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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão própria de autoavaliação (CPA) é um órgão criado pela Lei SINAES (Lei 10.861 de 

2004, Art. 11) que tem como função coordenar e articular o processo interno de avaliação das instituições, 

sua autoavaliação; sistematizar e disponibilizar informações solicitadas pelo INEP/MEC, responsabilizar-se 

pela avaliação SINAES e pela manutenção do cadastro das IES brasileiras (LEITE, 2008). 

A autoavaliação institucional surge como processo basilar para os outros dois componentes do 

SINAES: a Avaliação de Cursos (AC) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, e como 

processo complementar a Avaliação Institucional Externa- AIE. 

O SINAES coloca a autoavaliação como eixo do processo de avaliação; enfatiza a função educativa 

da avaliação, aquela que produz resultados relevantes para o aprimoramento do trabalho da Instituição de 

Ensino Superior (IES), em lugar da função regulatória; respeita as diferenças institucionais e, portanto, as 

especificidades das IES; dá liberdade às IES para conceber os seus projetos de avaliação; estabelece um 

ciclo de avaliação, levando em consideração as consequências da avaliação sobre o planejamento da IES; 

integra os dados de todos os outros processos de avaliação do ensino superior e utiliza informações das 

bases de dados (INEP, 2004). 

De acordo com Ribeiro e Verhine (2012), cada IES construirá um processo de autoavaliação, 

levando em consideração as suas especificidades, os seus limites e possibilidades, e estabelecerá as suas 

estratégias para a implementação do SINAES. 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 

finalidade de regulação dependerão muito do modo como é organizada e realizada a autoavaliação pelas 

IES. 

Para Dias Sobrinho (2008) avaliar uma instituição universitária significa lidar não só com variáveis 

quantificáveis, mas também com situações polissêmicas, incertas e dinâmicas. Significa levar em conta as 

contradições, a pluralidade de pontos de vista, a diversidade dos sujeitos, os elementos estruturais e 

conjunturais. Nesse sentido, a avaliação caracteriza-se como prática social geradora de múltiplos sentidos. 

A avaliação da Instituição é feita na perspectiva de identificar seu perfil e a qualidade de sua 

atuação, considerando o cumprimento de suas metas, políticas e ações delas derivadas. A autoavaliação é 

desenvolvida de forma contínua, com a participação da comunidade acadêmica, identificando os pontos a 

serem modificados, colaborando no processo de atualização constante do planejamento da IES. 

 

METODOLOGIA DA APLICAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO AO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, 

CORPO DISCENTE E CORPO DOCENTE 
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Como ferramenta para a autoavaliação, a CPA adota um modelo de questionários eletrônicos 

gerenciado pelo sistema TOTVS Série T Educacional® (Figura 1). Neste sistema, cada segmento da 

comunidade acadêmica pode responder com sigilo as perguntas referentes as avaliações institucionais 

(Figura 2). 

Durante suas reuniões plenárias, a Comissão Própria de Avaliação discute também o período de 

realização da autoavaliação institucional, que geralmente é em outubro de cada ano. E durante este período 

os atores da autoavaliação a acessam através do sistema de gerenciamento. 

 

 
Figura 1 – Ambiente do sistema de gerenciamento das avaliações institucionais TOTVS 
Série T Educacional®. 
Fonte: Arquivo CPA (2017). 

 

 
Figura 2 – Ambiente do sistema de participação dos atores junto as avaliações 
institucionais. 
Fonte: Arquivo CPA (2017) 
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INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PROFESSORES 

 
D1. MISSÃO E PDI 

 
 SIM NÂO 

Conheço a Missão Institucional.    

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional.   

   

Conheço o Projeto Pedagógico do Curso – PPC.   

Conheço o Regimento Institucional.    

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Percebo coerência entre os 

documentos e políticas 

institucionais e as ações 

desenvolvidas na instituição. 

     

 
 
 
 
D2. POLÍTICAS PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO   

 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Tenho conhecimento acerca 

do currículo do curso.  

     

Considero que o currículo do 

curso apresenta boa relação 

entre teoria e prática.  

     

O coordenador é acessível 

aos docentes.  

     

O coordenador do curso está 

presente nas atividades do 

curso.  

     

O portal do professor tem 
capacidade para cumprir o 
papel de auxiliar as atividades 
educacionais.  

     

O portal do professor 
apresenta boa 
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navegabilidade (com links 
bem organizados). 

Tenho o hábito de fazer a 

chamada regularmente 

     

Atualizo com frequência o 

diário eletrônico.  

     

Apresento e explico 

detalhadamente o plano de 

ensino no início do semestre 

e volto a mostrar ao longo do 

semestre.  

     

Considero bom o meu 

relacionamento com as 

turmas.  

     

Existe interação entre o corpo 

docente do curso.   

     

Existe interação entre alunos, 

professores e coordenação 

de curso.  

     

Tenho conhecimento acerca 

da abertura de editais para a 

submissão de projetos de 

pesquisa e extensão.  

     

A coordenação de curso e/ou 

equipe de professores 

Incentivam 

pesquisa/extensão.  

     

Costumo consultar os alunos 

sobre o andamento das 

disciplinas que ministro.  

     

Cumpro o plano de ensino.       

Atendo com pontualidades os 

horários de início e final das 

aulas.  

     

Participo e/ou participei de 

pesquisas científicas e/ou 

ações de extensão 

vinculadas a instituição.  

     

Já recebi algum tipo de auxílio 

da instituição para realização 

de atividades de 

pesquisa/extensão.  

     

Participo de grupo de 

pesquisa cadastrado na 

instituição.  

     

Tenho interesse em 

atividades de pesquisa e/ou 

extensão.  
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Meu planejamento de aulas 

atende a metodologia 

proposta pela instituição.  

     

Participo das reuniões 

propostas pela coordenação 

de cursos.  

     

 
 
 

D3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A IES participa de ações que 

interfere na comunidade 

local.  

     

A IES contribui para o 

desenvolvimento social e 

econômico da região 

     

A IES possui ações que 

contribuem para a defesa e o 

desenvolvimento do meio 

ambiente. 

     

Conheço as formas de 

programas de assistência aos 

estudos como PROUNI, FIES 

e outras formas próprias de 

IES. 

     

 

 
 
D4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Acesso o site da instituição 

com frequência.  

     

O conteúdo do site 

institucional é atualizado. 

     

Quando acesso, o site da 

instituição atende a minha 

necessidade. 

     

O conteúdo do site apresenta 

de forma atualizada as 

informações necessárias 

para comunicação com a 

sociedade externa e interna.  
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O site da instituição apresenta 

facilidade de navegação, com 

links bem organizados.  

     

Acompanho as notícias e 

acontecimentos  da 

instituição pelas redes sociais 

(Facebook, Instagram)   

     

Tenho facilidade em me 

comunicar, quando 

necessário, com os setores 

da instituição. 

     

 
Você já viu alguma propaganda da instituição nos seguintes meios de comunicação? 
(   )1 Televisão 
(   )2 Rádio 
(   )3 Internet 
(   )4 Outdoors e/ou faixas 
(   )5 Jornais impressos 
(   )6 Revistas 
 

D5. POLÍTICAS DE PESSOAL 
 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Considero que há coerência 

entre a função que exerço e o 

salário pago pela Instituição.  

     

Considero satisfatório o Plano 

de Cargos, Carreira e 

Salários.  

     

Existe a preocupação por 

parte da instituição em que os 

professores tenham um bom 

ambiente de trabalho.  

     

Existe apoio institucional para 

publicações e participações 

em eventos.  

     

Participo de cursos de 

formação/capacitação 

promovidos ou apoiados pela 

instituição.   

     

Considero que os cursos de 

formação/capacitação 

docentes atendem as 

necessidades dos docentes.  

     

Os atendimentos dos 

diferentes setores da 

instituição são satisfatórios.  
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D6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A direção da instituição 

(diretor geral e 

coordenadores acadêmico e 

administrativo) é acessível 

aos colaboradores.  

     

Participo das reuniões 

propostas pela 

direção/gestão. 

     

Existe divulgação das 

decisões da gestão 

institucional.  

     

Sou representado pelos 

colaboradores que participam 

das decisões institucionais 

(CPA, CIPA, CONSUP, etc.).   

     

Existe respeito à autonomia 

dos professores em propor 

mudanças.   

     

 
 

 

D7. INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

 
Ótimo  Bom Regular Ruim Péssimo 

Não sei 

opinar 

Não se 

aplica 

Salas de aula        

Acústica das salas de aula        

A iluminação das salas de aula        

Climatização da sala de aula        

Auditório        

Estacionamento        

Segurança da Instituição        

Laboratórios de Saúde        

Equipamentos dos laboratórios        

Clínica Odontológica        

Equipamentos da Clínica 

Odontológica 

       

Ambulatório        

Equipamentos do ambulatório        

Espaço físico da biblioteca        

Acervo físico da biblioteca        

Espaços de convivência        

Acessibilidade para deficientes        
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Recursos audiovisuais (data 

show, lousa, som, etc.)  

       

Laboratórios de Informática        

Bebedouros        

Lixeiras        

Biblioteca virtual e bases de 

dados (EBSCO, MedLine) 

       

Sala de professores        

Cantina        

Espaços de atendimento aos 

docentes.  

       

 
D.8 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A autoavaliação ajuda a 

tornar a Instituição ainda 

melhor. 

     

A aplicação de questionário é 

uma boa forma de avaliação.  

     

Os resultados desta 

autoavaliação serão 

realmente utilizados. 

     

Considero importante a 

autoavaliação institucional. 

     

 
 
D9. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Sou conhecedor do apoio 

psicopedagógico que a 

Instituição oferece.  

     

Os setores de atendimento ao 

discente, os atendem de 

forma cortês e eficiente.   

     

As monitorias de disciplinas 

oferecidas contribuem com o 

processo de aprendizagem.  

     

A direção e a coordenação 

são acessíveis aos discentes.   
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INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: CORPO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

 
D1. MISSÃO E PDI 

 
 

 SIM NÂO 

Conheço a Missão Institucional.    

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional.   

Conheço o Projeto Pedagógico do Curso – PPC.   

Conheço o Regimento Institucional.    

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Percebo coerência entre os 

documentos e políticas 

institucionais e as ações 

desenvolvidas na instituição. 

     

 
 

D3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A IES participa de ações que 

interfere na comunidade 

local.  

     

A IES contribui para o 

desenvolvimento social e 

econômico da região 

     

A IES possui ações que 

contribuem para a defesa e o 

desenvolvimento do meio 

ambiente. 

     

Conheço as formas de 

programas de assistência aos 

estudos como PROUNI, FIES 

e outras formas próprias de 

IES. 

     

 

 
D4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 
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Acesso o site institucional 

frequentemente.  

     

O conteúdo do site 

institucional é sempre 

atualizado.  

     

O site da instituição 

representa bem a marca da 

instituição.  

     

Quando acesso, o site da 

instituição atende as minhas 

necessidades.  

     

Considero satisfatórios os 

canais de comunicação da 

instituição com a comunidade 

interna e externa. 

     

Acompanho as notícias e 

acontecimentos  da 

instituição pelas redes sociais 

(Facebook, Instagram)   

     

Tenho facilidade em me 

comunicar, quando 

necessário, com os setores 

da instituição.  

     

 
Você já viu alguma propaganda da instituição nos seguintes meios de comunicação? 
(   )1 Televisão 
(   )2 Rádio 
(   )3 Internet 
(   )4 Outdoors e/ou faixas 
(   )5 Jornais impressos 
(   )6 Revistas 

 

 
  D5. POLÍTICAS DE PESSOAL 

 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Considero que há coerência 

entre a função que exerço e o 

salário pago pela instituição.  

     

Existe pontualidade no 

pagamento de salário.  

     

Considero satisfatório o Plano 

de Cargos, Carreira e 

Salários. 

     

Existe apoio institucional para 

realização de cursos e 

treinamentos.   
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Existe a preocupação por 

parte da instituição para que 

os colaboradores tenham um 

bom ambiente de trabalho, 

gerando qualidade de vida.  

     

O sistema RM atende as 

demandas relacionadas a sua 

rotina diária de trabalho.  

     

O sistema FLUIG atende as 

demandas relacionadas a sua 

rotina diária de trabalho. 

     

Participo de formação e/ou 

capacitação promovidos e/ou 

apoiados pela instituição.   

     

Considero que os cursos de 

formação/capacitação 

atendem as necessidades 

dos colaboradores.  

     

Na minha atuação 

profissional sou aberto para 

sugestões e diálogo.  

     

 

 
D6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A direção da instituição 

(diretor geral e 

coordenadores acadêmico e 

administrativo) é acessível 

aos colaboradores.  

     

Participo das reuniões 

propostas pela 

direção/gestão. 

     

Existe divulgação das 

decisões  da gestão 

institucional.  

     

Sou representado pelos 

colaboradores que participam 

das decisões institucionais 

(CPA, CIPA, CONSUP, etc.).   

     

Existe respeito à autonomia 

dos colaboradores em propor 

mudanças.   

     

 
 
D7. INFRAESTRUTURA FÍSICA 
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Ótimo  Bom Regular Ruim Péssimo 
Não sei 

opinar 

Não se 

aplica 

Salas de aula        

Auditório        

Estacionamento        

Banheiro        

Limpeza dos banheiros        

Segurança da instituição        

Laboratórios de Saúde        

Equipamentos dos laboratórios 

de saúde 

       

Clínica Odontológica        

Equipamentos da clínica 

odontológica 

       

Ambulatório        

Equipamentos do ambulatório        

Espaço físico da biblioteca        

Acervo físico da biblioteca        

Espaços de convivência        

Acessibilidade para deficientes        

Recursos audiovisuais (data 

show, lousa, som, etc.)  

       

Laboratórios de Informática        

Bebedouros        

Lixeiras        

Biblioteca virtual e bases de 

dados (EBSCO, MedLine) 

       

Cantina        

Copa        

Sala de descanso        

Acústica do ambiente de 

trabalho 

       

Iluminação do ambiente de 

trabalho 

       

Climatização do ambiente de 

trabalho 

       

Limpeza do ambiente de 

trabalho 

       

Cantina        

Espaços de atendimento aos 

colaboradores. 

       

 

 
 

D.8 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
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Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A autoavaliação ajuda a 

tornar a Instituição ainda 

melhor. 

     

A aplicação de questionário é 

uma boa forma de avaliação.  

     

Os resultados desta 

autoavaliação serão 

realmente utilizados. 

     

Considero importante a 

autoavaliação institucional. 
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INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: DISCENTES 

 
 
 

D1. MISSÃO E PDI 

 
 

 SIM NÂO 

Conheço a Missão Institucional.    

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional.   

Conheço o Projeto Pedagógico do Curso – PPC.   

Conheço o Regimento Institucional.    

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Percebo coerência entre os 

documentos e políticas 

institucionais e as ações 

desenvolvidas na instituição. 

     

 
D2. POLÍTICAS PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO   

 
 

 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

O currículo 

(disciplinas/módulos/metodologia) 

apresenta boa relação entre teoria 

e prática.  

     

A metodologia de ensino do curso 

facilita o processo de ensino e 

aprendizagem.  

     

As avaliações estão de acordo 

com o conteúdo trabalhado em 

aula.   

     

O controle de frequência dos 

alunos é realizado.   

     

Acompanho as informações 

disponíveis no portal do aluno.   

     

No caso das disciplinas de 

laboratório ou clínica, o professor 

utiliza a paramentação correta 

(jaleco, e/ou outros EPI’s). 

     

A coordenação do curso é 

acessível aos discentes.  
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O portal do aluno  apresenta boa 

navegabilidade (com links bem 

organizados). 

     

Os professores mantêm 

atualizado o portal do aluno.  

     

Os professores demonstram 

domínio acerca dos conteúdos 

ministrados.  

     

O professor realiza correção e 

feedback das atividades e 

avaliações.   

     

Os professores cumprem o plano 

de ensino.  

     

Os professores cumprem os 

horários de início e término das 

aulas.  

     

Existe a interação entre a 

coordenação de curso, os 

professores e os alunos 

     

A coordenação de curso e/ou 

equipe de professores incentivam 

e oferecem oportunidades de 

atuação em projetos de pesquisa 

e/ou extensão. 

     

Utilizo os planos de ensino das 

disciplinas para verificar 

informações acerca de conteúdo, 

avaliação e referências 

bibliográficas.  

     

Tenho interesse nas atividades de 

pesquisa e/ou extensão. 

     

Participo ou já participei de 

atividades de monitoria, pesquisa 

(IC) e/ou extensão oferecidas pela 

instituição.  

     

Possuo ou já possui bolsa 

remunerada de iniciação 

científica, de extensão ou de 

monitoria.  

     

Participo de grupos de pesquisa 

cadastrados na instituição.  

     

Sou pontual com minhas 

atividades.   

     

 
 

D3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 
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A partir de políticas, 

programas, ações e projetos 

a instituição demonstra se 

preocupar com a inclusão 

social.  

     

A instituição contribui para o 

desenvolvimento econômico 

e social de Palmas e da 

região. 

     

A instituição contribui na 

defesa ao meio ambiente.  

     

Tenho conhecimento dos 

programas de assistência aos 

estudos (PROUNI, FIES, etc.) 

oferecidos pela instituição 

aos estudantes.  

     

 
 

 
D4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

Acesso o site da instituição 

com frequência.  

     

O conteúdo do site 

institucional é sempre 

atualizado. 

     

Quando acesso, o site da 

instituição atende a minha 

necessidade. 

     

O conteúdo do site apresenta 

de forma atualizada as 

informações necessárias 

para comunicação com a 

sociedade externa e interna.  

     

O site da instituição apresenta 

facilidade de navegação, com 

links bem organizados.  

     

Acompanho as notícias e 

acontecimentos  da 

instituição pelas redes sociais 

(Facebook, Instagram)   

     

Tenho facilidade em me 

comunicar, quando 

necessário, com os setores 

da instituição. 
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Você já viu alguma propaganda da instituição nos seguintes meios de comunicação? 
(   )1 Televisão 
(   )2 Rádio 
(   )3 Internet 
(   )4 Outdoors e/ou faixas 
(   )5 Jornais impressos 
(   )6 Revistas 

 
 
 
 
D6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A direção da instituição 

(diretor geral e 

coordenadores acadêmico e 

administrativo) é acessível 

aos estudantes.  

     

Participo das reuniões 

propostas pela 

direção/gestão. 

     

Existe divulgação das 

decisões da gestão 

institucional.  

     

Sou representado pelos 

colaboradores que participam 

das decisões institucionais 

(CPA, CONSUP, etc.).   

     

Existe respeito à autonomia 

dos professores em propor 

mudanças.   

     

 
 
 

D7. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
 

Ótimo  Bom Regular Ruim Péssimo 
Não sei 

opinar 

Não se 

aplica 

Salas de aula        

Acústica das salas de aula        

Iluminação das salas de aula        

Climatização da sala de aula        

Auditório        

Acústica do auditório        

Iluminação do auditório        

Climatização do auditório        

Capacidade do auditório        

Estacionamento        
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Banheiro        

Limpeza dos banheiros        

Segurança da instituição        

Laboratórios de Saúde        

Equipamentos dos laboratórios 

de saúde 

       

Clínica Odontológica        

Equipamentos da clínica 

odontológica 

       

Ambulatório        

Equipamentos do ambulatório        

Espaço físico da biblioteca        

Acervo físico da biblioteca        

Espaços de convivência        

Acessibilidade para deficientes        

Recursos audiovisuais (data 

show, lousa, som, etc.)  

       

Laboratórios de Informática        

Bebedouros        

Lixeiras        

Biblioteca virtual e bases de 

dados (EBSCO, MedLine) 

       

Sala de apoio ao discente        

Espaços de atendimento ao 

discente.  

       

Cantina        

 
D.8 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 

A autoavaliação ajuda a 

tornar a Instituição ainda 

melhor. 

     

A aplicação de questionário é 

uma boa forma de avaliação.  

     

Os resultados desta 

autoavaliação serão 

realmente utilizados. 

     

Considero importante a 

autoavaliação institucional. 

     

 
 

D9. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

 
Concordo 

totalmente 
Concordo  

Nem 

concordo, 

nem discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 
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Os setores de atendimento ao 

discente funcionam de forma 

satisfatória.  

     

Sou conhecedor do apoio 

psicopedagógico que a 

Instituição oferece.  

     

As monitorias de disciplinas 

oferecidas contribuem com o 

processo de aprendizagem.  

     

O atendimento ao aluno é 

cortês e eficiente.  

     

 


