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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 das 

estruturas já existentes; e implicando a necessidade de mais investimentos para 

superar deficiências detectadas pelo processo avaliativo realizado. Nesse contexto, 
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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. 

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 
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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 
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  

mailto:edison.pimentel@itpacporto.edu.br
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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 

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.   

mailto:evandro.arantes@itpacporto.edu.br
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 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 e-

MEC 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 Recredenciamento 

da IES – A Faculdade Antônio 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   
Reconhecimento e 

Renovação de 

Reconhecimento   
Vagas   Turno   

Duração do 

Curso   

Agronomia   Bacharelado   

Autorizado pela 
Portaria MEC Nº 116,  
de 20 de Fevereiro de 
2018, publicada no 
Diário  
Oficial da União de 

22/02/2018, nº de 

ordem 2.  

60  Noturno   
5 anos / 10 

semestres  



13 
 

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

  

Agronegócio  Tecnológico   

Autorizado pela 

Portaria MEC Nº 

1.210, de 24 de 

novembro de 2017, 

publicada no Diário 

Oficial da União de 

28/11/2017, nº de 

ordem 2.   

60   Noturno   
3 anos / 6 

semestres  

Enfermagem   Bacharelado   

Reconhecimento 

renovado pela Portaria 

MEC nº 317, de 15 de 

julho de 2016, 

publicada no Diário 

Oficial da União de 

18/07/2016, nº de 

ordem 3.  

60  Noturno   
5 anos / 10 

semestres  

Engenharia  
Civil   

Bacharelado   

Reconhecimento 

renovado pela Portaria 

MEC nº 317, de 15 de 

julho de 2016, 

publicada no Diário 

Oficial da União de 

18/07/2016 - nº de 

ordem 32.  

60  Noturno   
5 anos / 10 

semestres  

Medicina Bacharelado 

Portaria de 

Renovação de 

Reconhecimento MEC 

Nº 429 de 15 de maio 

de 2017, publicada no 

Diário Oficial da União 

de 17/05/2017 

12 

semestre 
Integral 60 vagas 

Odontologia   Bacharelado   

Reconhecimento 

renovado pela Portaria 

MEC nº 316, de 15 de 

julho de 2016, 

publicada no Diário 

Oficial da União de 

18/07/2016, nº de 

ordem 33.  

60  Integral   
5 anos / 10 

semestres  

 

1.5 Composição da Comissão Própria de Avaliação do ITPAC  
 Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante Docente) 

 Eduardo Gouveia Santiago Lage (Representante Docente) 

 Júlia Prado Almeida Freitas (Representante Discente) 
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 Sabrina Carvalho Ribeiro (Representante Discente) 

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

 John Dalto (Representante Técnico Administrativo) 

 Elizeu Gonçalves Neto (Membro da comunidade externa) 

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

externa); 

 Bruna Mirelly Simões Vieira (Assessoria Técnica) 

 Ronyere Olegário de Araújo (Assessoria Técnica) 

 André Moreira Rocha (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 2020. 

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. 

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 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 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  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

A confiabilidade dos questionários aplicados para os segmentos da 

avaliação foi satisfatória.  Do mesmo modo, para cada um dos atores da avaliação, 

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). 
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Tabela 2: Análise de confiabilidade dos questionários aplicados usando o coeficiente de 
Cronbach (α)  

  

Autoavaliação 
Docente 

Políticas 
de Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Gestão 
Institucional 

e Apoio  

Estrutura  
Física e 

Tecnológica 

Coordenação 
do Curso 

Docente 0.989 0.989 - 0.992 0.980 

Discente - 0,998 0,997 0.998 0,997 

Técnico 
Administrativo 

- - 0.894 0.997 
- 
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3.1 Percepção dos Docentes a Autoavaliação  
 

Com relação a autoavaliação, o Índice de Satisfação (IS) geral desse eixo 

foi de 91,66%, um percentual acima em relação a Avaliação Institucional de 2019 

(90%). 

Avaliação Institucional de 2020, sendo que o indicador que obteve o maior 

índice fora o de “Considero bom o meu relacionamento com as turmas?” (IS= 

95,33%) e o de menor “Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI?” 

(IS= 83,76%) (Figura 3).  

  

  

Figura 3: Autoavaliação Docente  
Fonte: CPA 2019/2  
Legenda: 40: Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI?; 41: Conheço o Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC?; 42: Conheço o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 43: 

Faço a chamada regularmente e atualizo com frequência o diário eletrônico?; 44: Apresento e explico 
detalhadamente o plano de ensino no início do semestre e volto a discuti-lo ao longo do semestre?; 
45: Cumpro o plano de ensino?; 46: Meu planejamento de aulas atende a metodologia proposta pela 
instituição?; 47: Considero bom o meu relacionamento com as turmas? 48: Cumpro com 
pontualidades os horários de início e final das aulas?; 49: Participo das reuniões propostas pela 
coordenação de cursos?   

 

O Corpo docente fez a autoavaliação analisando 12 itens presentes no 

questionário eletrônico. Foi verificado que todos os itens ficaram acima do índice de 

favorabilidade (IS = 75%), diferentemente da Avaliação de 2019, em que 03 (três) 

destes questionamentos ficaram abaixo de IS= 75%.   
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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 5,39 (IS = 89,67%) (FIGURA 4), acima do que foi 

verificado na AI de 2019 (IS = 5,07).  

 
Figura 4: Gestão Institucional e Apoio Docente. 

Fonte: CPA 2019/2  
Legenda: 50: Percebo coerência entre as políticas institucionais e as ações desenvolvidas na 
Instituição? 51: As políticas de ensino privilegiam a inter e a transdisciplinaridade? 52: A prática de 
metodologias ativas é incentivada?; 53: As atividades de extensão envolvem efetivamente os 
estudantes e permitem compreender a importância de sua profissão, contribuindo para uma 
sociedade mais justa e sustentável? 
 
 

3.1.3 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 5,39 (89,33%), enquanto que em 2019 foi de IS = 5.25 (87,50%). 

Foram avaliados 6 itens, sendo que nenhum destes ficaram abaixo da linha de 

favorabilidade (FIGURA 5). 

 

  

Figura 5: Estrutura Física e Tecnológica 
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Fonte: CPA 2019/2  
Legenda: 61: O portal do professor atende às atividades educacionais?; 62: O site da Instituição 
apresenta facilidade de navegação?; 63: O site da Instituição apresenta informações úteis, completas 
e atualizadas? 64: Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade 
interna (WhatsApp, e-mail, etc.) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc.)? 65: As ferramentas 
tecnológicas oferecidas para o Regime Especial de Aprendizagem Remota (REAR) foram suficientes 
para desenvolvimento dos trabalhos? 66: Considero que a capacitação para o uso das ferramentas 
tecnológicas para o Regime Especial de Aprendizagem Remota (REAR) atenderam? 

 

 
Figura 6: Nuvem de Palavras dos Docentes 
 

3.2.1 Percepção dos Técnicos Administrativos quanto a Autoavaliação  
 

Com relação a autoavaliação de 2020, o Índice de Satisfação (IS) geral 

desse grupo foi de 91%, sendo que o indicador que obteve o maior índice fora o de 

Infraestrutura (IS= 92,83%) (Figura 7).  
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Figura 7: 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 5,36 (89,33%), sendo maior que a avaliação de 

2019 (84,17%).  

Em relação aos itens avaliados, nota-se que os indicadores “Conheço e 

considero satisfatório o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição?” 

e “Considero que há compatibilidade entre a função que exerço e o salário 

pago pela instituição?” continuam abaixo do índice de satisfação do eixo, quando 

comparamos as avaliações de 2020 e 2019. No que concerne o Plano de cargos e 

Salários, ressalta-se que a IES fez várias reuniões com docentes e técnicos 

administrativos, para explicar o novo Plano do Grupo Afya. 

 
Figura 8: Percepção dos Técnicos Administrativos sobre eixo 4 (Gestão e Apoio Institucional).  
Fonte: CPA 2019/2  
Legenda: 82: Seu superior imediato é acessível? 83: Conheço e considero satisfatório o Plano de 
Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 84: Considero que há compatibilidade entre a função que 
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exerço e o salário pago pela instituição? 85: Existe pontualidade no pagamento de salário? 86: A 
instituição promove/apoia a realização de cursos e treinamentos que possibilitam meu 
desenvolvimento pessoal e profissional? 87: A Instituição oportuniza a minha participação em 
reuniões de gestão? 88: Existe divulgação das decisões da gestão institucional? 89: Sou 
representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, CIPA, CEP, e 
outros conselhos e comissões)? 90: A Instituição acolhe e discute sugestões dos colaboradores? 91: 
A Instituição promove ações que proporcionam um bom ambiente de trabalho? 92: Percebo coerência 
entre missão, visão e valores e as ações desenvolvidas na Instituição? 93: A IES promove ações 
(eventos, cursos, programas, dentre outros) que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico 
da região? 

 

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 5,57 (IS = 92,83%), com um escore maior do que o observado 

em 2019 que foi de 5,25 (90,00%). Foram avaliados 19 itens, sendo que nenhum 

destes ficaram abaixo da linha de favorabilidade (FIGURA 9).   

 

Figura 9: Percepção dos Técnicos Admirativos sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica). 
Fonte: CPA 2019/2  
Legenda: 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?)? 97 O acesso à internet é satisfatório? 98 O sistema de Gestão 
Acadêmica (RM, WAE, GV College) atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho? 
99 O sistema FLUIG, Portal RH e/ou Alterdata  atende as demandas relacionadas a sua rotina 
diária de trabalho? 100 O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e 
som) da sala de aula é satisfatório? 101 O ambiente físico do auditório é satisfatório? 102 
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Estacionamento é suficiente e adequado à utilização? 103 A manutenção e limpeza da IES 
(banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são satisfatórias? 104 A 
estrutura física e os equipamentos dos laboratórios são adequedos?105 Biblioteca possui 
espaço adequado à utilização dos alunos? 106 O ambiente físico da área de convivência é 
satisfatório? 107 As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 108 As 
condições de uso da copa da instituição são satisfatórias? 109 A Limpeza, higiene, qualidade dos 
alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios? 110 A autoavaliação ajuda a 
tornar a Instituição melhor? 111 Considero que a avaliação institucional atende as demandas dos 
técnicos administrativos? 112 Sinto-me seguro dentro da IES? 

 
O Maior IS desse eixo foi o item relacionado a Autoavaliação, condizente 

com uma mensagem aberta deixada por um colaborador no campo aberto da 

pesquisa: 

Colaborador Anônimo: “Avaliação da CPA é 

um grande aliado para melhoria da nossa IES.” 

 

 

Figura 10: Nuvem de Palavras dos Técnicos Administrativos. 
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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 4,5 (IS =75,00%), abaixo do IS do ano anterior 83,83% (Figura 11). 

Nota-se que o menor IS (65,79%) foi o item Gestão Institucional e Apoio Discente. 

 
Figura 11: 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  

 

Destaca-se que a relação entre os discentes e as instâncias institucionais 

foram afetadas em virtude da Pandemia do COVID-19. Neste sentido destaque-se a 

aplicação do Regime Especial de Aprendizagem Remota (REAR). 

Assim verifica-se que as relações humanas exigem um contato 

presencial, ou um período maior para adaptar a um novo contexto de convivência. 

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 4,76 (79,33%), um IS abaixo de 2019 que foi de 4,82 

(80,33%). Nota-se que o indicador de maior IS foi o “As referências bibliográficas 

indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e 

aprendizagens?” com 85% de favorabilidade (FIGURA 12). 
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Figura 12: 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? 

 

A FAPAC/ITPAC Porto tomou todas as medidas de prevenção e sanidade 

imposta pelos órgãos fiscalizadores (municipal, estadual e federal) no controle da 

Pandemia do COVID-19. 

Devido as instruções disponibilizadas pelos governos e também pelo 

MEC, as aulas práticas foram suspensas no 1º semestre de 2020, salvo aqueles que 

estavam no último período e que tiveram a formatura antecipada, conforme o uso da 

lei, PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020. 

3.2.1 Percepção dos Discentes sobre a Coordenação de Curso  
 

Os discentes avaliaram o papel do Coordenador(a) de Curso, sendo este 

item avaliado com uma favorabilidade de 78%, acima do IS mínimo exigido de 75%. 

 
Figura 13: Percepção dos Discentes sobre a atuação dos Coordenadores de Curso. 
Legenda: 6 O coordenador(a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica 
dos alunos e para solucionar problemas?7 O coordenador(a) orienta e esclarece as dúvidas 
relativas ao curso e à profissão?8 O coordenador(a) incentiva a participação dos alunos nas 
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atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, Monitoria, visitas técnicas, semanas acadêmicas, etc?)? 9 
O coordenador(a) possui bom relacionamento com os alunos?     

 

Apesar do contexto de saúde vivenciado em 2020, os Coordenadores da 

FAPAC/ITPAC PORTO mantiveram suas atividades integrais, de forma remota, seja 

pela vias eletrônicas oficiais e redes sociais. Sendo este indicador assinalado com 

um IS = 4,93 (82,17%). 

 

3.2.4 Percepção dos Discentes sobre eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio 
Discente) 

 

O Corpo discente avaliou o eixo 4 (Gestão Institucional e Apoio Discente) 

com um IS geral igual a 3,95 (65,83%). Foram avaliados 10 itens, sendo que o de 

maior favorabilidade foi o item “A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição 

melhor?” semelhante ao ano de 2019” (FIGURA 14).  

 
Figura 14: Percepção dos Discentes sobre Gestão Institucional e Apoio Discente. 

Legenda: 10 A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das 
demandas geradas pelos alunos? 11 A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem 
respostas das demandas geradas pelos alunos? 12 A secretaria acadêmica é acessível aos 
estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 13O setor financeiro é 
acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 14A ouvidoria 
atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 15 Os serviços 
oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são satisfatórios? 16 Os setores de 
atendimento ao discente funcionam de forma satisfatória? 17Sou conhecedor do Apoio 
Psicopedagógico que a Instituição oferece? 18 Existe ampla divulgação das informações 
institucionais? 19 A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição melhor? 
Fonte: CPA 2019/2  

 

Ressalta-se nesse eixo, que existe uma normativa da FAPAC/ITPAC 

Porto exigindo das Direções e Coordenações reuniões mensais, via plataforma 

virtual ZOOM. 
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3.2.5 Percepção dos Discentes sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica)  
  

Os Acadêmicos avaliarmos eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica) com 

um IS Geral de 4,62 (IS= 4,62) abaixo do IS de 2019 que foi de 5.14 (85,67%) 

(FIGURA 15).   

 
Figura 15: Percepção dos acadêmicos sobre eixo 5 (Estrutura Física e Tecnológica).  
Legenda: 20 A bibliografia disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 
21 O site institucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a 
comunicação com as comunidades interna e externa? 22 O Portal do Aluno é de fácil acesso e 
apresenta boa funcionalidade? 23 As ferramentas tecnológicas oferecidas para o 
desenvolvimento da aprendizagem no Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) 
atenderam foram satisfatórias?24 O acesso e às ferramentas disponibilizadas para o Regime 
de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) se deu de forma satisfatória? 25 O volume de 
atividades aplicadas no Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) foi satisfatório? 
Fonte: CPA 2019/2  

 

Os discentes afirmaram que a bibliografia virtual disponível no período do 

REAR foi satisfatória, para o estudo durante a pandemia (IS = 81,24%). 

No site www.itpacporto.edu.br no link portal do aluno/professor/ ou portal 

RH, os alunos, professores e colaboradores tem livre acesso aos conteúdos da 

Minha Biblioteca, podendo pesquisar por título ou autor e navegar pelo livro inteiro. 

Permitindo assim, que os alunos, professores e colaboradores da FAPAC/ITPAC 

Porto tenham acesso ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias da semana, via Internet, 

a uma considerável quantidade de livros virtuais. 

O acervo, em português, atende à bibliografia de mais de 250 cursos de 

graduação. Tudo isso em uma plataforma prática e inovadora que pode ser usada 

em computadores, tablets e smartphones. 
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Figura 16: Hotsite da Biblioteca Virtual da FAPAC/ITPAC PORTO 
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Figura 17: Nuvem de Palavras dos discentes. 
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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 18), no site da IES 

(https://www.itpacporto.edu.br/sites/cpa/relatorios) (Figura 19) e na rede social 

Instagram em sua conta própria (@itpacporto) (figura 20).  

  

Figura 18: Site emec aonde será inserido o relatório da CPA  
Fonte: CPA 2019/2  

  

http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
file:///D:/.Trashes/HD/Thompson%20Geral/CPA/2020/(
file:///D:/.Trashes/HD/Thompson%20Geral/CPA/2020/(
https://www.itpacporto.edu.br/sites/cpa/relatorios
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Figura 19: Site da FAPAC/ITPAC Porto aonde será inserido o relatório da CPA.  

  
Figura 20: 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 2020 teve como 

dificuldade a ausência física dos atores da AI. Entretanto para minimizar esta 

barreira, a CPA usou da plataforma ZOOM, para a realização do VII Seminário da 

CPA.  

O Webnário da CPA contou com a participação de 224 participantes 

(53,97%) dos 415 inscritos. Na oportunidade foi apresentado que a IES converterá a 

participação da Comunidade Interna em doações de fraldas geriátricas. 

Com relação a participação da Comunidade Interna no processo de 

Avaliação Institucional, verifica-se um percentual de 83,30%, com destaque para a 

participação docente (TABELA 3).  

Tabela 3: Participação da Comunidade Interna da FAPAC/ITPAC Porto.  

Segmento 
Quantidade 

Total 

Quantidade 

Finalizado 
% 

Docente 119 117 98,32% 

Discente 1.486 1.204 81,02% 

Técnicos 

Administrativos 

221 200 90,05% 

Total 1826 1521 83,30%  

 

Nota-se que houve um aumento na participação da Avaliação institucional 

nos segmentos do Corpo Docente e Técnico Administrativo (FIGURA 20). Para o 

ano de 2020, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) agregou a participação dos 

atores da Avaliação, a doação de fraldas geriátricas, que serão destinadas as Casas 

de Apoio de Porto Nacional e região. 
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Figura 21 : Comparação da Adesão da Comunidade Interna da FAPAC/ITPAC PORTO. 
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5 Relação das Avaliações Internas com o PDI 
 

5.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8: Planejamento e 
Avaliação). 

 

Com relação ao Planejamento e Avaliação Interna notou-se, no último 

Ciclo Avaliativo da IES (2018/2020), um aumento na participação dos atores 

Docentes e Técnicos Administrativos e uma leve queda da participação Discente 

(Figura 22). 

 

Figura 22: Evolução da Participação dos Atores da Avaliação Institucional no Ciclo 
Avaliativo 2018/2020 

 

Desde 2019 o grupo Afya vem intensificando notadamente em inovação 

em todos os setores de atuação, inclusive subsidiando os processos de Avaliação 

Interna da FAPAC/ITPAC Porto. 

Para o próximo Ciclo Avaliativo (2021/2023) espera-se uma maior 

participação de todos os segmentos da IES, inclusive com a participação da 

Comunidade Externa. 
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Com relação ao Planejamento do Ciclo Avaliativo (2021/2023) encontra-

se no final deste relatório (em Anexo) o Plano De Ação Para O Triênio 2021/2022, 

que será executado pela Comissão Própria de Avaliação. 

Ressalta-se que nos anos de 2019/2020 aconteceram o Encontro 

Nacional dos Coordenadores da CPA, das unidades do Grupo Afya, com o intuito de 

melhorarem a performance dos atores da avaliação, bem como propor pontos de 

melhorias nos instrumentos de Coletas de Dados, sempre obedecendo a Com a 

chegada da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709/2018). 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional; Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição). 

As atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAPAC/ITPAC 

Porto atua em consonância com a Evolução Institucional, com a adoção de planos 

de melhorias via PDCA e de métodos ágeis como o KANBAN, com o intuito de 

maximizar os ganhos nos processos de gestão, a partir de análise de dados vigentes 

de Avaliações Externas e Internas. 

 

Figura 23: Aplicação de Métodos Ágeis na CPA FAPAC/ITPAC Porto 

A. Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAPAC/ITPAC Porto é a 

guardiã da sua MISSÃO INSTITUCIONAL “Desenvolver e disseminar competências 

a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de 

transformar o Brasil a partir de suas regiões.”, bem como de sua. VISÃO “A 

Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC - visa estar entre as melhores 

Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os alunos, 

colaboradores, mantenedores e sociedade”. 

Posto isto, a sinergia da Missão e Visão Institucionais com a aplicação de 

métodos ágeis na Gestão Estratégica da IES, a CPA consegue monitorar 

assiduamente os Valores Institucionais: 
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 Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência 

superando suas expectativas. 

 Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os 

colaboradores com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e 

satisfação. 

 Honestidade – Praticar a honestidade ética, moral e intelectual nos 

relacionamentos internos e externos. 

 Comprometimento – Ter atitude e proatividade para atuar em defesa da 

Missão da Instituição. 

 Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação para 

buscar os resultados que nos levarão à nossa Visão. 

 Responsabilidade Social – Promover o bem-estar social e desenvolver 

ações sustentáveis para o meio ambiente 

Com relação ao Desenvolvimento Institucional a CPA da FAPAC/ITPAC 

Porto assumi papel preponderante no planejamento de ações a médio e longo prazo, 

bem como na elaboração coletiva do PDI e dos PPC dos Cursos da FAPAC/ITPAC 

Porto.  

A Avaliação Interna da CPA ganhou nos últimos anos um caráter mais 

Social/Filantrópico, haja vista que a participação dos atores da Avaliação Interna é 

transformada em Ação Social para entidades que prestam relevantes serviços para 

a sociedade de Porto Nacional e Região. 

O resultado da participação na Avaliação do ano de 2019 rendeu a doação 

de 1750 Litros de leite, doados para APAE; CMEI Dona Aureny (Brigadeiro Eduardo 

Gomes); CMEI Prof.ª Lidiane Barbosa Pires; CMEI Aparecida Bertan Venturini; CMEI 

Prof.ª Judith Tavares de Meneses; Escola Família Agrícola- EFA Monte do Carmo; 

Sombra e água fresca; Centrinho; Tiro de Guerra; Miracema (Site da IES, matéria 

publicada em 13/03/2020 às 10:00:00).  
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Figura 24: Ação arrecadado 1750 litros de leite que foram doadas para dez entidades de Porto 
Nacional. 
Fonte: https://www.itpacporto.edu.br/noticias/2020/3/13/acao-arrecadado-1750-litros-de-leite-
que-foram-doadas-para-dez-entidades-de-porto-nacional 
 

 

Para o ano de 2020 a CPA lançou como Campanha Social a conversão 

da participação em doação de Fraldas Geriátricas, que serão destinadas as 

Instituições de Permanência para Idosos. 

 

 

  

https://www.itpacporto.edu.br/noticias/2020/3/13/acao-arrecadado-1750-litros-de-leite-que-foram-doadas-para-dez-entidades-de-porto-nacional
https://www.itpacporto.edu.br/noticias/2020/3/13/acao-arrecadado-1750-litros-de-leite-que-foram-doadas-para-dez-entidades-de-porto-nacional
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas (Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão; Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; Dimensão 9: Política de 

Atendimento aos Discentes). 

As pesquisas da CPA FAPAC/ITPAC Porto subsidiam as políticas 

institucionais e ações acadêmico administrativas para a iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural, através do feedback promovido pelas Avaliações 

Internas, com o intuito de fomentar a Pesquisa como atividade permanente nas 

diversas áreas. 

Com essa análise de dados a IES mantem a adequação dos projetos 

pedagógicos dos cursos já implantados às diretrizes pedagógicas institucionais, 

conforme o PDI, bem como a realização de análises frequente e adequação dos 

projetos pedagógicos dos cursos pelos respectivos NDE’s. 

A CPA atua em consonância com as equipes da Ouvidoria, NAP e a 

COLAP, fornecendo para aqueles times a visão dos discentes sobre a eficácia da 

Política de Atendimento aos Discentes. 

A Ouvidoria é um setor utilizada exclusivamente para registrar, processar 

e agilizar s reclamações, sugestões, críticas ou elogios. É voltada para ser um 

interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e instituição, e redirecionar 

o rumo das decisões, acompanhadas das necessidades, dos valores, da 

imparcialidade, da legalidade e ética profissional. 

Aqui ressalta-se o tempo de redução na resolução das demandas 

levantadas pela Ouvidoria, que era de 5 dias úteis e agora são 3 dias úteis. 

O corpo discente tem como apoio à pesquisa do NPS (Net Promoter 

Score) que é uma metodologia que permite mensurar o nível de satisfação e lealdade 

dos clientes. E tem como objetivo melhorar o desempenho da Instituição buscando 

a qualidade de ensino com base em cada feedback coletado.  

A comunicação da Sociedade, seja ela Interna ou Interna, é tida como 

prioridade pela gestão da IES, sendo que as informações relacionadas a faculdade 
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são diariamente atualizadas e divulgadas nos meios de comunicação da IES, seja o 

meio físico (através de documentos afixados em locais estratégicos da IES) ou 

eletrônico (nas TV espalhadas pela Unidade e mídias sociais). 
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Eixo 4: Políticas de Gestão (Dimensão 5: Políticas de Pessoal; Dimensão 6: 

Organização e Gestão da Instituição; Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira). 

 

Verificou-se com o Ciclo de Avaliação (2018/2020) que as Políticas de 

Pessoal foram mencionadas como ponto de melhorias para IES. Neste sentido a 

gestão da IES promoveu encontros com os Docentes e Técnicos Administrativos 

para trabalhar a divulgação e explicação do Plano de Cargo e Carreira e dos 

benefícios que a IES fornece aos seus funcionários. 

Com relação a Organização e Gestão da IES, a CPA é um dos órgãos da 

administração superior da IES, com seu papel autônomo, subsidiado no art 11 da Lei 

10.861 de 2004. O Regimento Interno da IES prevê que a “CPA tem como objetivo 

auxiliar na gestão institucional acadêmica e administrativa, de forma a 

contribuir com a qualificação permanente das atividades desenvolvidas pela 

Instituição”. 

A CPA da FAPAC/ITPAC Porto possui um orçamento financeiro 

exequível, que sustenta as ações desta pasta ao longo de cada ano. Dentro do 

centro de custo da CPA há orçado custeio com hospedagem, auxílio para 

participação de eventos (passagens aéreas e hospedagem), brindes dentre outros. 

 
Figura 25: Certificado de Participação no VIII 
Encontro Nacional de CPAs e V Encontro Nacional 
de PIs. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física (Dimensão 7: Infraestrutura Física) 

A FAPAC – FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - Porto 

Nacional é uma instituição com sede própria, localizada na Rua 02, Quadra 07, s/nº, 

Setor Jardim dos Ypês em Porto Nacional – TO. Possui uma área abrangente de 

79.905,80 m², sendo 9.025,46 m² de área construída, dividida em Blocos: Gama, 

Beta, Delta, Phi, Kapa, Sigma, Tau, Epsilon e Ômega, com estacionamento amplo 

de 18.495,65 m² de pavimentação asfáltica. 

A FAPAC, conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a 

comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino, 

Laboratórios Didático Especializado, Ambulatório Escola, Clínica Odontológica, 

Departamentos Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de Aulas, todos 

climatizados e dispõem dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as 

salas de aulas e laboratórios são equipadas com aparelho de Multimídia (Data-show) 

fixo em cada. 

Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o 

atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades Especiais- 

PNE. O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de acesso, piso 

tátil e identificação em todas as portas escrito em braile nas principais entradas, 

conta ainda com vagas prioritárias no estacionamento. 

A estrutura física da FAPAC cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 

de dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 

Ressalta-se a verificação constante nas avaliações internas, a respeito da 

questão da Infraestrutura da IES. Nota-se a cada ciclo avaliativo que há uma 

preocupação constante da Gestão em fornecer o que há de melhor e de qualidade, 

para a sua Comunidade Interna. 
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6. AÇÕES PREVISTAS COM BASE NAS ANÁLISES  
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6.1 Ações com base na análise  
  

 Aqui se pretende elencar as ações que deverão ser previstas a partir da Avaliação Institucional de 2020, afim de que haja à 

melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da IES.  

Quadro 2: Ações programadas para Março de 2021 à Março de 2022 visando melhorar o eixo 3, eixo 4 e 5  

  

Item O que Quem Quando Ações / Evidência STATUS 

 Descrição 
Executor 

Responsável 

Data 

Prevista 

Data da 

Conclusão 
 Situação 

1 
Explicar o Plano de Cargos, Carreira 

e Salários da Instituição  

CPA 

Gerencia ADM 

Recursos 

Humanos  

25/01/2021  27/01/2021 

Reunir com os Docentes e 

Técnicos administrativos.  

 

Realizado na 

Semana de 

Planejamento 

Docente 
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2 
Divulgar os Benéficos concedidos 

aos Colaboradores da Instituição  

CPA 

Gerencia ADM 

Recursos 

Humanos  

25/02/2021   

Reunir com os Docentes e 

Técnicos administrativos.  

 

 

3 

Realizar um “Quiz”, na plataforma 

Kahoot  sobre Plano de Cargos, 

Carreira e Salários e Benéficos 

concedidos aos Colaboradores da 

Instituição 

 

CPA 

Gerencia ADM 

Recursos 

Humanos 

29/02/2021  

Reunir com os Docentes e 

Técnicos administrativos.  

 

 

4 

 

Realizar reuniões Bimestrais com os 

Técnicos Administrativos 

CPA; 

Direção Geral; 

Gerência 

Acadêmica; 

Gerência 

Administrativa; 

26/02/2021  

Implantar o Programa “Gestão 

Mais Perto de Você!”, com o 

intuito de manter uma linha 

direta entre a Gestão e os 

Colaboradores 
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Ouvidoria;  

5 
Realizar reuniões Bimestrais com os 

Docentes 

CPA; 

Direção Geral; 

Gerência 

Acadêmica; 

Coordenação de 

Cursos; 

Gerência 

Administrativa; 

Ouvidoria;  

26/02/2021  

Implantar o Programa “Gestão 

Mais Perto de Você!”, com o 

intuito de manter uma linha 

direta entre a Gestão e os 

Colaboradores 

 

6 
Criar o “Espaço do Ócio Criativo” 

para os Técnicos Administrativos 

CPA; 

Direção Geral; 

Gerência 

Administrativa; 

01/03/2021  

Construir um lounge para o 

descanso e descontração para 

os Colaboradores 

Administrativos. 
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Ouvidoria; 

7 
Elaborar um “Jornal Eletrônico” 

com circulação Bimestral 

Gerência 

Administrativa; 

Ouvidoria; 

05/04/2021  

Editorar um Jornal com 

circulação eletrônica, com o 

intuito de divulgarmos as 

informações Administrativas. 

 

8 

Elaborar uma Cartilha Eletrônica 

com os prazos e informações para a 

Sobrevivência do Discente 

Secretaria 

Acadêmica 

Gerencia 

Acadêmica 

CPA 

01/02/2021  

Construir uma cartilha 

denominada Diário de 

Sobrevivência do discente, 

com o intuito de informar ao 

aluno sobre prazos e 

documentos relativos a 

Vivência Acadêmica 

 

9 

Elaborar vídeos sobre a Matrícula, 

rematrícula e pedidos de 

documentos 

Secretaria 

Acadêmica 

Gerencia 

Acadêmica 

01/02/2021  

Desenvolver conteúdos para 

distribuição nas mídias sociais, 

com informações sobre a 

Matrícula, rematrícula e 

pedidos de documentos 
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CPA 

Digital Influencer  

10 
Realizar reuniões Bimestrais com os 

Líderes de Turma 

CPA; 

Direção Geral; 

Gerência 

Acadêmica; 

Coordenação de 

Cursos; 

Gerência 

Administrativa; 

Ouvidoria;  

04/02/2021  

Implantar o Programa “Gestão 

Mais Perto de Você!”, com o 

intuito de manter uma linha 

direta entre a Gestão e os 

Discentes. 
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11 
Reduzir o tempo de Resposta da 

Ouvidoria 

CPA; 

Direção Geral; 

Gerência 

Acadêmica; 

Coordenação de 

Cursos; 

Gerência 

Administrativa; 

Ouvidoria; 

06/01/2021 06/01/2021 

Aumentar a efetividade nas 

devolutivas da Comunidade 

Interna e Externa O tempo de 

espera será de 3 dias úteis. 

Realizado  

12 

Realizar reuniões bimensais com os 

terceirizados (copiadora e cantina) 

com a participação da direção e CPA  

Gerencia ADM e  

Direção  

Acadêmica  

01/03/2021   

Reuniões com terceirizados, 

direção e CPA 

 

13 
Realizar uma formação continuada 

com os representantes de curso  

CPA 

Direção  

Acadêmica  

10/05/2021  

  

Curso sobre liderança e gestão 

de trabalho  
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Coordenação de 

Cursos  
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7. Versão do Relatório  
  

Este relatório é a Versão Integral para o triênio 2018, 2019 e 2020.  
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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 

 

 

 

http://www.itpacporto.edu.br/
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1.2. MEMBROS DA COMISSÃO PRÓPRIA E AVALIAÇÃO - CPA  

 Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante Docente) 

 Eduardo Gouveia Santiago Lage (Representante Docente) 

 Júlia Prado Almeida Freitas (Representante Discente) 

 Sabrina Carvalho Ribeiro (Representante Discente) 

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

 John Dalto (Representante Técnico Administrativo) 

 Elizeu Gonçalves Neto (Membro da comunidade externa) 

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

externa); 

 Bruna Mirelly Simões Vieira (Assessoria Técnica) 

 Ronyere Olegário de Araújo (Assessoria Técnica) 

 André Moreira Rocha (Assessoria Técnica) 

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. 
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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). 
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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. 
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 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 
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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. 
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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; 
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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; 
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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.  
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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 
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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 
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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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