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Ofício Nº001/2019 

 

Palmas – TO, 29 de abril de 2019. 

 

 

Ao Senhor Rudinei Spada 
Diretor Geral da Faculdade de Ciências Humanas Econômicas e da Saúde 
CC: Coordenação acadêmica, Coordenação Administrativa Financeira, 
Coordenações de Cursos, Secretaria Acadêmica e Chefes de Setores 
Institucionais 
 
Epígrafe: Relatório do II Seminário da CPA 
 

Em tempo que cumprimento e em respeito e acatamento as 

prerrogativas do cargo que o senhor exerce, venho por meio deste informar o 

relatório do II Seminário da CPA. 

O evento ocorreu no dia 08/04/19 e contou com a participação da 

comunidade acadêmica da FAHESA/ITPAC Palmas. A CPA entende que não 

pode haver o imediatismo na tomada de decisão. Sendo assim, no seminário 

foi acordado com os docentes, discentes e funcionários desta casa que as 

pautas levantadas serão analisadas, e aquelas que precisarem de 

investimentos serão acrescentadas no cronograma orçamentário da I.E.S., e 

fragilidades apontadas nos processos da instituição que necessitarem de 

ajustes administrativos serão notificadas aos gestores, e assim que forem 

promovidas as melhorias os departamentos devem publicar nos meios de 

comunicação da I.E.S na finalidade de comunicar o retorno às notificações da 

comunidade. 

Segue em anexo as pautas discutidas pelos segmentos da 

comunidade acadêmica. 

 

 

______________________________________ 
Prof. André Moreira Rocha 

CRF-TO 878 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 
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ANEXO 

 

CARTA ABERTA DO II SEMINÁRIO DA CPA 

 

Comentários e sugestões levantados pelo Corpo Técnico Administrativo 

durante a socialização dos resultados da autoavaliação de 2018 no II 

Seminário da CPA 04/2019 

 

Os colaborares presentes iniciaram a análise dos dados da 

autoavaliação elogiando a IES por ter fornecido o ticket alimentação, o qual foi 

solicitado durante o I Seminário da CPA. 

Ainda discutiram e sugeriram as seguintes melhorias para a IES: 

 O prédio do Anexo 1 devido a atual frequência de funcionários e alunos 

comportaria a alocação dos seguintes espaços: a) Sala de descanso 

para funcionários; b) Sala de Estudos para os alunos; c) reserva de local 

aberto para os fumantes que possua um banco para sentar. 

 Solicitam a criação de uma política de recepção para os novos 

colaboradores da IES. 

 Relatam a necessidade de dispor além da garrafa de café sem açúcar, 

disponibilizar uma garrafa de café adoçado. 

 Devido a Copa da Sede ser muito quente, solicitam a instalação de um 

condicionador de ar. 

 Solicitam uma sala para descanso dos funcionários no Anexo 2. 

 Solicitam a confecção de um regulamento para o uso da sala de 

descanso dos funcionários. 

 Relatam estarem ansiosos para o recebimento do plano de saúde. 

Comentários e sugestões levantados pelo Corpo Discente durante a 

socialização dos resultados da autoavaliação de 2018 no II Seminário da 

CPA 04/2018 

 Melhorias na disponibilidade e velocidade da internet wifi da IES; 
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 Solicitam que os horários dos seminários da CPA sejam durante o 

período vespertino antes das 18h não prejudicando assim aqueles que 

precisam sair da IES ainda durante o dia; 

 Relataram que durante o Evento Institucional ITROTE aconteceu uma 

prova surpresa, prejudicando aos alunos que estavam envolvidos no 

evento. Deve-se relatar aos docentes que a IES deve ser parceira de 

atividades de extensão; 

 Solicitam elaboração de calendário para avaliações e atividades 

extraclasse; 

 Relatam a morosidade na postagem de notas no portal da disciplina SOI 

I; 

 Pedem uma maior segurança nas portarias da IES, deve-se realizar o 

monitoramento de quem entra e quem sai; 

 Solicitam aumento no tamanho  da cobertura da lanchonete, evitando 

assim as chuvas dentro do local; 

 Solicitam a aquisição de um climatizador para a área de descanso no 

anexo 1; 

 Os alunos de medicina solicitam congelamento da mensalidade; 

 Para o banheiro feminino relatam importante a instalação de bancadas, 

pois as pias têm molhado os pertences das usuárias; 

 Solicitam que seja disponibilizado uma mesa para a prática do jogo de 

Sinuca na área de convivência da IES; 

 O estacionamento disponível na rua lateral em frente à piscina é escuro 

e inseguro, solicitam iluminação para o período noturno e maior 

segurança no local; 

 Solicitam a cobertura da quadra de esportes e que se levante a rede da 

quadra; 

 O auditório da IES é desconfortável para a realização de provas, estas 

não devem ser aplicadas no auditório; 

 A IES precisa disponibilizar mais salas para que os alunos possam 

estender seus estudos até as 00:00h; 
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 Disponibilizar micro-ondas aos alunos (solicitação já feita no I Seminário 

da CPA, mas ainda não foi atendida); 

 Disponibilizar refrigerador (frigobar) aos alunos; 

 Disponibilizar docente em fitoterapia para a disciplina de farmacologia de 

medicina; 

 Disponibilizar lixeiras maiores nos banheiros femininos; 

 Está ocorrendo divergências de conteúdos nas aulas práticas de 

Habilidades 3 do curso de medicina; 

 Realizar melhor manutenção dos banheiros; 

 Realizar a limpeza da biblioteca aos sábados; 

 Realizar a limpeza das almofadas nos anexos; 

 Solicitam participação na escolha de palestrante na aula inaugural, esta 

deve acontecer na primeira semana, realizada em metodologias ativas e 

deve-se disponibilizar coffee break; 

 Realizar orientações sobre com estacionar os carros no estacionamento, 

pois existem muitos carros mal posicionados; 

 Solicitam debate entre Celeno P. e Ricardo Bastos; 

 Deve-se disponibilizar reprografia no anexo I; 

 Os alunos relatam que as bolsas dos programas de bolsas estão 

atrasadas; 

 A máquina de autoatendimento não está devolvendo dinheiro; 

 Os alunos relatam que o preço da cantina está muito elevado; 

 Deve-se incluir investigação à monitoria na pesquisa de satisfação; 

 Os alunos solicitam a disponibilização de cadeira de massagem; 

 Os alunos de odontologia solicitam um melhor aproveitamento de seus 

horários de aula (uma aula por dia); 

 Os alunos de odontologia solicitam pontualidade à profa. Ana Paula; 

 Os alunos de odontologia solicitam que continuem as provas no 

auditório; 

 Os acadêmicos solicitam que a semana do saco cheio seja após a N1; 

 Os acadêmicos relatam a dificuldade em abrir liga acadêmica; 
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 Os acadêmicos solicitam sistema de drenagem de água na quadra de 

esportes; 

 Os acadêmicos solicitam a manutenção no fraudário do banheiro 

feminino; 

 Solicitam a disponibilidade de material esportivo (bolas de futsal, vôlei e 

a Handball); 

 Solicitam local para entregar o pincel e apagador quando for pego 

emprestado; 

 A sala 06 tem goteira; 

 Solicitam um maior número de escaninhos; 

 Solicitam mais psicólogos e psiquiatras, além de mais palestras sobre 

saúde mental; 

 Os alunos solicitam a aquisição de climatizadores para a cantina da 

clínica odontológica; 

 Os alunos solicitam a aquisição de mais quadros brancos para os 

laboratórios; 

 Solicitam a instalação de tomadas nas salas do anexo II. 

 

Comentários e sugestões levantados pelo Corpo Docente durante a 

socialização dos resultados da autoavaliação de 2018 no II Seminário da 

CPA 04/2019 

 

A reunião dos docentes iniciou com a professora Cristina Zanettini 

cumprimentando a todos. Logo após começou a apresentação dos resultados 

da avalição institucional 2018. Durante a análise dos dados os professores 

apontaram as seguintes fragilidades e/ou potencialidades: 

 A IES deve disponibilizar o plano de saúde aos docentes; 

 Os professores solicitam maior variabilidade de cores de pincéis para as 

aulas, objetivando melhor representação; 

 A IES deve melhorar os mecanismos de divulgação dos cursos, e 

também de Formação Continuada; 

 Os gestores devem divulgar o PPC no início do semestre; 
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 O departamento de TI deve expor aos professores como eles podem 

utilizar o e-mail institucional; 

 Deve-se expor no final dos semestres um resumo das ações de 

extensão/integração ocorridas; 

 Os professores solicitam melhorias na rede de internet. 

 


