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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

Mantida: Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC 

Endereço: Rua 02, Q. 07 CEP: 77.500-000 

Bairro: Jardim dos Ypês 

Cidade: Porto Nacional 

UF.: Tocantins 

Mantenedora: 
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S.A. 

- ITPAC Porto Nacional 

CNPJ: 10.261.569/0001-64 CEP: 77.500.000. 

Inscrição 

Municipal: 
38/6889/4 

Site: www.itpacporto.edu.br 

Telefone: (63) 3363-9600 

 

DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - FAPAC 

Edison Pimentel da Silva 

Bacharel em Administração  

Especialista em Finanças Coorporativas e Mercado 

 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO 

CARLOS - FAPAC 

Maria Dilce Wania Rodrigues de Almeida do Nascimento   

Bacharel em Enfermagem 

Especialista em Educação em Saúde 

 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA ADMINISTRATIVA DA 

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – FAPAC 

Juhlli Morais Leite de Sousa Pacheco 

Bacharel em Ciências Contábeis 
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1.2. MEMBROS DA COMISSÃO PRÓPRIA E AVALIAÇÃO - CPA  

II. Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante Docente) 

III. Eduardo Gouveia Santiago Lage (Representante Docente) 

IV. Júlia Prado Almeida Freitas (Representante Discente) 

V. Sabrina Carvalho Ribeiro (Representante Discente) 

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

VII. Renata Lima (Representante Técnico Administrativo) 

VIII. Elizeu Gonçalves Neto (Membro da comunidade externa) 

IX. Silvania Martins Benvindo Pacheco (Ten. Cel. Membro da comunidade 

externa) 

1.3 . 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 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). 



 

  

1.4. 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. 

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. 

2. HISTÓRICO DA FAPAC – FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

 

 O ITPAC PORTO NACIONAL SA – Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos Porto SA. é a entidade mantenedora da FAPAC – FACULDADE 

PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, credenciada Instituição de Ensino Superior, por 

ato do Chefe do Executivo do Estado do Tocantins, através do Decreto nº. 3.486, de 

04/09/2008, publicado no Diário oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado 

no dia 05/09/2008. Pelo mesmo ato foram transferidos para a FAPAC os cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina e Odontologia, e, ainda, o 

descredenciamento da UNIPORTO/IESPEN (revogação do Decreto nº. 3.254/08). O 

processo originário do credenciamento do ITPAC PORTO NACONAL foi publicado 

no Diário Oficial nº. 2.722, publicado no dia 28/08/2008. 



 

  

 A efetivação da transferência dos cursos e alunos da UNIPORTO/IESPEN 

decorreu do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA firmado em 29/02/2008 e 

devidamente aditado em 25/07/2008, visando garantir a continuidade dos cursos e 

preservação dos interesses dos alunos. 

 Em 19 de novembro de 2010, através de um ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA entre a UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por 

meio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, o ESTADO DO TOCANTINS, 

representado pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA no estado do Tocantins, firmaram compromisso 

de migração para o Sistema Federal de Ensino.  

 A cidade de Porto Nacional - TO esta localizada na Região Norte do Brasil, 

representa no cenário do Estado do Tocantins, tombada como uma cidade de toda 

a HUMANIDADE, da qual é considerada Patrimônio Histórico.  

 A FAPAC com o respaldo e a seriedade de uma empresa responsável, de 

reputação ilibada, cumpridora de seu papel na sociedade, prestando serviços de 

natureza pública com a mobilidade da iniciativa privada, fortalece, inova e aprimora 

seus serviços na área de educação, reconhecido em todo o Estado do Tocantins, 

destaca-se como uma das melhores Faculdades da Região Norte, dando a FAPAC 

a visibilidade em todo território nacional. 

 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 auto avaliação; 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. 

  



 

  

3. OBJETIVO GERAL DA AVALIAÇÃO 

  

Realizar a autoavaliação da ITPAC com base nos princípios do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), visando identificar as 

condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, suas potencialidades e 

fragilidades, com vistas à melhoria da sua qualidade. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sedimentar um processo contínuo de autoavaliação que permita identificar as 

potencialidades e as limitações do ITPAC/Porto; 

 Promover ações de sensibilização visando participação da comunidade 

acadêmica e de técnicos administrativos no processo permanente de autoavaliação; 

 Aprimorar o processo de avaliação institucional de forma a proporcionar o 

envolvimento dos diferentes setores da instituição e da sociedade; 

 Produzir conhecimentos sobre a atual situação da do ITPAC/Porto, que 

possam ser usados como instrumentos que contribuam para a melhoria da qualidade 

nas dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão; 

 Divulgar as informações advindas da autoavaliação para que possam 

subsidiar o planejamento das ações da instituição e a integração da universidade 

com a sociedade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4. METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

A Avaliação Interna no ITPAC/Porto é entendida como um processo 

contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria 

realidade, visando à melhoria da qualidade educativa e o alcance de maior relevância 

social.  

Neste contexto a CPA tem 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 ITPAC/Porto será 

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

com o apoio dos dirigentes, atendendo aos princípios da transparência, do 

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

A fim de organizar a avaliação de uma instituição universitária, o SINAES 

estabeleceu dez dimensões avaliativas, a saber: 

I. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que explicita a missão 

e caracteriza o PDI; 

II. Política para o ensino, pesquisa e extensão, sem dúvida a dimensão mais complexa, 

que descreve a concepção curricular, a organização didático-pedagógica, prática e 

formação docente, ensino de graduação e pós-graduação, relevância social e 

científica das pesquisas, práticas institucionais de pesquisa, grupos de pesquisa, 

concepção e atividades de extensão; 

III. A responsabilidade social da Instituição, que caracteriza atividades com impacto no 

desenvolvimento regional e nacional, descreve a relação com setores público, 

privado e do mercado de trabalho, além de instituições sociais, culturais, etc.; 

IV. A comunicação com a sociedade, que descreve os meios de comunicação internos 

e externos, e caracteriza a imagem pública da IES; 

V. As políticas de pessoal e de carreiras, que detalha os processos de capacitação de 

pessoal e os planos de carreira, além do clima institucional (relações interpessoais 

etc); 

VI. Organização e gestão da instituição, que descreve o PDI, os órgãos colegiados, os 

modos de participação na gestão e tomada de decisões; 



 

  

VII. Infraestrutura física, que descreve desde as salas de aula até laboratórios e 

equipamentos, tendo como pano de fundo o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VIII. Planejamento e avaliação, que descreve os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento pela Comissão Própria de Avaliação (órgão criado pela Lei do 

SINAES, em seu Artigo 11, cuja principal função é coordenar o processo de 

autoavaliação nas instituições de ensino superior); 

IX. Política de atendimento aos estudantes, que descreve o acompanhamento 

pedagógico, critérios de seleção, participação em atividades universitárias (bolsas, 

estágios, iniciação científica), atendimento de estudantes, acompanhamento de 

egressos etc; 

X. Sustentabilidade financeira, que descreve as políticas de captação e aplicação de 

recursos, controle de despesas e investimentos etc. 

 As  dimensões foram agrupadas em cinco eixos temáticos. São eles: 

 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 

(Planejamento e Avaliação) do Sinaes. Inclui também um Relato Institucional que 

descreve e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e 

externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de avaliação.  

 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão 

e Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição) do Sinaes.  

 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas 

de Atendimento aos Discentes) do Sinaes.  

 Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) 

do Sinaes.  

 Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura 

Física) do Sinaes. 

Com o propósito de tornar a avaliação interna um processo atraente e 

agradável aos atores da comunidade acadêmica, para o triênio de 2020-2022, 

pretende-se realizar avaliações seriadas e contínuas, com a finalidade de direcionar 



 

  

o planejamento estratégico da IES. Para tanto, os eixos avaliativos serão avaliados 

em anos diferentes conforme o cronograma abaixo.  

Para o ciclo avaliativo a CPA da FAPAC/ITPAC PORTO utilizará de duas 

técnicas analisar as informações colhidas na Avaliação Institucional.  

Será calculado 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. 

Figura 1: 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 aplicada será 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. 



 

  

Figura 2: 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 

   

  



 

  

5. CRONOGRAMA DA AUTOAVALIAÇÃO PARA O TRIÊNO 2021-2023 

 

 

  2021 2022 2023 

Etapas 2º    
Semestre 

1º 
Semestre 

2º 
Semestre 

1º 
Semestre 

2º 
Semestre 

Eixos Avaliados 3, 4 e 5   2 e 1   
1, 2, 3, 4, 

5 

Elaboração do 
questionário 

X X X X X 

Validação do 
questionário 

X   X   X 

Sensibilidade da 
Comunidade 

X X X X X 

Aplicação do 
questionário 

X   X   X 

Elaboração do 
relatório parcial 

X X X X X 

Envio ao INEP   X   X   

Socialização dos 
resultados 

X X X X X 

Seminário sobre " 
Avaliação 
Institucional" 

X   X   X 
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