com a sociedade do Vale do Parnaíba.  

 A escolha da região coaduna com o papel social da Instituição, que esco-

lheu a região do Vale do Parnaíba para contribuir com a elevação dos índices de 

desenvolvimento humano do Estado do Piauí. O IESVAP e a FAHESP, portanto, 

pretendem se integrar às políticas públicas para o enfrentamento da pobreza e 

contribuir, assim, para a melhoria dos indicadores sociais, particularmente educa-

cionais e de saúde do Vale do Parnaíba.  

 Parnaíba é uma cidade piauiense com aproximadamente 150 mil habitan-

tes o que a torna uma cidade de médio porte (estimativa do IBGE para o ano de 

2018 foi de 152.653 habitantes). São 435.573 km² de área total, na região norte 

do Piauí, a cerca de 366 km de Teresina. Parnaíba está ligada às demais cidades 

pela BR 343 (para Teresina) e BR 402 (para São Luís e Fortaleza), além de con-

tar com a malha de rodovias estaduais. O município de Parnaíba faz fronteira com 

os municípios de Luís Correia, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Ilha 

Grande do Piauí e Araioses (MA).  
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 Pautada em uma filosofia inovadora, no compromisso com a qualidade do 

ensino e na parceria com a comunidade, a FAHESP/IESVAP já nasceu forte e 

comprometida com a qualidade e a excelência na prestação de seus serviços.  

 A seriedade do compromisso da Instituição se resume na decisão de sua 

direção necessária à oferta de cursos superiores de excelência e competitivos, 

não só para a região, como também para todo o Brasil. 

 Dessa forma, cabe à FAHESP/IESVAP não apenas sonhar, mas sim ousar 

e comprometer-se a colocar no mercado, profissionais competentes e de alto ní-

vel, competitivos, responsáveis e conscientes de seu papel social e que visem 

constantemente à melhoria pessoal, profissional e regional. 

 Pela Portaria de nº 1.105, de 27 de novembro de 2015, foi credenciada a 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, mantida pelo Insti-

tuto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, e no dia 14 de de-

zembro de 2015 foi publicada a Portaria Nº 1.011, de 11 de dezembro de 2015, 

autorizando o seu primeiro curso - Medicina, que iniciou suas atividades em 30 de 

dezembro de 2015, com 80 vagas anuais, ofertadas em regime de seriado se-

mestral.   

 

3.1. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 
 

 A FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO 

PIAUÍ – FAHESP, oferta educação superior diferenciado, que propicia a formação 

de novos profissionais com visão do futuro, inteiramente adaptados à região de 

influência da Instituição.  

 Além do curso de Bacharelado em Medicina, a FAHESP/IESVAP am-

pliou a oferta de cursos de graduação e ainda pretende oferecer cursos de pós-

graduação lato sensu em áreas do conhecimento em consonância com as de-

mandas e necessidades da sociedade. O alto investimento em seu corpo docente, 

o comprometimento das coordenações dos cursos e a infraestrutura moderna faz 

da graduação e farão da pós-graduação a opção segura para quem acredita que 

o conhecimento é uma forma de se apropriar do passado, intervir no presente e 
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planejar o futuro, tornando-se um cidadão integral, ético e tecnicamente compe-

tente, capaz de contribuir com a transformação da realidade individual e coletiva-

mente.  

  

3.2. IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

 

3.2.1. Missão da FAHESP/IESVAP  

 Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e ex-

tensão que formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas 

regiões. 

 Com base nessa missão, os OBJETIVOS da FACULDADE estão concen-

trados em oferecer aos alunos, uma sólida base de conhecimentos, conceitos, 

postura ética e práticas profissionais, para que possam capacitar-se para desen-

volver suas habilidades e competências com vistas à implementação dos seus 

projetos de vida. 

 A FILOSOFIA GERENCIAL prevê a delegação de autoridade e responsabi-

lidades aos diretores e, respectivamente, aos Coordenadores de Curso e Profes-

sores, nos termos do Regimento Geral, para que possam cumprir a proposta edu-

cacional da instituição, alcançando seus objetivos dentro de uma diretriz geral 

institucional. 

 As METAS da Instituição, considerando suas características fundamentais 

de missão, objetivos e filosofia, sua situação pedagógica e acadêmico-

administrativa atual e seu planejamento de expansão, são apresentados, confor-

me se segue.  

 

3.2.2. Princípios  

 Os princípios são fundamentos para elaboração de normas reguladoras 

internas. Por meio deles, estabelece-se um ponto de partida do qual todas estas 

normas deverão decorrer, conferindo unidade e identidade à instituição.  

 Em outras palavras, são os parâmetros que norteiam a FAHESP/IESVAP e 

pautam seu relacionamento interno e externo (clientes, funcionários, fornecedo-

res, parceiros, sociedade civil e governo).  
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 A FAHESP está instituindo suas atividades acadêmicas com base nos se-

guintes princípios: 

• Autonomia: a liberdade exercida com responsabilidade no cumprimento 

de sua missão, como modo fundamental da existência do homem e das socieda-

des;  

• Compromisso: assegurada a convivência entre homens e ideias hetero-

gêneas na diversidade cultural, havendo sujeição dos interesses particulares aos 

interesses maiores da Instituição: zelar pela integridade e garantir sua credibilida-

de em relação a cada um de seus participantes e perante a sociedade em geral; 

• Democracia: acredita firmemente que a democracia é o valor fundamental 

das sociedades ocidentais, é o melhor caminho para uma Instituição em que, por 

sua natureza, a opinião é sempre produto da reflexão e do debate. Compreende-

se que a FAHESP/IESVAP é mais forte e responsável como Instituição de Educa-

ção Superior, quando os docentes, funcionários e estudantes participam ativa-

mente da discussão de seus problemas e do desenvolvimento de suas metas e 

objetivos; 

• Solidariedade: atribui à educação a especial responsabilidade de constituir 

um mundo mais solidário e mais humano, compreendendo o homem como finali-

dade primeira das estruturas econômicas, sociais, políticas e jurídicas, condição 

essencial para a edificação de uma sociedade justa, consciente e igualitária, sus-

tentada na conjunção de esforços comuns e no diálogo entre todos.  

• Qualidade Educacional: Perseguindo objetivos amplamente discutidos e 

previamente estabelecidos, desenvolvendo todos os esforços necessários para 

que os ensinamentos construídos na instituição sejam reconhecidos pelo seu di-

namismo, criatividade e qualidade, ultrapassando os padrões de avaliação, colo-

cando-se sempre entre os melhores do país;  

• Respeito à Dignidade: sempre respeitando em todas as suas dimensões, 

de indivíduo, de cidadão e de membro ou usuário da Instituição. Reconhece-se 

que o objetivo da vida de cada ser humano é tornar-se sujeito de sua própria exis-

tência, repudiando toda forma de relação que torne o outro um objeto. Aos seus 

profissionais, é garantida a autonomia em suas decisões, criando as condições 
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para que todos possam viver em um processo de contínuo de aperfeiçoamento e 

auto realização;   

• Ética: compromisso alicerçado no mútuo respeito social e profissional, na 

compreensão da alteridade e da diversidade de culturas, de tal forma que os seus 

professores, alunos e funcionários sejam agentes pró-ativos na transformação da 

sociedade. 

 

3.2.3. Valores Institucionais 

 A organização eficiente da FAHESP/IESVAP através da transformação das 

metas produzidas coletivamente em ações coordenadas vem sendo possível me-

diante o exercício de relações interpessoais pautadas pelo foco no aluno, valori-

zação de colaboradores, honestidade, comprometimento, foco em resultados e 

responsabilidade social. Desta forma, para atingir essas finalidades, serão valori-

zadas:  

• a transparência nas ações e decisões mediante normas claras e construí-

das democraticamente pelos diversos membros da comunidade acadêmica;  

• a inovação científica e tecnológica, onde a instituição está sempre por meio 

de seus corpos docentes e discentes pesquisando novos sistemas, métodos e 

ferramentas que tornem o seu processo ensino-aprendizado mais significativo e 

eficiente;  

• a responsabilidade socioambiental como um dos objetivos mais importan-

tes e presentes na nas atividades, concebendo-se a educação com um dos agen-

tes de transformação dos indivíduos e dos grupos; 

• a criação de consciência ambiental, de tal forma que todos se sintam res-

ponsáveis pela preservação e recuperação do planeta, na busca de uma econo-

mia sustentável e não predatória;  

• a liderança, o empreendedorismo e o espírito de grupo como indispensá-

veis para a plena realização profissional de seus egressos;  

• a prática da cidadania compartilhada na qual todos os membros da socie-

dade tornam-se corresponsáveis pela realidade social, priorizando os interesses 

da coletividade; 
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• a reflexão e o diálogo como os dois processos que possibilitam a geração 

da autonomia dos indivíduos e das sociedades. 

 

3.2.4. Visão de Futuro da FAHESP/IESVAP 

 A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP 

- visa estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando 

valor para os alunos, colaboradores, mantenedores e sociedade. 

 A FAHESP nasce com o compromisso de ser reconhecida por parte dos 

alunos e da comunidade local de modo geral. Com seu Plano de Desenvolvimen-

to Institucional – PDI elaborado para o quinquênio (2017 a 2021), a Instituição 

planeja contribuir para satisfazer a demanda por formação profissional que cresce 

com o número de alunos que concluem o ensino médio e desejam ingressar no 

mercado de trabalho. 

 

3.2.5. A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 No ano de 2016, foi instaurada nesta instituição a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA com a finalidade de organizar os processos de autoavaliação da 

IES e de contribuir com a excelência acadêmica. Sendo o coordenador da CPA 

indicado pela Direção Geral da I.E.S e em seguida instituído o edital para eleição 

dos demais membros.  

 Com a finalidade de facilitar a comunicação junto a toda comunidade aca-

dêmica, foi criado um site para a CPA (http://www.iesvap.edu.br /cpa)  com link 

vinculado ao site institucional, e-mail (cpa@iesvap.edu.br) além de ramal de tele-

fone na sala da Comissão Própria de Avaliação situada nas instalações da I.E.S. 

 O site da CPA possui informações como a definição da Comissão Própria 

de Avaliação, o Regulamento da CPA, além da composição e as atribuições da 

comissão. 

 O primeiro relatório de Avaliação Institucional da FAHESP/IESVAP foi rea-

lizado em 2016, ano em que foi instituída a Comissão Própria de Avaliação, sendo 

bastante produtiva para melhoria de diversos aspectos, além de ajudar a propor 

novos planos de ação para futuros avanços nas diversas dimensões. 
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 A CPA através das reuniões ordinárias realizadas mensalmente analisa os 

avanços conquistados desde a implantação da IES correlacionando com os eixos 

avaliados e elabora o seminário para a divulgação dos resultados 2018, perante a 

comunidade acadêmica.  

O seminário foi realizado no auditório da FAHESP/IESVAP, teve como tema II 

Seminário da Comissão Própria de Avaliação: socialização dos resultados avalia-

tivos de 2017. Contou com a participação de cada segmento da comunidade aca-

dêmica para a discussão dos resultados. 

Na ocasião foi apresentado e discutido o Plano de ação da CPA, que estabe-

leceu os 5 eixos, até então 10 dimensões, que seriam avaliados em anos subse-

quentes. Posto isso, ficou decidido um cronograma com as atividades que a CPA 

irá desenvolver ao longo dos anos de 2016 a 2018 (Quadro 1).  

 

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

 2016 2017 2018 

Etapas  2º semes-

tre 

1º semes-

tre 

2º semes-

tre 

1º Semes-

tre 

2º Semes-

tre 

Eixos Avalia-

dos 

1 a 5  2, 3 e 5  1 e 4 

Elaboração 

do questioná-

rio 

X X X X X 

Validação do 

questionário 

X  X  X 

Sensibilização 

da comunida-

de 

X X X X X 

Aplicação do 

questionário 

X  X  X 

Elaboração 

do relatório 

X X X X X 
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parcial 

Envio ao 

INEP 

 X  X  

Socialização 

dos resulta-

dos 

X X X X X 

Seminário 

sobre “Avalia-

ção Institucio-

nal” 

 X   X 

Fonte: Elaborado pela Comissão Própria de Avaliação 2018. 

      Vale ressaltar que a FAHESP/IESVAP começou suas atividades em fevereiro 

de 2016, assim, todas as ações programas se farão em um triênio, como progra-

mado no quadro acima, e o relatório final enviado ao INEP em 2018. 

No ano de 2018, foi realizada a terceira avaliação institucional segundo a pa-

dronização das CPAs do grupo NRE. Essas informações servirão como tomada 

de decisões, para que a IES faça uma análise das estratégias utilizadas, das difi-

culdades e dos avanços apresentados, que permitirão planejar ações futuras. 

Deste modo, o processo de avaliação proporcionará não só o autoconheci-

mento institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um bali-

zador da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avalia-

ção institucional (INEP, 2004). 

 

4. METODOLOGIA 

 A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma institui-

ção constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender 

os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educati-

va e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organiza-

ção, administração e ação, identifica fragilidades, potencialidades e estabelece 

estratégias de superação de problemas. A avaliação interna ou autoavaliação é, 
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portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e sín-

tese das dimensões que definem a Instituição (INEP, 2004). 

Neste contexto a CPA teve como objetivo coletar informações e através de 

um censo crítico e coerente examinar de forma critica as informações disponíveis, 

a fim de identificar as fragilidades, bem como potencialidades e definir estratégias 

para a superação dos problemas identificados. 

 Nesse sentido, o processo de autoavaliação do FAHESP/IESVAP foi cons-

truído com a participação e envolvimento de toda a comunidade universitária, com 

o apoio dos dirigentes, atendendo aos princípios da transparência, do compromis-

so político e social, e do respeito à identidade institucional. 

 

4.1 PREPARAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA CPA 

Em consonância com dispositivo no art.11 da Lei 10.861/04, cada institui-

ção deve constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu pro-

cesso interno de avaliação e disponibilizar informações. 

 A equipe da Comissão Própria de Avaliação do ano de 2017 é composta 

pelo membro nomeado Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val, através da 

portaria Nº 018.2/2017 (anexo) e os demais membros eleitos. No ano de 2018 foi 

realizado eleição para representatividade dos técnicos administrativos sendo no-

meada em seguida através da portaria Nº 0001/2018 (anexo). Ficando assim 

composta por: 

Presidente e membro docente: Joara Cunha Santos M. Gonçalves Val; 

Assessor técnico: Carlos da Cunha Oliveira Júnior; 

Membro Técnico Administrativo: Antoniela Viana Silva 

Membro Discente: Raíssa Pinheiro Nery 

Membro Comunidade Externa: Lucivaldo Quixaba Ferreira 

4.2 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 2018.  
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Sendo assim a avaliação permaneceu disponível para responder no perío-

do entre 10/11/2018 a 31/01/2019. Onde os atores responderam a avaliação atra-

vés do Portal do Professor, Portal do Aluno, e o corpo técnico administrativo atra-

vés de link recebido via e-mail que redirecionava para o sistema da autoavaliação. 

4.3 SENSIBILIZAÇÃO 

O momento da sensibilização se deu por meio de apresentações em salas 

de aulas, sala de professores, demais setores da IES e whorkshop de forma que 

dúvidas e questionamentos puderam ser feitos antes da avaliação a ser realizada. 

A CPA também utilizou os meios de comunicação como o site oficial da institui-

ção, aplicativo de mensagens instantâneas em smartphone e o envio de e-mails 

para toda a comunidade acadêmica com os links para o formulário da pesquisa. 

Através desse link, o usuário era direcionado para um formulário próprio do Sis-

tema RM através Portal e e-mail, onde se pode responder todo o questionário de 

forma sigilosa no momento e local oportuno. 

Outro método utilizado para sensibilização foi II Seminário da CPA, citado 

anteriormente.  

4.4 DESENVOLVIMENTO 

Foram elaborados pela equipe da CPA 03 (três) questionários que foram 

aplicados aos três setores da comunidade acadêmica: docente, discente e técni-

co-administrativo. 

Os questionários depois de elaborados foram cadastrados no sistema de 

gerenciamento da avaliação institucional, e por fim ficaram disponíveis no portal 

institucional no período entre 10/11/2018 e 31/01/2019. 

Para responderem o questionário, os atores puderam utilizar seu smar-

tphone, seu computador pessoal e/ou computador institucional disponível nos la-

boratórios de informática da FAHESP/IESVAP. 

Os eixos 1, 2, 3, 4 e 5 dos SINAES foram avaliados. O eixo 1, intitulado 

Planejamento e Avaliação contempla a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação). O 

eixo 2, intitulado Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (dimensão 1) e Responsabilidade Social 
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da Instituição (Dimensão 3). O eixo 3 (Políticas Acadêmicas), contém as dimen-

sões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a 

Sociedade) e 9 (Política de Atendimento aos Discentes). O eixo 4 intitulado Políti-

ca de Gestão contempla a dimensão 5 (Política Pessoal), a dimensão 6 (Organi-

zação e Gestão da Instituição) e o eixo 5 (Infraestrutura Física) contempla a di-

mensão 7.  

Deste modo, será possível estabelecer coerência e continuidade entre os 

dados apresentados, facilitando o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, 

bem como o processo avaliativo em sua integralidade. 

Os resultados obtidos foram confrontados com as metas estabelecidas, re-

sultando em novos planos de ação, construídos em conjunto com toda a comuni-

dade acadêmica. Os resultados e os planos de ação para cada dimensão do SI-

NAES são apresentados nas seções seguintes. 

 

4.5 CONSOLIDAÇÃO 

Finaliza-se a avaliação interna com a elaboração e publicação deste relató-

rio, junto ao INEP, bem como a elaboração de um seminário para a divulgação 

dos resultados, perante a comunidade acadêmica. 

Essas informações podem servir 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 autoco-

nhecimento 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). 

 

5. OBJETIVO GERAL: 

 Realizar o levantamento de dados através da Autoavaliação Institucional do 

Instituto de Ensino Superior do Vale do Parnaíba LTDA – IESVAP 
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 5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar a pesquisa seguindo os eixos contidos no plano de ação; 

 Diagnosticar as potencialidades e fragilidades do Instituto de Ensino Supe-

rior do Vale do Parnaíba LTDA; 

 Elaborar um relatório de avaliação institucional; 

 Avaliar a continuidade do crescimento da FAHESP/IESVAP, considerando 

os seus aspectos acadêmico e gerencial; 

 Enviar o Relatório da Autoavaliação Institucional 2018, ao INEP até 31 de 

Março de 2019; 

 Informar aos atores da Avaliação Institucional os resultados da pesquisa 

interna. 

 Avaliar a execução do cronograma contido nos planos de ação. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

O presente relatório teve a finalidade de diagnosticar os eixos temáticos 1, 

2, 3, 4 e 5 dos SINAES. O eixo 1, intitulado Planejamento e Avaliação Institucio-

nal, contempla a Dimensão 8. O eixo 2, intitulado Desenvolvimento Institucional 

contempla as dimensões Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (di-

mensão 1) e Responsabilidade Social da Instituição (Dimensão 3). O eixo 3 (Polí-

ticas Acadêmicas), contém as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão) e 4 (Comunicação com a Sociedade) e dimensão 9 (Política de Aten-

dimento aos discentes). O eixo 4, intitula Políticas de Gestão contempla as di-

mensões Política Pessoal (Dimensão 5) e Organização e Gestão da Instituição 

(Dimensão 6) e o eixo 5 (Infraestrutura Física) contempla a dimensão 7 onde trata 

da infraestrutura.  

Os dados foram agrupados e analisados através indicação do grau de 

concordância com assertiva, segundo escala que varia de 1 (discordância total a 

6 (concordância total), sendo expressos em porcentagem e para facilitar a análise 

deste relatório, todos os resultados foram demonstrados através de figuras.  
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6.1.1.  Percepção dos Docentes frente à Avaliação Institucional 2018 

Esta seção é destinada as percepções do colegiado dos cursos de medici-

na quanto as dimensões: 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional), 

dimensão 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão), dimensão 3 (Responsabilidade Soci-

al), dimensão 4 (Comunicação com a sociedade), dimensão 5 (Política de Pesso-

al), dimensão 6 (Organização e Gestão da Instituição), dimensão 7 (Estrutura Fí-

sica) e dimensão 8 (Planejamento e Avaliação). 

6.1.1.1. Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento-PDI)  

Com relação aos documentos institucionais, Missão e PDI, a classe dos 

docentes manifestou que a grande maioria 94,44% conhece a Missão Institucional 

(figura 1). Este resultado apresenta-se melhor do que o da Avaliação Interna de 

2017, em que 75% dos docentes tinham conhecimento acerca da Missão. Este 

aumento pode ser inferido a inserção da missão nas oficinas pedagógicas da FA-

HESP/IESVAP. 

 

Figura 1: Você conhece os seguintes documentos da FAHESP/IESVAP: Missão institucio-

nal? 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Esta dimensão trata dos importantes documentos acadêmicos que deveri-

am ser conhecidos por toda a comunidade. Analisando os gráficos a seguir, pode-
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se perceber claramente que somente os professores e funcionários tem conheci-

mento razoável sobre tais documentos.  

Com relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) notou-se que 

52,63% do corpo docente conhecem este documento (Figura 2). Na avaliação de 

2016, o índice de conhecimento deste documento foi de 43,75%. Vale ressaltar 

que este documento é amplamente discutido em reuniões de colegiado, Núcleo 

Docente Estruturante e reforçado aos docentes em oficinas e semana pedagógi-

ca. 

Figura 2: Conhece o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional? 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

 O instrumento avaliou se existe coerência entre o Plano de Desenvolvi-

mento Institucional-PDI e as ações envolvidas e 47,37% dos docentes concorda-

ram que existe coerência em que preconiza o PDI (figura 3). 
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Figura 3: Existe coerência entre o que preconiza o Plano de Desenvolvimento Institucional-
PDI e as ações desenvolvidas. 

 

 
  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
 
 

A FAHESP/IESVAP, por enquanto, possuía ainda, apenas um curso, o de 

Medicina. Nesse caso, foi oportuno avaliar o conhecimento dos professores acer-

ca do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Medicina. Sobre o isso, a maioria 

dos professores garante que o conhece (84,21%), figura 4. O mesmo ocorreu com 

a avaliação de 2016 onde 62,5% dos professores dizem conhecer o projeto peda-

gógico.  
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Figura 4: Conhece o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina-PPC? 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

O instrumento avaliou se existe coerência entre o Projeto Pedagógico do 

Curso e as ações desenvolvidas e 47,37% dos docentes concordaram que existe 

coerência em que preconiza o PPC (figura 5). 

Figura 5: Existe coerência entre o que preconiza o PPC e as ações desenvolvidas. 

 
  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

A Comissão Própria de Avaliação também avaliou o conhecimento do 

corpo docente acerca do Regimento Intitucional e teve como reposta positiva 



 

 

 

32 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

89,47% dos professores e quando comparada com a do ano anterior, percebeu-

se aumento do percentual. 

Figura 6: Conheço o Regimento Interno 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

6.1.1.2. Dimensão 2 (Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão)  

O plano de ensino é um dos elementos que compõe o dia a dia da sala de 

aula, é um instrumento necessário e de grande importância para os profissionais 

da educação. Observa-se que o corpo discente, em sua totalidade (100%), apre-

senta e explica o plano de ensino e reflete a importância da explicação da ementa 

disciplina como forma do discente acompanhar os conteúdos programados e a 

participação dos professores na semana pedagógica mostra-se efetiva. 
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Figura 7: Apresento e explico detalhadamente o plano de ensino. 

 

    Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Em 52,63% (figura 8) os docentes que participaram da pesquisa, concorda-

ram totalmente ao serem indagados se costumam cumprir o plano de ensino. 

Figura 8: Costumo cumprir o plano de ensino. 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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Na questão seguinte, procurou avaliar se professor cumpre o horário da au-

la do início ao final, onde (57,89%) demonstrou concordarem totalmente, confor-

me figura 09. 

Figura 09: Cumpro o horário de aula do início até final. 

 

     Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Outra questão abordada é quanto à pontualidade com as atividades na IES 

e 57,63% (figura 10) concordaram totalmente.  
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Figura 10: Sou pontual com minhas atividades nesta IES. 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Quanto ao acesso ao portal do professor, a maior parte sendo 94,74% dos 

professores afirma que acessa o portal frequentemente (figura 11) e somente 

47,37% (figura 12) concordam que o portal tem capacidade para cumprir o papel 

de auxiliar nas atividades educacionais 

Figura 11: Acesso o portal do professor frequentemente?  

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 



 

 

 

36 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

Figura 12:  O portal do professor tem capacidade para cumprir o papel de auxiliar as atividades educacio-
nais. 

 
  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
 

A maior parte dos professores (94,74%) atesta que fazem a chamada regu-

larmente (figura 13) sendo que apenas 55,56% (figura 14) atualiza a cada aula o 

diário eletrônico.  

Figura 13: Faço a chamada regularmente? 

 

      Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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Figura 14: Atualiza a cada aula o diário eletrônico? 

   

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Os professores foram questionados através do instrumento, se eles já par-

ticiparam de alguma atividade de pesquisa e de extensão na Instituição, entretan-

to, 63,16% e 78,95% afirmam em terem participados, respectivamente (figuras 15 

e 16). 

Figura 15: Já participei de alguma atividade de pesquisa na instituição? 

  

 Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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Figura 16: Já participei de alguma atividade de extensão (seminário, atividades sociais, etc.) 

na instituição. 

    

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

     Na figura abaixo, observa-se que metade, 50% (figura 17), já receberam 

algum tipo de auxílio da Instituição para realização de pesquisa e que apenas 

36,84% (figura 18) participa de grupo de pesquisa cadastrado na FA-

HESP/IESVAP. Sendo que 94,44% tem interesse de nas atividades de pesquisa e 

extensão (figura 19). 
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Figura 17: Já recebi algum tipo de auxílio da instituição para a realização de atividade de 

pesquisa? 

 

 Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

Figura 18: Participo de grupo de pesquisa cadastrada na instituição? 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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Figura 19: Tenho interesse nas atividades de pesquisa e extensão? 

 

    Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

 Ainda perguntamos se a Coordenação de Curso e/ou equipe de professo-

res incentivam à pesquisa, 52,63% concordaram que há esse incentivo (figura 

20).  
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Figura 20: A coordenação de curso e/ou equipe de professores incentivam à pesquisa. 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

Os professores foram questionados através do instrumento, se eles consi-

deram positiva a interação entre a coordenação e curso, docentes e os alunos, 

63,16% dos docentes concordam totalmente, entretanto 36,84% dos docentes 

responderam concordaram (figura 21). 
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Figura 21: Considero como positiva a interação entre coordenação de curso, professores e os alunos. 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018.  

 

6.1.1.3 Dimensão 3 (Responsabilidade social) 

Uma das principais características da FAHESP/IESVAP é o atendimento à 

comunidade, inserindo seus alunos no contato e atendimento à comunidade. 

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 cri-

ado 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 institui-

ções de ensino superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de for-

mação específica, para estudantes que tenham estudado o ensino médio, exclu-

sivamente em escolas públicas ou na rede particular, na condição de bolsistas 

integrais. 

 Já o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (FIES) foi cri-

ado em 1999 pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de financiar as 

mensalidades de cursos graduação para estudantes que estejam regularmente 
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matriculados em instituições privadas de Educação Superior. A proposta é benefi-

ciar, prioritariamente, estudantes de baixa renda.  

Essas aquisições, além de firma o compromisso da FAHESP/IESVAP, con-

siderando sua contribuição para a sociedade de Parnaíba – PI, amplia sua partici-

pação na inclusão social. 

O instrumento avaliou perguntando ao corpo docente se eles concordam 

que a IES participa de ações que infere na comunidade local, no entanto, 68,42% 

concordaram totalmente (figura 22).  

Figura 22: A IES participa de ações que interfere na comunidade local. 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Outro dado interessante é quanto a contribuição da Instituição para o de-

senvolvimento social e econômico da região, onde a maioria (78,95%) concorda-

ram totalmente com essa contribuição (figura 23). Sendo 57,89% dos mesmos 

concordam totalmente que a FAHESP/IESVAP possuem ações que contribuem 

para a defesa e o desenvolvimento do meio ambiente (figura 24).  
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Figura 23: IES contribui para o desenvolvimento social e econômico da região 

 

 Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

Figura 24: A IES possui ações que contribuem para a defesa e o desenvolvimento do meio ambiente  

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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Outro aspecto importante é quanto às formas de programas de assistência 

aos estudos como PROUNI, FIES e outras formas próprias na Instituição. Nesse 

sentido, 88,89% afirmaram em conhecer essas formas de programas (figura 25). 

Figura 25: Conheço as formas de programa de assistência aos estudos como PROUNI, FIES e outras formas 

próprias da IES. 

  Fon-

te: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

6.1.1.4 Dimensão 4 (Comunicação com a sociedade) 

   A Comissão Própria de Avaliação questionou aos docentes se acessam 

frequentemente o site da FAHESP/IESVAP e pesquisa mostrou que 100% dos 

mesmos afirmaram positivamente (figura 26) e 94,74% (figura 27) acessam o e-

mail institucional frequentemente.  
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Figura 26: Acesso a página da instituição frequentemente. 

  

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

Figura 27: Acesso o e-mail institucional frequentemente. 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

Foram questionados ainda sobre o site se está sempre atualizado, 63,16% 

concordam totalmente que sim (figura 28). 
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Figura 28: O conteúdo do site da instituição é sempre atualizado. 

 Fon-

te: Autoavaliação Institucional 2018. 

   Outro ponto relevante sobre a comunicação com a sociedade foi que a 

pesquisa avaliou se docentes concordam se já viram alguma propaganda em al-

guns meios de comunicação e resultado mostrou que 63,16% viram em outdoors 

(figura 29). 
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Figura 29: Você já viu alguma propaganda da instituição nos seguintes meios de comunicação. 

               

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

6.1.1.5 Dimensão 5 (Política de Pessoal) 

Nessa dimensão, no geral, os itens avaliados foram satisfatórios. Quanto 

ao Plano de Cargos, Carreiras, mostrando que 47,37% (figura 30) dos responden-

tes consideram satisfatório o Plano, 68,42% (figura 31) consideram satisfatório o 

salário em relação à função que desempenha e em relação ao pagamento do sa-

lário, 94,74% dos docentes concordam que a pontualidade é satisfatória (figura 

32). 
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Figura 30: Considero satisfatório o Plano de Cargos, Carreiras e Salário. 

      

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

Figura 31: Considero que meu salário, em relação à função que desempenho é suficiente. 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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Figura 32: Considero satisfatória a pontualidade no pagamento do salário. 

 

 Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 Outro aspecto analisado foi em relação ao plano de saúde. A pesquisa re-

velou que 31,58 % (figura 33) dos docentes concordaram totalmente que são 

usuários do Plano de Saúde em convênio com a Instituição. 
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Figura 33: Usuário do plano de saúde em convênio com a instituição. 

  

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Ainda sobre a Política Pessoal, os docentes foram questionados quais itens 

eles consideram os mais importantes fatores motivacionais para trabalhar nesta 

instituição e os principais foram: 36,84% responderam que o fato de ser valoriza-

do e reconhecido pelo trabalho que executa, 26,32% responderam em ter a opor-

tunidade de crescimento, 15,79% pela integração da equipe de trabalho (figura 

34). 
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Figura 34: Fatores motivacionais mais importantes para trabalhar na instituição. 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Em relação as atividades de melhoria da qualidade de vida dos funcioná-

rios foram perguntados se consideram satisfatório as atividades de melhoria da 

qualidade de vida dos funcionários e 63,16% concordam (figura 35). 
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Figura 35: Considera satisfatórias as atividades de melhoria da qualidade de vida dos funcionários. 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Outro ponto avaliado foi em relação à participação dos docentes em cursos 

de capacitação oferecidos pela FAHESP/IESVAP, 68,48% (figura 36) concordam 

totalmente em participar frequentemente e 89,47% (figura 37) dos respondentes 

avaliaram positivamente os cursos de capacitação que são promovidos pela Insti-

tuição.  
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Figura 36: Participo frequentemente de cursos de capacitação promovidos ou apoiados pela instituição. 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 

 Figura 37: Avalio positivamente os cursos de capacitação promovidos ou apoiados pela instituição. 

  

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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O sistema RM e/ou FLUIG também foram avaliados se atende satisfatoria-

mente às necessidades dos professores e 63,16% dos respondentes concorda-

ram positivamente (figura 38). 

Figura 38: O sistema RM e/ou FLUIG atende satisfatoriamente às necessidades. 

 

   Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

O Programa de Fidelização do corpo docente e Programa de Formação 

Continuada foram avaliados se os consideram satisfatoriamente e o resultado 

mostrou que 36,84% e 57,89%, respectivamente, concordaram (figura 39 e 40). 
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Figura 39: Considero satisfatório o Programa de Fidelização do corpo docente. 

 

  Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

Figura 40: Considero satisfatório o Programa de Formação Continuada. 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 
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6.1.1.6 Dimensão 6 ( Organização e Gestão da Instituição) 

Nessa dimensão os docentes foram avaliados no que se refere ao acesso 

à Diretoria da FAHESP/IESVAP sendo que 73,68% concordam totalmente em ter 

facilidade no acesso (figura 41).  

Figura 41: Tenho acesso fácil à diretoria da IES. 

Fon-

te: Autoavaliação Institucional 2018. 

Nesse sentido, ficou claro que a maioria dos docentes, 94,74% (figura 42) 

responderam positivamente em participarem de reuniões de gestão ou direção 

quando convidados. 
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Figura 42: Participo das reuniões de gestão ou direção quando convidado. 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 2018. 

 Foram questionados se tem o conhecimento dos conteúdos das reuniões 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 83,33% dos professores afirmaram 

positivamente (figura 43). 

 Figura 43: Faço parte ou tenho conhecimento do conteúdo das reuniões da CPA. 

 Fon-

te: Autoavaliação Institucional 2018. 
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6.1.1.7 Dimensão 7 (Infraestrutura) 

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, distri-

buição de alunos/m², entre outros aspectos técnicos. Apesar disso, os questioná-

rios eletrônicos incluíram perguntas para avaliar a satisfação da comunidade aca-

dêmica sobre diversos aspectos da estrutura física.  

Considerando a extensão da avaliação realizada nessa dimensão e consi-

derando também que a grande maioria dos aspectos foram avaliados positiva-

mente. 

No laboratório de informática, no geral tiveram uma ótima avaliação, com 

os docentes pontuando que os programas instalados atendem as suas necessi-

dades (figura 44). 

Figura 44: Os programas instalados nos laboratórios de informática atendem satisfatoriamente as suas 

necessidades. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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   Em relação sobre a higiene dos setores, a pesquisa mostrou dados satisfa-

tórios, tais: 63,16% na limpeza do seu setor (figura 45); 100% na limpeza do pátio 

(figura 46) e dos banheiros (figura 47). 

Figura 45: Considera satisfatória a limpeza do seu setor.  

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 46: Considera satisfatória a limpeza do pátio? 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Figura 47: Considera satisfatória a limpeza dos banheiros? 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

O estacionamento da FAHESP/IESVAP passou por reformas para um me-

lhor atendimento à comunidade acadêmica. Nesse caso, foi avaliado a quantidade 

de vagas e obteve uma avaliação positiva (figura 48).  

Figura 48: Quantidade de vagas do estacionamento é suficiente? 

      
Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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  Quanto à biblioteca foram avaliados se utiliza frequentemente e se a quali-

dade do atendimento é satisfatória às suas necessidades. Em 50% (figura 49) 

concordam em usar o serviço e 57,89% (figura 50) concordam em que a qualida-

de do atendimento atende às suas necessidades. 

Figura 49: Utiliza frequentemente os serviços da Biblioteca. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Figura 50: A qualidade do atendimento na Biblioteca atende satisfatoriamente às necessidades. 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Já em relação à acessibilidade, os resultados ficaram divididos em concor-

dam e concordam totalmente que consideram que a Instituição atende à acessibi-

lidade para portadores de necessidades especiais (52,63% e 47,37%, respecti-

vamente).  
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Figura 51: Considero que a instituição atende à acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais. 

 

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 Sendo que 89,47% dos professores não é portador de necessidades espe-

ciais (figura 52).  

Figura 52: Você é portador de necessidades especiais? 

 

       Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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6.1.1.8 Dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) 

A importância da autoavaliação foi registrada junto aos professores e 

73,68% (figura 53) consideram importante a autoavaliação. 

Figura 53:  Considero importante a autoavaliação institucional. 

 

     Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Um dado importante é que 57,89% (figura 54) dos respondentes concor-

dam que os resultados da auto avaliação serão realmente utilizados. 
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Figura 54: Os resultados dessa autoavaliação serão realmente utilizados. 

     

     Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 

6.1.2. Percepção dos Discentes frente à Avaliação Institucional 2018 

6.1.2.1 Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional) 

Em relação às Políticas Acadêmicas institucionais, o instrumento perguntou 

aos acadêmicos se conhecem a missão institucional, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Projeto Pedagógico do Curso de Medicina (PPC) e o Regimen-

to Institucional da FAHESP/IESVAP. A avaliação mostrou que 79,03% dos alunos 

relataram conhecem a missão institucional (figura 55), 46,77% dos alunos relata-

rem que não conhecem o PDI (figura 56), 67,21% dos respondentes afirmaram 

que conhece o PPC (figura 57) e 75,81% apontam conhecerem o Regulamento 

Institucional (figura 58).  
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Figura 55: Você conhece o seguinte documento da FAHESP/ IESVAP: Missão institucional? 

 

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 56: Você conhece o seguinte documento da FAHESP/ IESVAP: PDI - Plano de Desenvolvimento 

Institucional? 

 

     Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Figura 57: Você conhece o seguinte documento da FAHESP/ IESVAP: PPC - Projeto Pedagógico do Curso? 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 

Figura 58: Você conhece o seguinte documento da FAHESP/ IESVAP: Regimento Institucional? 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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6.1.2.2 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão 

O instrumento perguntou aos acadêmicos se o plano de disciplina é apre-

sentado e explicado pelo professor, e 62,30% dos alunos de medicina relataram 

que o plano é apresentado e explicado pelo professor (figura 59). 

 

 Figura 59: O professor apresenta e explica detalhadamente o plano de ensino? 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Na autoavaliação os acadêmicos foram questionados se o professor cos-

tuma cumprir o plano de ensino (Figura 60) e assim 58,06% concordaram. Ao 

comparar com avaliação do ano anterior, mostrou que 86,96% dos alunos do cur-

so que participaram responderam que os professores cumprem o plano. 
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Figura 60: O professor costuma cumprir o plano de ensino. 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Os acadêmicos foram questionados ainda se o professor cumpre o horá-

rio da aula até o final (Figura 61), 53,23% dos alunos de medicina concordaram 

que o professor cumpre todo o horário de aula. 
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Figura 61: Professor cumpre o horário da aula do início até o final. 

  

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Quando os acadêmicos foram questionados se a chamada é feita regu-

larmente, 79,03% dos acadêmicos responderam que sim (Figura 62). 



 

 

 

72 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

 

Figura 62:  O professor faz a chamada regularmente? 

Fon-

te: Avaliação Institucional 2018. 

 

É importante que os acadêmicos acessem o portal do aluno e assim o 

questionário perguntou se o acessam frequentemente (Figura 63), 96,67% dos 

alunos afirmaram que sim.  

 

Figura 63: Acesso o portal do aluno frequentemente? 

 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Avaliando o portal de comunicação da faculdade, o instrumento pesquisou 

se o portal do aluno tem capacidade para cumprir o papel de auxiliar as atividades 

educacionais e 56,67 % dos alunos concordaram (figura 64). 

 

Figura 64: O portal do aluno tem capacidade para cumprir o papel de auxiliar as atividades educacionais. 

  

    Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

O questionário identificou ainda se o professor consulta os alunos nas de-

cisões sobre o andamento da disciplina (Figura 65), somente 8,06% dos alunos 

de medicina concordaram totalmente. 
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Figura 65: Sou consultado nas decisões sobre o andamento da disciplina? 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Para identificar a presença do coordenador do curso junto às atividades 

educacionais, o instrumento mostrou que 30,51% dos alunos do curso que parti-

ciparam da pesquisa responderam concordarem totalmente (figura 66). 
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Figura 66: O coordenador (a) está presente nas atividades do curso. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Foi identificada através do questionário a promoção de incentivo à pes-

quisa aos alunos por parte da coordenação de curso e também dos professores 

(Figura 67), 40,32% dos acadêmicos concordaram com o incentivo à pesquisa. 
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Figura 67: A coordenação de curso e/ou equipe de professores me incentivam à pesquisa. 

       

    Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Foi identificado pelo questionário, a participação dos acadêmicos em ati-

vidades de pesquisa (Figura 68), 52,46% dos alunos de medicina não participa-

ram de atividades de pesquisa.  
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Figura 68: Já participou de alguma atividade de pesquisa na Instituição? 

 

 

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Os acadêmicos declararam também no instrumento se já recebeu algum ti-

po de auxílio para a realização de atividades de pesquisa (figura 69), somente 

26,23% dos alunos de medicina responderam que receberam algum tipo de auxí-

lio.  

Figura 69: Já recebi algum tipo de auxílio na realização de atividades de pesquisa? 

 

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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O questionário identificou ainda se os acadêmicos têm interesse pelas ati-

vidades de pesquisa e extensão (Figura 70), 91,67% dos acadêmicos de medicina 

responderam ter interesse nas atividades. 

 

Figura 70: Tenho interesse nas atividades de pesquisa e extensão? 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

6.1.2.3 Dimensão 3: Responsabilidade social 

O instrumento perguntou aos alunos se concordam que a Instituição de 

Ensino participa de ações que entrem em contato com a comunidade local (figura 

71), 81,97% dos participantes responderam entre concordarem e concordarem 

totalmente. 
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Figura 71: A IES participa de ações que entra em contato com a comunidade local. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Ao avaliar se a Instituição contribui para o desenvolvimento social e eco-

nômico da região, 57,38% (Figura 72) dos alunos de medicina responderam que 

concordam com a contribuição e 48,33% nem concorda e nem discorda que a IES 

possui ações que contribuem para a defesa e o desenvolvimento da meio ambien-

te (figura 73). 
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Figura 72: A IES contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 

Figura 73: A IES possui ações que contribui para a defesa e desenvolvimento do meio ambiente. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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O instrumento avaliou ainda se os alunos conhecem as formas de progra-

mas de assistência aos estudos como PROUNI, FIES e outras formas próprias de 

IES, 65,57% (figura 74) dos alunos que participaram da pesquisa afirmaram que 

sim, conhecem as formas de programas. 

Figura 74: Conheço as formas de programas de assistência aos estudos como PROUNI, FIES e outras for-

mas próprias de IES. 

 
Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

6.1.2.4 Dimensão 04 – Comunicação com a sociedade 
 

 Avaliando o acesso ao site oficial da IES, foi perguntado aos acadêmicos 

se acessam a página da Instituição frequentemente (Figura 75), 90,16% dos alu-

nos do curso de medicina responderam que sim, 54,10% dos alunos responderam 

acessar e-mail institucional (figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

 

Figura 75: Acesso a página da FAHESP/ IESVAP frequentemente? 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 76: Acesso o e-mail institucional frequentemente? 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 



 

 

 

83 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

O instrumento perguntou também aos alunos se o site da IES é sempre 

atualizado (figura 77), 75,41% dos alunos que participaram responderam entre 

concordarem e concordarem totalmente em que o site sempre é atualizado.  

Figura 77: O conteúdo do site da instituição é sempre atualizado. 

 

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

O instrumento perguntou aos alunos se os mesmos já viram alguma propa-

ganda da FAHESP/IESVAP em meios de comunicação, e assim 67,21% dos alu-

nos de medicina viram propaganda em outdoors, 24,59% dos participantes viram 

na internet e 6,56% dos alunos viram propaganda da FAHESP/IESVAP na televi-

são (figura 78). 
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Figura 78: Você já viu alguma propaganda da instituição nos seguintes meios de comunicação? 

 

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 
6.1.2.5 Dimensão 5 (Política de Pessoal) 
 

Através do questionário, os acadêmicos puderam julgar se estão envolvi-

dos nas atividades institucionais, 54,10% dos alunos concordaram e 22,95% res-

ponderam concordaram totalmente em estarem envolvidos nas atividades promo-

vidas pela instituição (figura 79).  
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Figura 79: Estou envolvido nas atividades institucionais. 

 

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 
Para avaliar o conhecimento dos discentes a equipe gestora, o instrumen-

to perguntou ao aluno se direção está sempre presente nos eventos institucionais 

e 42,62% concordam (figura 80). 
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Figura 80: Nos eventos institucionais, a direção sempre está presente. 

 
    Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 
6.1.2.6 Dimensão 6 (Organização e Gestão da Instituição) 
 

Quando os alunos foram questionados se tem acesso fácil à diretoria da 

instituição (Figura 81), 35% concordaram ser de fácil acesso, 21,67% concorda-

ram totalmente, entretanto, 23,33% dos alunos nem concordam e nem discordam.  
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Figura 81: Tenho acesso fácil à diretoria da IES. 

 

 
  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 
 
6.1.2.7 Dimensão 07 – Estrutura Física. 
 

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, distri-

buição de alunos/m², entre outros aspectos técnicos. Apesar disso, os questioná-

rios eletrônicos incluíram perguntas para avaliar a satisfação da comunidade aca-

dêmica sobre diversos aspectos da estrutura física. 

Considerando a extensão da avaliação realizada nessa dimensão e consi-

derando também que a grande maioria dos aspectos foram avaliados positiva-

mente. 

Para avaliar os laboratórios o instrumento questionou aos discentes se as 

instruções e normas de utilização dos laboratórios/ambulatórios/clínicas atendem 

satisfatoriamente as suas necessidades (figura 82), 49,18% dos participantes 
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concordaram que atendimento técnico especializado nos laboratórios/clínica inte-

grada atendem as suas necessidades (figura 83). 

 

Figura 82: As instruções e normas de utilização dos laboratórios atendem satisfatoriamente as suas ne-

cessidades. 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Figura 83: O atendimento técnico especializado nos laboratórios/clínica integrada atendem as minhas 

necessidades. 

 

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

A fim de avaliar sobre as salas de aula, o instrumento avaliou alguns pon-

tos se atendem as suas necessidades. Quanto acústica, 47,54% dos alunos con-

cordaram em atenderem satisfatoriamente as suas necessidades (figura 84), 

40,98% concordam totalmente quanto a climatização (figura 85). 
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Figura 84: A acústica das salas atende satisfatoriamente às necessidades. 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 85: A climatização das salas atende satisfatoriamente às necessidades. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Um ponto importante avaliado foi em relação a biblioteca, 55% dos discen-

tes concordaram totalmente em utilizar frequentemente (figura 86). No que tange 

a qualidade do atendimento, 61,67% (figura 87) concordaram totalmente em 

atender as suas necessidades e 45,90% dos respondentes consideram satisfato-

riamente o atendimento ao plano de ensino (figura 88).  

 

Figura 86: Utiliza frequentemente os serviços da Biblioteca. 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Figura 87: A qualidade do atendimento na Biblioteca atende satisfatoriamente ás necessidades. 

 
  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 
 

Figura 88: Sobre a Biblioteca, considero satisfatório o atendimento ao plano de ensino. 
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Ainda sobre Biblioteca, 42,62% dos discentes concordaram em considerar 

satisfatório o mecanismo de consulta aos periódicos (figura 89).  

Figura 89: Na Biblioteca, considero satisfatório o mecanismo de consulta aos periódicos. 

 
   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Em relação ao estacionamento os discentes foram indagados se a quanti-

dade de vagas é suficiente, 47,54% (figura 90) concordam em ser suficiente.  
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Figura 90: A quantidade de vagas do estacionamento é suficiente. 

 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018.  

Quando os discentes foram questionados se são portadores de necessida-

des especiais, 96,72% não possuem (figura 91) e 54,10% consideram que a insti-

tuição atende a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (figura 

92).  
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Figura 91: Você é portador de necessidades especiais? 
 

     

Fonte: Avaliação Institucional 2018.  

 

Figura 92: Considera que a instituição atende à acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 

 

 
Fonte: Avaliação Institucional 2018.  

 
 



 

 

 

96 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

6.1.2.8 Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação 
  

Nessa dimensão o instrumento avaliou o grau de concordância em relação 

a importância da autoavaliação institucional, sendo 64,41% concordam totalmente 

com a assertiva (figura 93). Somente 29,51% concordam que os resultados desta 

autoavaliação serão realmente utilizados (figura 94). 

 

Figura 93: Considero a importância da autoavaliação institucional. 

 

 
Fonte: Avaliação Institucional 2018.  
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Figura 94: Os resultados desta autoavaliação serão realmente utilizados. 

 

 
Fonte: Avaliação Institucional 2018.  

 
 
 
6.1.2.9 Dimensão 09 – Políticas De Atendimento Aos Estudantes. 

 
Os discentes foram avaliados sobre o grau de concordância no que diz 

respeito ao atendimento dispensado se é cortês e eficiente, 44,26% concordaram 

(figura 95). 
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Figura 95: O atendimento dispensado aos alunos se é cortês e eficiente. 

  

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Os discentes foram questionados através do instrumento, se é conhecedor 

do apoio psicológico e do programa de monitoria que a FAHESP/IESVAP oferece, 

75,41% (figura 96) e 81,97% (figura 97) afirmaram ter conhecimento, respectiva-

mente. 
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Figura 96: Sou conhecedor do apoio psicológico que a IES oferece? 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 97: Sou conhecedor do programa de monitoria oferecido pela IES? 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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6.1.3. Percepção dos Técnicos Administrativos frente à Avaliação 

Institucional 2018  

 

6.1.3.1 Dimensão 1: Missão e PDI 

A CPA adota como método para a avaliação interna, a aplicação eletrônica 

de questionários, para uma análise crítica e rápida das informações. Foram ques-

tionados ao corpo administrativo da FAHESP/IESVAP se conhecem os documen-

tos institucionais. A maioria dos colaboradores respondeu conhecê-los.  

Em relação a missão institucional (figura 98) 100% mostraram conhecer a 

Missão Institucional, 81,48% dos colaboradores administrativos conhecem o Pla-

no de Desenvolvimento Institucional (figura 99) e 88,89% responderam sim para 

Regimento Institucional (figura 100).  

Figura 98: Você conhece os seguintes documentos da FAHESP/IESVAP: Missão institucional 

   

    Fonte: Avaliação Institucional 2018 
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Figura 99: Você conhece os seguintes documentos da FAHESP/IESVAP: PDI - Plano de Desenvolvimento 

Institucional? 

  

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 100: Você conhece os seguintes documentos da FAHESP/IESVAP:  Regimento Institucional? 

  

  Fonte: Avaliação Institucional 2018 

 

6.1.3.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social: 

Uma das principais características da FAHESP/ IESVAP é o atendimento à 

comunidade, inserindo não só os alunos no contato e atendimento à comunidade, 

mas, a participação de toda a comunidade acadêmica envolvida nos eventos. 
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Na autoavaliação os colaboradores técnicos foram questionados se a IES 

participa de ações que inferem na comunidade local sendo que 44,44% concorda-

ram com a assertiva (figura 101) e 59,26% deles concordam totalmente que a 

FAHESP/IESVAP contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. 

(figura 102). 

 

Figura 101: A IES participa de ações que infere na comunidade local. 

   

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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Figura 102: A IES contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. 

  

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

6.1.3.3 Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

Avaliando a comunicação com a sociedade com os membros do administrati-

vo, o instrumento perguntou se acessa a página da instituição frequentemente, a 

pesquisa mostrou que 80,77%(figura 103) acessa frequente e 48,15% concorda 

que o conteúdo do site da instituição é sempre atualizado (figura 104). 
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Figura 103: Acesso a página da instituição frequentemente. 

  

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 104: Em relação ao conteúdo do site: É sempre atualizado. 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

O site da FAHESP/IESVAP foi implantado no final de 2016 e desde então 

vem sendo atualizado. As impressões sobre esse novo sistema foram observadas 

ao longo do ano de 2018 e a partir da avaliação institucional observou-se que 
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40,74% dos respondentes concordam que site representa bem a marca da insti-

tuição (figura 105). 

Figura 105: Você considera o site da FAHESP/IESVAP um site com: Capacidade para representar bem a 

marca FAHESP/IESVAP. 

 

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

Ao questionarem se técnicos administrativo acessam o e-mail institucional, 

81,48% utilizam frequentemente (figura 106). 

Figura 106: Acesso o e-mail institucional frequentemente? 

  

  Fonte: Avaliação Institucional 2018. 



 

 

 

106 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE 2018 

 

Em relação à visibilidade da instituição entre os meios de comunicação, 

uma mesma tendência é apontada: viram propaganda da instituição em outdoors 

(66,67%), na Internet (18,52%), seguido por televisão (14,81%). Rádio, revistas e 

jornais impressos não foram citados (figura 107).  

 

Figura 107: Você já viu alguma propaganda do FAHESP/IESVAP nos seguintes meios de comunicação? 

 

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

6.1.3.4 Dimensão 5:  Políticas de Pessoal. 

Nessa dimensão, avaliou a Política de Pessoal e o questionário mostra que 

40,74% dos colaboradores concordaram totalmente em ser usuário do Plano de 

Saúde em convênio com a FAHESP/IESVAP (figura 108). Sendo que 34,62% dos 

funcionários concordaram em avaliar positivamente a prestação de serviço do 

plano de saúde (figura 109).  
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Figura 108: Sou usuário do Plano de Saúde em convênio com a instituição. 

 

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Figura 109: Avalio positivamente a prestação de serviços do plano de saúde. 

   

 Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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6.1.3.5 Dimensão 6:  Organização e Gestão da Instituição.  
 

A Comissão Própria de Avaliação também avaliou em relação a participa-

ção nas reuniões de gestão ou direção quando é convidado e pesquisa mostrou 

que 96,30% afirmam que participam (figura 110). 

Figura 110: Participo das reuniões de gestão ou direção quando convidado. 

  

Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Outro aspecto importante é quanto ao conhecimento dos conteúdos das 

reuniões da Comissão Própria de Avaliação- CPA. Nesse sentido, 77,78% afirma-

ram terem o conhecimento (figura 111). 

Figura 111: Faço parte ou tenho conhecimento dos conteúdos das reuniões da CPA? 
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Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 

6.1.3.6 Dimensão 7: Estrutura Física 

Ao avaliar a estrutura física da Instituição de Ensino Superior para a cate-

goria técnico administrativo, instrumento avaliou a acessibilidade para portadores 

de necessidades especiais, o resultado mostrou 53,85% dos mesmos concordam 

totalmente que IES apresenta de maneira positiva para acessibilidade à portado-

res de necessidades especiais (figura 112).  
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Figura 112: Considero positiva a acessibilidade para portadores de necessidades especiais.  

 

     Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

    Ainda em relação ao estacionamento, foi questionado quanto a quantidade 

de vagas e verificou-se que 55,56% dos respondentes concordam que é suficien-

te (figura 113).  
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Figura 113: A quantidade de vagas no estacionamento é suficiente. 

 

        Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

Em relação ao espaço de convivência da FAHESP/ IESVAP o instrumento 

avaliativo ao perguntar aos técnicos administrativos se os espaços de convivência 

atendem satisfatoriamente às suas necessidades, observou-se que 51,85% (figu-

ra 114) concordam totalmente. 
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Figura 114: Considero que os espaços de convivência atendem satisfatoriamente às necessidades. 

 

    Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

6.1.3.7 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação. 

O processo de autoavaliação, conduzido pela CPA, analisou sobre o plane-

jamento e avaliação na FAHESP/IESVAP e ao perguntarem para funcionário ad-

ministrativo se aplicação de questionário é uma boa forma de avaliação, 44,0% 

(figura 115) responderam concordaram. Sendo 51,85% (figura 116) dos respon-

dentes concordam que os resultados desta pesquisa serão realmente utilizados.  
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Figura 115: A aplicação de questionários é uma boa forma de avaliação. 

 

    Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 

Figura 116: Os resultados dessa autoavaliação serão realmente utilizados. 

 

   Fonte: Avaliação Institucional 2018. 
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6.1.3.8 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes. 

Ao avaliar a Política de atendimento aos estudantes, o instrumento pergun-

tou aos técnicos do administrativo se acham que o atendimento dispensado aos 

alunos é cortes e eficiente, 51,85% concordaram totalmente (figura 117). 

Figura 117: O atendimento dispensado aos alunos é cortês e eficiente. 

 

    Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

    O mesmo pode ter observado ao perguntar aos colaboradores se são co-

nhecedores do apoio pedagógico a FAHESP/IESVAP oferece, a pesquisa mos-

trou que 100% afirmaram que sim (figura 118).   
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Figura 118: Sou conhecedor do apoio pedagógico que a IES oferece. 

 

     Fonte: Avaliação Institucional 2018. 

 

 

7. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E 

SUPERVISÃO DA CPA 

 

- FORTALECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E DA COMUNICA-

ÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Serão descritos nesta seção projetos de extensão em conjunto com a so-

ciedade organizados pela COPPEX da FAHESP/IESVAP. A CPA sempre apoia, 

orienta e trabalha junto da COPPEX desta forma fortalecendo a comunicação da 

IES com a sociedade. 
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PLANOS DE AÇÃO PARA 2019. 

Quadro 2: Plano de ação para dimensão 1 

PLANO DE AÇÃO PARA 2019 

Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Ações Programadas COMO DATA 

Análise da coerência 
entre os documentos 
institucionais. 

Grupos de tra-
balho formados 
pelos NDE do 
curso e Direção 

ANO DE 2019 

 

Sensibilizar a comu-
nidade acadêmica 
quanto a importância 
dos documentos ins-
titucionais. 

Grupos de tra-
balho envolven-
do todos os se-
tores. 

ANO DE 2019 

 

Quadro 3: Plano de ação para dimensão 2 

PLANO DE AÇÃO PARA 2019 

Dimensão 02 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a 
Pós-graduação e as respectivas formas de operacionalização, inclu-
ídos os estímulos à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa e 
as demais modalidades. 

Ações Programadas COMO DATA 

Implantação de bol-
sas para o programa 
de extensão. 

Deve ser estruturado 
pela 
Coord. Pesquisas e 
Extensão. 

ANO DE 2019 

Incentivo à publica-
ção e apresentação 
de trabalhos acadê-
micos. 

Deve ser estruturado 
pela 
Coord. Pesquisas e 
Extensão os setores. 

ANO DE 2019 
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Quadro 4: Plano de ação para dimensão 3 

 

PLANO DE AÇÃO PARA 2019 

Dimensão 03 – A responsabilidade social da instituição, conside-
rada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação 
à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defe-
sa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 
do patrimônio cultural. 

Ações Programadas COMO DATA 

Melhoria na oferta de 
bolsas institucionais. 

Estudo sobre a capaci-
dade de oferta de bol-
sas. 

ANO DE 2019 

Manter os atendimen-
tos feitos à comunida-
de com responsabiliza-
ção. 

Coleta de dados nos 
setores que prestam 
atendimentos. 

ANO DE 2019 

 

Quadro 5: Plano de ação para dimensão 4 

PLANO DE AÇÃO PARA 2019 

Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade  

Ações Programadas COMO DATA 

Ampliar a divulgação da 
IES com a sociedade por 
meios de comunicação. 

Propagar divulgação em 
rádio, TV, jornais e revis-
tas. 

ANO DE 2019 

 

Quadro 6: Plano de ação para dimensão 7 

PLANO DE AÇÃO PARA 2019 

Dimensão 07 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Ações Programadas COMO DATA 

Ampliar biblioteca; 
Ampliar números de 
salas e do prédio; 
Criação de espaço pa-

Obras já iniciadas. ANO DE 2019 
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ra simulação realística. 

Arborização e espaços 
de convivência. 

Obra já realizada ANO DE 2019 

Melhoria na cantina 
universitária. 

Sensibilização dos ato-
res envolvidos. 

ANO DE 2019 

 
 
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 justa-

mente 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 dis-

cente, docente e técnico-administrativo. As mudanças feitas em decorrência do 

processo de avaliação já demonstram isso. Por outro lado, deve-se sempre atua-

lizar as formas de avaliação, bem como verificar os setores que precisam de mai-

or atenção. 

Em uma primeira análise, os resultados apontam para uma melhoria geral 

da FAHESP, porém, com a proposta de implantação de novos cursos e mesmo as 

mudanças realizadas trarão novos desafios. Os principais pontos negativos en-

contrados mostram que a avaliação servirá de subsídios para gestão na tomada 

de futuras decisões. 

Esses resultados também serão divulgados para toda a comunidade usan-

do diferentes meios de comunicação, além da realização do II Seminário da CPA, 

e o feedback da comunidade guiará os passos para a continuidade do processo. 
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ANEXO – PORTARIA DE NO MEAÇÃO DOS MEMBROS DA CPA. 
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