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1.

INTRODUÇÃO

A autoavaliação de uma instituição de ensino superior deve perceber a
eficiência e consonância daquilo que é executado no ensino, na pesquisa e na
extensão com o seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional. A Comissão
Própria de Avaliação, instituída pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril de 2004 com as
atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, tem seu
próprio estatuto ou regimento e deve assegurar a participação de todos os
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada e ter
atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes
na instituição de educação superior (ANAUATE-NETTO e colegas).
Segundo Soares, Mazon, Soares (2018) a Lei 10.861 de 2004 (BRASIL,
2004a), atualmente em vigor para avaliação de Instituições de Ensino Superior
(IES), assegura que a avaliação das instituições deverá utilizar procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa
in loco.
Para Francisco e colaboradores (2013) a Autoavaliação Institucional (AI)
regulamentada pelo SINAES aparece como a maior inovação do processo, já que
conta com a participação de toda a comunidade acadêmica, sendo um processo
legítimo, justo, inclusivo e, principalmente, sob um viés formativo e emancipatório.
A avaliação do tipo regulação, de competência do Estado é legal e
técnica; enquanto que a avaliação educativa é de competência da IES e visa à
melhoria contínua da qualidade, principalmente através dos processos de AI, de
responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) (MARTINS e ALVES,
2018).
A AI provoca transformações na gestão da IES em um caminho de
direção dupla, sendo que provoca mudanças a partir da readequação ou revisão
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das estruturas já existentes; e implicando a necessidade de mais investimentos
para superar deficiências detectadas pelo processo avaliativo realizado. Nesse
contexto, é imprescindível o engajamento dos gestores no processo, bem como a
compreensão da necessidade da tomada de decisão para atender às duas
situações antes apontadas. Trata-se, portanto, de os dirigentes ouvirem o que têm
a dizer os resultados da AI nas várias dimensões do SINAES (SOUZA, 2018).
Segundo Silva e Gomes (2011) o atual processo de autoavaliação
institucional 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:
versa 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
estatuto 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.
O processo de avaliação com informações organizadas favorece o
entendimento de situações e relações, construção de sentidos e conhecimentos
sobre sujeitos, estruturas e atividades que ocorrem em uma instituição educativa
em um determinado período de tempo. Em verdade, uma avaliação indica qual o
conhecimento que vale – o que se deve saber a respeito do quê, o que se valoriza
em detrimento do quê (LEITE, 2008).
1.1 Autoavaliação e o Novo Marco Regulatório
O marco legal inicia-se para este ciclo no ano de 2014 com a publicação
da nota técnica Nº 65, em que se institui as versões parcial e integral. Posto isto, O
relatório de autoavaliação institucional, elaborado pela CPA, deverá conter cinco
partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das
informações e ações previstas com base nessa análise. Segue detalhamento do
que poderá ser abordado em cada uma das partes.
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O relatório parcial deverá contemplar as informações e ações
desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando os eixos
trabalhados.
O relatório integral deverá contemplar as informações e ações
desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), bem como discutir o
conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando uma análise
global em relação ao PDI e a todos os eixos do instrumento, de acordo com as
atividades acadêmicas e de gestão. Deverá, ainda, apresentar um plano de ações
de melhoria à IES.
1.2 Dos Aspectos Fundamentais do Planejamento Estratégico
Nunes, Duarte e Pereira (2017), a avaliação institucional é uma
ferramenta fundamental que viabiliza a identificação dos erros e equívocos
cometidos para que, a partir disto, se torne possível vencer os obstáculos a fim de
viabilizar o crescimento da instituição e da comunidade acadêmica como um todo.
Conforme as autoras, esse processo articulado ao planejamento se traduz em uma
ação que assegura o desenvolvimento da instituição de maneira eficaz.
Para Martins e Alves (2018) o escopo de trabalho da CPA consiste na
melhoria da qualidade da educação superior; na orientação da expansão da oferta
desta modalidade de ensino; no progressivo aumento da eficácia institucional,
efetividade acadêmica e social; assim como, notadamente, na promoção do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das Instituições de
Educação Superior − IES, através da valorização da sua missão pública, da
promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da
afirmação da autonomia e da identidade institucional.

1.3 Identificação
MANTENEDORA
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Nome: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS –
PORTO NACIONAL
Sede: Rua 02 Qd 07, S/N – Jardins dos Ypês, Porto Nacional - TO
CEP: 77055-000
CNPJ: 10.261. 569/0001 – 64
Telefone: 63 – 3363 - 9600
Fax: 63 – 3363 - 9600
E-mail: edison.pimentel@itpacporto.edu.br
Direção: Edison Pimentel da Silva

MANTIDA
Nome: Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC
Endereço: Rua 02 Qd 07, S/N – Jardins dos Ypês, Porto Nacional - TO
Cep: 77055-000
Telefone: 63 – 3363 - 9600
E-mail: dilce.nascimento@itpacporto.edu.br
Diretora Acadêmica: Maria Dilce Wania R. de Almeida Nascimento

1.4 Desenvolvimento Institucional
Em 19 de novembro de 2010, a UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, representada pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR; o
ESTADO DE TOCANTINS, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO e pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, por meio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
ESTADO DE TOCANTINS, firmam o ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que
entre si celebram, objetivando estabelecer mecanismos que viabilizem a efetivação
do entendimento manifestado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no
julgamento da ADI nº 2.501, mediante a renovação junto ao SISTEMA FEDERAL,
dos atos regulatórios praticados no âmbito do SISTEMA ESTADUAL em face das
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR mantidas pela iniciativa privada. O extrato
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deste ACORDO foi publicado no DOU nº 231, em 03 de dezembro de 2010, com
vigência de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura, datada de
19 de novembro de 2010.
Neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA constam as situações
das INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR e dos CURSOS

DE

GRADUAÇÃO, objeto do respectivo ACORDO citado, que registram a regularidade
da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS e dos seguintes CURSOS DE
GRADUAÇÃO,

modalidade

bacharelado

presencial,

em

funcionamento:

Administração, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina, Odontologia e Arquitetura
e Urbanismo.
Em 12 de agosto de 2011, a SERES/MEC publicou no DOU nº 155, o
Edital SERES nº 1, que tem como objeto o Regime de Migração de Sistemas das
Instituições de Educação Superior Privadas.
Em consonância com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no
Edital SERES nº 1, as INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, citadas no referido
ACORDODE COOPERAÇÃO TÉCNICA, iniciaram, em 12 de agosto de 2011, os
procedimentos relativos ao processo de migração do Sistema Estadual de
Educação do Estado de Tocantins para o Sistema Federal de Ensino Superior –
MEC.
Em 2011, dando início ao processo de migração, foi protocolado no eMEC o primeiro processo da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
(FAPAC) para fins de recredenciamento institucional, que recebeu o nº 201107237.
Com relação a este processo, a IES recebeu durante os dias 19/03/2017 a
23/03/2017 a comissão avaliadora, que tendo realizado as considerações sobre
cada um das dez dimensões avaliadas, o Protocolo de Compromisso e sobre os
requisitos legais, todos integrantes deste relatório e, considerando também os
referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente (diretrizes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior.
Por fim, considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos
na legislação vigente, nas diretrizes da CONAES, no atendimento integral do
Protocolo de Compromisso e neste instrumento de avaliação, a proposta do
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Recredenciamento da IES – A Faculdade Antonio Carlos - FAPAC - apresenta um
perfil MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade:
CONCEITO FINAL 5.
Tabela 1 - Cursos de graduação em funcionamento

Curso

Habilitação

Arquitetura e
Bacharelado
Urbanismo

Agronomia

Bacharelado

Agronegócio Tecnológico

Enfermagem Bacharelado

Engenharia
Civil

Bacharelado

Reconhecimento e
Renovação de
Vagas
Reconhecimento
Reconhecimento
renovado pela Portaria
MEC nº 636, de 18 de
setembro de 2018,
40
publicada no Diário
Oficial da União de
19/09/2018, nº de
ordem 7.
Autorizado
pela
Portaria MEC Nº 116,
de 20 de Fevereiro de
2018, publicada no
60
Diário
Oficial da União de
22/02/2018, nº de
ordem 2.
Autorizado
pela
Portaria
MEC
Nº
1.210, de 24 de
novembro de 2017,
60
publicada no Diário
Oficial da União de
28/11/2017, nº de
ordem 2.
Reconhecimento
renovado pela Portaria
MEC nº 317, de 15 de
julho
de
2016,
60
publicada no Diário
Oficial da União de
18/07/2016, nº de
ordem 3.
Reconhecimento
renovado pela Portaria
60
MEC nº 317, de 15 de
julho
de
2016,

Turno

Duração do
Curso

Noturno

5 anos / 10
semestres

Noturno

5 anos / 10
semestres

Noturno

3 anos / 6
semestres

Noturno

5 anos / 10
semestres

Noturno

5 anos / 10
semestres

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC)
Relatório da Avaliação Interna 2019

publicada no Diário
Oficial da União de
18/07/2016 - nº de
ordem 32.
Portaria
de
Renovação
de
Reconhecimento MEC
Medicina
Bacharelado Nº 429 de 15 de maio 60 vagas Integral 12 semestre
de 2017, publicada no
Diário Oficial da União
de 17/05/2017
Reconhecimento
renovado pela Portaria
MEC nº 316, de 15 de
julho
de
2016,
5 anos / 10
Odontologia Bacharelado
60
Integral
publicada no Diário
semestres
Oficial da União de
18/07/2016, nº de
ordem 33.

1.5

Composição da Comissão Própria de Avaliação da FAPAC/ITPAC
Porto

I.

Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante Docente)

II.

Eduardo Gouveia Santiago Lage (Representante Docente)

III.

Júlia Prado Almeida Freitas (Representante Discente)

IV.

Sabrina Carvalho Ribeiro (Representante Discente)

V.

Ana Carolina P. P. Fernandes (Representante Técnico Administrativo)

VI.

Renata Lima (Representante Técnico Administrativo)

VII.

Elizeu Gonçalves Neto (Membro da comunidade externa)

VIII.

Silvania Martins Benvindo Pacheco (Ten. Cel. Membro da comunidade
externa) Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante
Docente)

IX.

Ronyere Olegário de Araújo (Assessoria Técnica)

X.

André Moreira Rocha (Assessoria Técnica)

XI.

Bruna Mirelly Simões Vieira (Assessoria Técnica)

XII.

Kelly Cristina Ribeiro de Albuquerque (Assessoria Técnica)
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2. METODOLOGIA
Para este ciclo avaliativo a CPA da FAPAC/ITPAC PORTO utilizou-se
de duas técnicas analisar as informações colhidas na Avaliação Institucional,
realizada em Outubro de 2019.
Foi disponibilizado um APP para os integrantes da comunidade
acadêmica (Docente, Discente e Técnicos Administrativos), com o intuito de dirimir
as dificuldades para responder os questionários (Figura 1).

Figura 1: Tela de Apresentação da Avaliação Institucional

Usou-se o coeficiente de Cronbach (α) para mensurar estimar a
confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. o alfa mede a
correlação entre respostas em um questionário através da análise do perfil das
respostas dadas pelos respondentes.

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC)
Relatório da Avaliação Interna 2019

Figura 2: Fórmula para o Cálculo do Coeficiente de Cronbach

Onde
k corresponde ao número de itens do questionário;
s²i corresponde a variância de cada item;
s²t corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma de todas as
variâncias.

Segundo Hair e colaboradores (2005) esse procedimento é utilizado
para avaliar a confiabilidade da escala que fornece indicação sobre a consistência
interna dos itens que mensuram o mesmo construto, sendo o nível mínimo de
aceitação recomendado do Alpha de Cronbach é de 0,7. Segundo Smith (2015)
esta estatística é a mais utilizada para se testar a confiabilidade de instrumentos,
sobretudo, os recentemente desenvolvidos.
A outra técnica utilizada foi a análise dos resultados através da escala
tipo Likert, que tem um poder de captação do real ainda mais significativo. Desta
forma, pode-se ressaltar os estudos que permeiam a elaboração de instrumentos
de coleta de dados, como a ordem das questões, a sua formulação e a disposição
no questionário, contribuem no processo de reflexão acerca das questões
metodológicas, que são uma demanda constante na Gestão Estratégica das IES.
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Figura 3: Régua de Satisfação

O Índice de Satisfação – IS será medido através da adoção de margens
para atuações em três estágios de tempos. A Saber:
Plano de Ação Imediato: Quando o IS estiver no intervalo de 1 ≤ IS ≥2.9
Plano de Ação Médio Prazo: Quando o IS estiver no intervalo de 3 ≤ IS
≥4.5
Plano de Ação Longo Prazo: Quando o IS estiver no intervalo de 4.6 ≤
IS

3. DESENVOLVIMENTO
O presente relatório parcial teve a finalidade de diagnosticar os eixos
temáticos, da AI do ITPAC Porto Nacional, eixo 3 (Políticas Acadêmicas), eixo 4
(Gestão Institucional e Apoio Docente) e eixo 5 (Infraestrutura). Sendo assim, o
presente relatório constará com três capítulos, referentes às participações
acadêmicas dos docentes, discentes e técnicos administrativos.
A confiabilidade dos questionários aplicados para os segmentos da
avaliação foi satisfatória. Do mesmo modo, para cada um dos atores da avaliação,
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os valores de Cronbach obtidos foram maiores do que 96%. Nota-se uma maior
homogeneidade no segmento Técnico Administrativos, quando avaliaram a
infraestrutura, semelhante a visão dos discentes. Por meio desses resultados, é
possível afirmar que os itens são homogêneos e que a escala mede
consistentemente a característica para a qual foi criada (Tabela 2).
Tabela 2: Análise de confiabilidade dos questionários aplicados usando o coeficiente de Cronbach
(α)

98.50%

Políticas de
Ensino,
Pesquisa e
Extensão
97.13%

-

98.46%

-

-

Autoavaliação
Docente
Docente
Discente
Técnico
Administrativo

Gestão
Estrutura
Institucional
Coordenação
Física e
e Apoio
do Curso
Tecnológica
Docente
97.90%
96.53%
99.71%
99.00%
99.33%

99.77%

-

3.1 Percepção dos Docentes a Autoavaliação
Com relação a autoavaliação, o Índice de Satisfação (IS) geral desse
eixo foi de 90%, sendo que o indicador que obteve o maior índice fora o de “Cumpro
o plano de ensino (IS= 95,33%) e o de menor (IS= 14,33%) (Figura 4).

Figura 4: Autoavaliação Docente
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 55: Conheço a missão institucional?; 56: Conheço o regimento interno?; 57: Conheço o Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI?; 58: Conheço o Projeto Pedagógico do Curso - PPC?; 59: Conheço o
Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 60: Faço a chamada regularmente e atualizo com
frequência o diário eletrônico?; 61: Apresento e explico detalhadamente o plano de ensino no início do semestre
e volto a discutí-lo ao longo do semestre?; 62: Cumpro o plano de ensino?; 63: Meu planejamento de aulas
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atende a metodologia proposta pela instituição?; 64: Considero bom o meu relacionamento com as turmas?
65: Cumpro com pontualidades os horários de início e final das aulas?; 66: Participo das reuniões propostas
pela coordenação de cursos?

Este eixo teve 12 itens analisados pelo corpo Docente, sendo que 03 (três)
deles ficaram abaixo do mínimo de favorabilidade (IS= 75%). Dentre estes, os
indicadores Regimento Interno e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
estão disponíveis no sito (https://www.itpacporto.edu.br/).

Figura 5: Site Institucional

Outro ponto de baixa adesão fora o Plano de Cargos, Carreira e Salários
da Instituição, que também é um documento institucional e consta no site da IES
(https://www.itpacporto.edu.br/sites/departamento-de-recursos-humanos)
(FIGURA 6).
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Figura 6: Departamento de Recursos Humanos

Após a consolidação dos dados, a CPA comunicou a Gestão da IES
sobre estes três indicadores, sendo estes adicionados a um PDCA, que será
conduzido pelos Recursos Humanos em parceria com a CPA.

3.1.1 Percepção dos Docentes sobre eixo 3 (Políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão)
O Corpo docente avaliou o eixo 3 (Políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão) com um IS Geral de 5,07 (84,50%). Dos 5 (cinco) itens avaliados apenas
um ficou abaixo da linha mínima de favorabilidade, sendo este o incentivo à
pesquisa e produção acadêmica (Figura 7).
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Figura 7: Gestão Institucional e Apoio Docente
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 67: Percebo coerência entre as políticas institucionais e as ações desenvolvidas na Instituição? 68:
As políticas de ensino privilegiam a inter e a transdisciplinaridade? 69: A prática de metodologias ativas é
incentivada?; 70: Existe incentivo à pesquisa e produção acadêmica?; 71: As atividades de extensão envolvem
efetivamente os estudantes e permitem compreender a importância de sua profissão, contribuindo para uma
sociedade mais justa e sustentável?

3.1.2 Percepção dos Docentes sobre eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio
Docente)
O Corpo docente avaliou o eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio Docente)
com um IS Geral de 5.2 (86,71%). Dos 14 (catorze) itens avaliados apenas um ficou
abaixo da linha mínima de favorabilidade, sendo este Plano de Cargos, Carreira e
Salários (IS = 73,33%) (Figura 8).
Este indicador será trabalhado pelo Departamento de Recursos
Humanos da IES. Doravante, ainda este semestre, será lançado um Plano de
Cargos, Carreira e Salários, para o grupo Afya. O lançamento deste está inserido
no planejamento Institucional da Afya.

Figura 8: Gestão Institucional e Apoio Docente
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 72: Há processos de gestão bem definidos?; 73: A direção geral (diretor geral, diretor acadêmico e
administrativo) são acessíveis aos docentes?; 74:Existe divulgação das decisões da gestão institucional?; 75:
Há política de capacitação de docentes / tutores e formação continuada visando o desenvolvimento pessoal e
acadêmico?; 76: O Plano de Cargos, Carreira e Salários é considerado satisfatório?; 77: Existe pontualidade
no pagamento de salário?; 78: A Instituição oportuniza atividades de internacionalização (intercâmbio,
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mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de língua estrangeira) aos docentes?; 79: Sou
representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, CIPA, e outros conselhos
e comissões)?; 80: O NAPED/NAP/NAPSA/SOAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) atua satisfatoriamente em
relação à suas funções de apoio ao trabalho docente em suas diversas facetas: metodologias, aspectos
relacionais, avaliação e procedimentos de registro?; 81: A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor?;
82: Considero a autoavaliação importante para a melhoria contínua melhoria da IES e do curso?; 83: Apropriome dos resultados da autoavaliação o os utilizo para aprimorar minhas práticas?; 84: O resultado da CPA está
disponível nos ambientes físicos e virtuais da IES?; 85:A ouvidoria atende aos professores e existem respostas
das demandas geradas?

3.1.3 Percepção dos Docentes sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica)

O Corpo docente avaliou o eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica) com
um IS Geral de 5.25 (87,50%). Foram avaliados 11 itens, sendo que nenhum destes
ficaram abaixo da linha de favorabilidade. Entretanto a CPA e a Gestão elencaram
os indicadores Portal do Professor, Site da IES e comunicação da IES como pontos
de melhoria (FIGURA 9).

Figura 9: Estrutura Física e Tecnológica
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 86: O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som)
da sala de aula é satisfatório?; 87: O ambiente físico da área de convivência é satisfatório?; 88:
Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos professores e alunos?; 89: As condições de
acessibilidade da instituição são satisfatórias?; 90: O ambiente físico da sala/espaço para
atendimento ao discente é satisfatório?; 91: A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de
convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são satisfatórias?; 92: Os ambientes e
equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso e à quantidade de alunos?; 93:
O portal do professor atende às atividades educacionais?; 94: O site da Instituição apresenta
facilidade de navegação?; 95: O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e
atualizadas? 96: Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade
interna (WhatsApp, e-mail, etc.) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc.)?

Dentre estes indicadores, a IES vem estudando outras plataformas para
melhorar as atividades docentes no que diz respeito as atividades educacionais.
Vale ressaltar, que estes dados foram adicionados a um plano de ação que será
executado no ano de 2020.
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3.2 .1 Percepção dos Técnicos Administrativos quanto a Autoavaliação
Com relação a autoavaliação, o Índice de Satisfação (IS) geral desse
grupo foi de 87%, sendo que o indicador que obteve o maior índice fora o de
Infraestrutura (IS= 90%) (Figura 10).

Figura 10: Percepção dos Técnicos Administrativos quanto a Autoavaliação
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 13: Gestão e Apoio Institucional; 14: Infraestrutura Física e Tecnológica

3.2.2 Percepção dos Técnicos Administrativos sobre eixo 4 (Gestão e Apoio
Institucional)
O Corpo técnico administrativo avaliou o eixo 4 (Gestão e Apoio
Institucional) com um IS Geral de 5,05 (84,17%). Nota-se através da figura 11 que
alguns itens estão abaixo do mínimo de favorabilidade. Dos 12 (doze) itens
avaliados, apenas um ficou abaixo da linha mínima de favorabilidade, sendo este o
incentivo à pesquisa e produção acadêmica.
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Figura 11: Percepção dos Técnicos Administrativos sobre eixo 4 (Gestão e Apoio Institucional)
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 105: Seu superior imediato é acessível? 106: Conheço e considero satisfatório o Plano de Cargos,
Carreira e Salários da Instituição?; 107: Considero que há compatibilidade entre a função que exerço e o salário
pago pela instituição?; 108: Existe pontualidade no pagamento de salário?; 109: A instituição promove/apoia a
realização de cursos e treinamentos que possibilitam meu desenvolvimento pessoal e profissional?; 110: A
Instituição oportuniza a minha participação em reuniões de gestão?; 111: Existe divulgação das decisões da
gestão institucional?; 112: Sou representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais
(CPA, CIPA, e outros conselhos e comissões)?; 113: A Instituição acolhe e discute sugestões dos
colaboradores?; 114: A Instituição promove ações que proporcionam um bom ambiente de trabalho?; 115:
Percebo coerência entre missão, visão e valores e as ações desenvolvidas na Instituição?; 116: A IES promove
ações (eventos, cursos, programas, dentre outros) que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da
região?

Verifica-se também que há uma relação nas respostas dos docentes e
técnicos administrativos com relação aos indicadores “Conheço e considero
satisfatório o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição?” e “Existe
divulgação das decisões da gestão institucional?” .
Diante disso ressalta-se que os documentos institucionais estão alocados
no site oficial da IES e que cada segmento (Corpo Docente, Discente e Técnico
Administrativo) da FAPAC/ITPAC Porto tem representação nas diversas
comissões e instâncias regulatórias (Conselho Superior, CPA, Comissão de
Responsabilidade Sócio Ambiental).

3.2.3 Percepção dos Técnicos Admirativos sobre eixo 5 (Estrutura Física e
Tecnológica)
O Corpo administrativo avaliou o eixo 5 (Estrutura Física e
Tecnológica) com um IS Geral de 5.25 (90,00%). Foram avaliados 19 itens, sendo
que nenhum destes ficaram abaixo da linha de favorabilidade (FIGURA 12).

Figura 12: Percepção dos Técnicos Admirativos sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica)
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 117: O site da Instituição apresenta facilidade de navegação?; 118: O site da Instituição
apresenta informações úteis, completas e atualizadas?; 119: Considero satisfatórios os canais de
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comunicação da instituição com a comunidade interna (WhatsApp, e-mail, etc.) e externa (redes
sociais, TV, outdoor, site, etc.)?; 120: O acesso à internet é satisfatório?; 121: O sistema RM atende
as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho?; 122: O sistema FLUIG atende as
demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho?; 123: O ambiente físico (acústica,
climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é satisfatório?; 124: O
ambiente físico do auditório é satisfatório?; 125: Estacionamento é suficiente e adequado à
utilização?; 126: A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios,
salas de aula, dentre outros) são satisfatórias?; 127: A estrutura física e os equipamentos dos
laboratórios são adequados?; 128: Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos?;
129: O ambiente físico da área de convivência é satisfatório?; 130: As condições de acessibilidade
da instituição são satisfatórias?; 131: As condições de uso da copa da instituição são satisfatórias?;
132: A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são
satisfatórios?; 133: A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor?; 134: Considero que a
avaliação institucional atende as demandas dos técnicos administrativos?; 135: Sinto-me seguro
dentro da IES?

O Maior IS desse eixo foi o item relacionado a Biblioteca, um espaço
criado para acomodar seus usuários da melhor forma possível, seja através de uma
sala de estudo individual ou coletiva. Lá conta também com o chamado “Espaço
do Saber”, uma área destinado a um aprendizado mais aconchegante
(https://www.itpacporto.edu.br/sites/biblioteca).
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3.3 .1 Percepção dos Discentes quanto a Autoavaliação
Com relação a autoavaliação, o Índice de Satisfação (IS) geral desse
segmento foi de 83,83%, sendo que o indicador que obteve o maior índice fora o
de Coordenação de Curso (IS= 87,17%) e a menor (IS = 78,33%) foi Gestão
Institucional e Apoio Discente (Figura 13).

Figura 13: Percepção dos Discentes quanto a Autoavaliação
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 1: Ensino, Pesquisa e Extensão; 2: A Coordenação do Curso; 3: Gestão Institucional e Apoio
Discente; 4: Infraestrutura Física e Tecnológica

3.3.2 Percepção dos Discentes sobre eixo 3 (Políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão)
O Corpo discente avaliou o eixo 3 (Políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão) com um IS Geral de 4,82 (80,33%). Nota-se através da figura 14 que
item de maior favorabilidade é “As referências bibliográficas indicadas pelos
professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens?”
e o menor o indicador “A Instituição oportuniza atividades de internacionalização
(intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de língua
estrangeira) aos alunos?.
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Figura 14: Percepção dos Discentes sobre eixo 3 (Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão)
Legenda: 1: O curso apresenta boa relação entre teoria e prática?; 2: As metodologias de ensino favorecem
sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente?; 3: As atividades práticas realizadas possibilitam
relacionar os conteúdos do curso com a profissão?; 4:A coordenação de curso e/ou equipe de professores
oferecem oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária internos e/ou externos à instituição?; 5:As referências bibliográficas indicadas pelos professores
nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens?; 6: O estágio supervisionado
proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de
trabalho? 7: O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa científica?; 8: O curso oportuniza políticas,
programas, ações em benefícios da sustentabilidade socioambiental?; 9: A Instituição oportuniza atividades de
internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de língua
estrangeira) aos alunos?

Com relação as referências bibliográficas vale ressaltar o importante
trabalho das equipes de NDE, que através do seu estudo “Relatório da
Bibliografia Referendado pelo NDE”, em que semestralmente são avaliados os
empréstimos e atualizações de exemplares físicos e virtuais.
Com relação a internacionalização, foi regulamentado na IES o Núcleo
de Internacionalização (NINTER), no ano de 2019. Este por sua vez tem como
premissa possibilitar o intercambio dos discentes e discentes, para terem essa
experiência.
É importante destacar aqui a realização do “Projeto: Curso para o ensino
de inglês para sobrevivência (Survival English)” desenvolvido pela Liga Acadêmica
LAINTER. Como resultado pode ser relatado o fato de que “A comunidade da IES
se encontra um pouco mais preparada e envolvida com assuntos de âmbito
internacional, principalmente relacionados à língua inglesa, correspondendo
com interesses pessoais, profissionais e acadêmicos. Os ligantes tiveram
êxito em seus estudos mais aprofundados para poder ministrar as aulas,
correspondendo com os interesses e objetivos da LAINTER”.
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Figura 15: Sensibilização do Projeto: Curso para o ensino de inglês para
sobrevivência (Survival English))

Figura 16: Equipe da Liga LAINTER

O NINTER desenvolveu outras atividades, que se encontram registrados
e sob a tutela da sua coordenadora a Prof.ª Me Larissa Silvestre. Vale destacar as
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experiências internacionais dos acadêmicos Emerson Leão, Guilherme Godinho e
Thaynara Calixto.

3.2.3 Percepção dos Discentes sobre eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio
Discente)
O Corpo discente avaliou o eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio
Discente). Foram avaliados 12 itens, sendo que o de maior favorabilidade foi o item
“A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição melhor?” e a menor o
“Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma
satisfatória?” (FIGURA 17).

Figura 17: Percepção dos Técnicos Admirativos sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica)
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 14: A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas
geradas pelos alunos?; 15: A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas
das demandas geradas pelos alunos?; 16: A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e
existem respostas das demandas geradas pelos alunos?; 17: O setor financeiro é acessível aos
estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos?; 18: A ouvidoria atende aos
estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos?; 19: As monitorias de
disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem?; 20: Os serviços oferecidos
pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são satisfatórios?; 21: Considero que os
setores de atendimento ao discente funcionam de forma satisfatória?; 22: Sou conhecedor do Apoio
Psicopedagógico que a Instituição oferece?; 23: Os serviços oferecidos pela reprografia são
satisfatórios?; 24: Existe ampla divulgação das informações institucionais? 25: A avaliação
institucional ajuda a tornar a Instituição melhor?

Com relação a avaliação Institucional, os gestores da FAPAC/ITPAC
Porto têm empenhado um esforço em atender as demandas da comunidade interna
e externa. Recentemente no início deste semestre, houve a reinauguração da
cantina,

que

era

um

demanda

da

(https://www.itpacporto.edu.br/noticias/2019/10/1/cantina-climatizada).
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comunidade

Com relação a ouvidoria, todas as demandas devem ser registradas via
telefone e email (63) 3363-9600 - Ramal: 3099 e ouvioria@itpacporto.com.br). A
ouvidoria possui um regulamento interno aonde a comunidade interna e externa
(https://www.itpacporto.edu.br/paginas/ouvidoria).

Figura 18: Percepção dos Discentes sobre eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio Discente)
Fonte: CPA 2019/2

3.2.4 Percepção dos Discentes sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica)

Os Acadêmicos avaliarmos eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica) com
um IS Geral de 5.14 (85,67%). Foram avaliados 17 itens, sendo que nenhum destes
ficaram abaixo da linha de favorabilidade (FIGURA 19).
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Figura 19: Percepção dos acadêmicos sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica)
Fonte: CPA 2019/2
Legenda: 26: A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca física atendem as
necessidades do curso?; 27: A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual
atendem as necessidades do curso?; 28: O atendimento e o sistema de empréstimo da biblioteca
física atendem as necessidades do aluno?; 29: O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às
necessidades do aluno?; 30: A biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos?; 31: O
funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são satisfatórios?; 32:
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso e à quantidade
de alunos?; 33: O site institucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para
a comunicação com as comunidades interna e externa?; 34: O Portal do Aluno é de fácil acesso e
apresenta boa funcionalidade?; 35: O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras,
equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é satisfatório?; 36: O ambiente físico da área de
convivência é satisfatório?; 37 O ambiente físico do auditório é satisfatório?; 38: O ambiente físico
da sala/espaço para atendimento ao discente é satisfatório?; 39: A limpeza, higiene, qualidade dos
alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios?; 40: A manutenção e limpeza da
IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são satisfatórias?;
41: As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias?; 42: Sinto-me seguro dentro da
IES?

O auditório está à disposição de toda comunidade interna e externa
(parceiros). O auditório possui a capacidade para mais de 400 lugares, sendo
utilizados para formaturas, congressos, seminários, eventos municipais e de
terceiros.

Figura 20: II Seminário de Imagens em Gastroenterologia
Fonte: CPA 2019/2
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A figura 19 representa o II SIGA (Seminário de Imagens em
Gastroenterologia), organizado pelos acadêmicos das ligas de Gastroenterologia
(Ligastro) e Radiologia (Lirad).
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4. ANALISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
4.1 Formas de divulgação dos resultados:
Finaliza-se a avaliação interna com a elaboração e publicação deste
relatório, junto ao INEP, bem como a elaboração de um seminário para a divulgação
dos resultados, perante a comunidade acadêmica.
Essas informações podem 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
autoconhecimento institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como
será um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa
da avaliação institucional (INEP, 2004).
A IES disponibilizará o relatório da Autoavaliação no site do emec
(http://emec.mec.gov.br/)
(Figura
21),
no
site
da
IES
(https://www.itpacporto.edu.br/sites/cpa/relatorios) (Figura 22) e na rede social
Instagram em sua conta própria (@itpacporto) (figura 23).

Figura 21: Site emec aonde será inserido o relatório da CPA
Fonte: CPA 2019/2
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Figura 22: Site da FAPAC/ITPAC Porto aonde será inserido o relatório da CPA

Figura 23: Rede Social Instagram aonde será inserido o relatório da CPA
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4.2 Dificuldades e facilidades encontradas ao longo do processo
A Avaliação Institucional do ano de referência de 2019 contou com uma
novidade, que foi a disponibilização de um APP de avaliação do grupo Afya.
Anterior a 2019, a comunidade acadêmica acessava a Avaliação
Institucional através de um link, para que a comunidade fizesse essa atividade.
Entretanto, havia uma dificuldade por parte de alguns participantes.
Com esse APP percebeu-se que houve um aumento da participação
discente e docente em relação aos anos anteriores (TABELA 3).
Tabela 3: Participação da Comunidade Interna da FAPAC/ITPAC Porto

Segmento

Quantidade
Total

Quantidade
Finalizado

%

Docente
Discente
Técnicos Administrativos
Total

99
1731
213
2043

89
1498
163
1750

89.9
84.56
76.53
85.66

Ao longo do ano de 2020 será ofertado aos técnicos administrativos
curso de informática básica, para que eles se apropriem melhor das formas de
avaliação.
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5. AÇÕES PREVISTAS COM BASE NAS ANÁLISES
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5.1 Ações com base na análise
Aqui se pretende elencar as ações que deverão ser previstas a partir da Avaliação Institucional de 2016, afim de que haja à melhoria das atividades
acadêmicas e de gestão da IES.
Quadro 2: Ações programadas para Março de 2020 à Março de 2021 visando melhorar o eixo 3, eixo 4 e 5

O que

Quem

Descrição

Executor
Responsável

Quando

Data Prevista

1

Divulgar o Plano de Cargos, Carreira
e Salários da Instituição

Gerencia ADM

10/03/20

2

Divulgar a realização de cursos e
treinamentos que possibilitam meu
desenvolvimento
pessoal
e
profissional
dos
técnicos
administrativos

Gerencia ADM

10/03/20
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Ações /
Evidência

Data da
Conclusão

10/03/2020

STATUS

Situação
Reunir com os
técnicos
administrativos.
Este está
presente no site
da IES
Reunir com os
técnicos
administrativos

Em
Registro
Andamento. Encerrado.

Item

Reunir com os
técnicos
administrativos

30/06/20

Criar no site um
local de
informações
institucionais

Divulgar os membros dos conselhos
e coordenações da IES

4

Divulgar as decisões da gestão
institucional

5

Estabelecer reuniões mensais para
divulgação
e
percepção
dos
funcionários sobre o andamento da
IES

Gerencia ADM

10/03/20

6

Realizar o Evento Científico e de
Extensão

Direção
Acadêmica e
COPPEX

17/02/20

7

Divulgar aos discentes os serviços
oferecidos pela IES

Direção
Acadêmica e
COPPEX

8

Direção
Elaborar um curso sobre ferramentas Acadêmica e
de aprendizagem para os alunos
Coordenação de
Cursos

Gerencia ADM

Gerencia ADM
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17/02/2020

Reuniões mensais
com todos os
funcionários da
IES
Evento disponível
para toda
comunidade
acadêmica

30/03/20

Reuniões mensais
com os
representantes de
turmas

03/08/20

Curso sobre as
metodologias de
ensino

Em
Em
Em
Em
Registro
Andament Andamento
Andament Em Andamento. Andament
Encerrado.
o.
.
o.
o.

10/03/20

3

10/08/20

Curso sobre
liderança e gestão
de trabalho

11

Realizar o evento sobre as atividades
de internacionalização (intercâmbio,
mobilidade acadêmica, cooperação
internacional, oferta de língua
estrangeira)

12

Realizar reuniões mensais com os
representantes
de
turmas, Direção Geral e
coordenadores, direção acadêmica e
Acadêmica
CPA

Direção
Acadêmica e
NINTER
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03/08/20

20/04/20

Elaborar um
Encontro para
divulgar as
oportunidades de
internacionalizaçã
o
Grupo Focal com
representantes de
turmas,
coordenadores,
direção
acadêmica e CPA

Em Andamento. Em Andamento.

10

Direção
Realizar uma formação continuada
Acadêmica e
com os representantes de curso
Coordenação de
Cursos

Em
Andamento.

24/06/20

Em Andamento.

9

Direção
Divulgar as ações em benefícios da
Acadêmica e
sustentabilidade socioambiental
Coordenação de
Cursos

Elaborar um
Seminário para
expor as ações
sociambientais
realizadas pela
IES

13

14

Realizar reuniões mensais com os Gerencia ADM e
terceirizados (copiadora e cantina)
Direção
com a participação da direção e CPA
Acadêmica

15

Direção
Acadêmica e
Divulgar os documentos institucionais
Coordenação de
Cursos

16

Direção
Divulgar o Plano de Cargos, Carreira
Acadêmica e
e Salários da Instituição
Coordenação de
Cursos

17

Realizar o Evento Científico e de
Extensão

Direção
Acadêmica e
COPPEX
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05/05/20

Reuniões com
ouvidoria, direção
e CPA

30/04/20

Reuniões com
terceirizados,
direção e CPA

13/03/20

Atualizar os
documentos no
site da IES

13/03/20

11/03/20

Reunião com a
Direção, Docentes
e CPA

17/02/20

Reunião com a
comunidade
acadêmica

17/02/20

Registro
Em
Em
Em
Registro
Encerra
Andament Andament Andame
Encerrado.
do.
o.
o.
nto.

Direção
Acadêmica e
Ouvidoria

Realizar reuniões bimestrais com
ouvidoria, direção e CPA

6. Versão do Relatório
Este relatório conta com a 2ª Versão Parcial, pois os pontos analisados na
avaliação Interna foram os eixos 3, 4 e 5.
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