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“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o 
quese faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala 

seja atua prática.”. 
 

Paulo Freire 



INTRODUÇÃO 
 
 
 

Apresentamos o relatório parcial de Avaliação Institucional do INSTITUTO DE 

ENSINO  SUPERIOR  PRESIDENTE  TANCREDO  DE  ALMEIDA    NEVES- 

IPTAN, constituído pela comissão própria de avaliação institucional doIPTAN, 

nosmoldesnaportaria063doIPTANde01de setembro de 2016. 

A CPA teve como objetivo realizar o processo de avaliação, que abrangeu 

toda a realidade Institucional, levando em consideração as diferentes 

dimensões que constituem todo o Plano Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI). As informações contidas neste relatório foram 

adquiridas, principalmente, através dos questionários de autoavaliação que 

foramrespondidos pelos discentes, docentes e técnicos administrativos da 

instituição,elaborados de acordo com as 10 (dez) dimensões, dos 5 (cinco) 

eixos, explicitados na Nota Técnica n. 65 do INEP/DAES/CONAES, de 09 de 

outubro de 2014, que objetiva avaliar: a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional; a política para o ensino, a pesquisa, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, a responsabilidade social da instituição; a 

comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal, as carreiras do corpo 

docente e do técnicos administrativos, infraestrutura física, planejamento e 

avaliação,políticasdeatendimentoaosdiscentes,sustentabilidadefinanceirae 

organizaçãoegestãoinstitucional. 

O resultado apresentado neste relatório é, portanto, reflexo da instituição que 

possuímos com planejamentos para o futuro, a partir da perspectiva de todo a 

instituição, analisada em todos os eixos (discentes, docentes, técnicos 

administrativos e corpo diretivo), isentando de qualquer intervenção política- 

administrativa, tanto de caráter interno quanto externo. 

Partindo, do princípio de isenção, podemos afirmar que, apesar de o relatório 

não se configurar como atividadediretiva do IPTAN, é uma importante 

ferramenta de gestão e tomada decisões, revelando-se como instrumento 

eficaz de construção do conhecimento sobre a própria realidade da instituição 

oportunizando,dessemodo,deacordocomasOrientaçõesGeraisdoRelatório da  

Autoavaliação,  a  compreensãodos  significados  do  conjunto  de   suas 



atividades, com o intuito de melhoria na qualidade do ensino e no alcance de 

uma maior relevância social. Assim, reconhece-seque é através da 

identificação das fragilidades, bem como das potencialidades, que se é capaz 

deestabelecerestratégiasparaasoluçãodosproblemas.Opresenterelatório e as 

ações dele advindas solidificam o compromisso social da IPTAN e a 

importânciaqueaautoavaliaçãorepresentanaqualidadedoensinosuperior. 

Para a aferição dos resultados aqui apresentados, trabalhamos em três vieses: 
 

 a visão dos discentes com relação à avaliação das disciplinas 

semestrais, coordenação do curso, infraestrutura da instituição,e 

suaautoavaliação; 

 a visão dos docentes quando a sua atuação, coordenação de 

cursoeinfraestruturadainstituição; 

 a visão dos técnicos administrativos com relação à infraestrutura 

edireçãoadministrativa. 
 

Ainda não foi implantada a avaliação da sociedade, mas temos como 

planejamento envolver a visão da comunidade externa ao IPTAN no 

crescimentoinstitucional. 

Este relatório, atualmente, no IPTAN tem sido de grande importância para a 

construção de um IPTAN melhor no que se refere ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, bem como no aspecto de infraestrutura e nas políticas de 

desenvolvimento institucional e de gestão de pessoal. Além disso, o processo 

de autoavaliação se constitui em um importante processo reflexivo e 

sistemático sobre a realidade institucional frente a toda a comunidade 

acadêmica. 



1. APRESENTAÇÃODAESTRUTURADAAVALIAÇÃONO 

IPTAN 
 
 

Alein.10.861,de14deabrilde2004,regulamentouaavaliaçãodaeducação 

superior brasileira por meio da criação do Sistema Nacional de Avaliação da 

EducaçãoSuperior–SINAES. 

ÀComissãoNacionaldeAvaliaçãodaEducaçãoSuperior–CONAEScoubea 

funçãodecoordenaçãoesistematizaçãodoprocessodeavaliaçãodoSINAES. Já 

o Instituto de Estudos e Pesquisas EducacionaisAnísio Teixeira ficou 

encarregado de operacionalizar os processos coordenados pelo CONAES e 

toda instituição de ensino superior deve constituir uma comissão Própria de 

Avaliação - CPA com a responsabilidade de conduzir os processos de 

avaliaçãointernosdainstituição,organizaçãoeapresentaçãodasinformações 

exigidaspeloINEP. 

Uma das finalidades da avaliação conduzida pelo SINAES é a melhoria da 

qualidade da educação de nível superior sem deixar de lado a identidade de 

cada instituição. Desse modo, o SINAES é um processo global de avaliação 

quesesubdivideemtrêsmodalidadesdeinstrumentosdeavaliaçãoaplicados 

emmomentosdiferenciados: 

● A Avaliação das Instituições de Educação Superior, contemplando duas 

etapas, a saber: a autoavaliação conduzida pela CPA de cada Instituição de 

Ensino Superior e a avaliação externa coordenada por comissões designadas 

peloINEPemconsonânciacomasexigênciasestabelecidaspelaCONAES; 

● aavaliaçãodoscursosdegraduação,emquecomissõesexternasavaliamin loco 

os cursos de graduação por meio de instrumentos estabelecidos pelo 

CONAES; 

● a avaliação do Desempenho dos Estudantes, aplicada aos estudantes do 

primeiroeúltimoanodoscursosdegraduação. 

O presente relatório visa apresentar os resultados da etapa de autoavaliação 

do IPTAN conduzida pela CPA, que é dividida em dois momentos: 



 Primeiromomento: 

 1º semestre: as avaliações acontecem somente com os discentes. 

Nesta avaliação, eles têm a oportunidade de se autoavaliarem, 

avaliaremosdocenteseacoordenaçãodocurso; 

 2º semestre: as avaliações objetivam apresentar um panorama de 

toda a instituição, por meio da autoavaliação realizada pelos atores 

docentes, discentes e corpo técnico administrativo, abrangendo as 

10(dez)Dimensõesdos5(cinco)EixospropostospelaNotaTécnica 

n.65doINEP/DAES/CONAES,envolvendo,comoseráverificadono 

InstrumentodeAvaliaçãoapresentadoabaixo,questõesrelacionadas a 

políticas de ensino, de pessoal e de gestão, políticas de 

atendimentoaodiscente,infraestruturafísica. 

 Segundomomento: 

 Os dados são tabulados e analisados, possibilitando uma visão 

amplaeespecíficadetodosospontostrabalhados. 

 

1.1 EIXOSeDIMENSÕESDAAUTOAVALIAÇÃO-SINAES 
 

DeacordocomaNotaTécnican.65doINEP/DAES/CONAES,osinstrumentos da 

autoavaliação promovida pela Comissão Própria de avaliação devem ser 

elaboradosdeacordocomosEixoseDimensões,descritosnoart.3°daLeiN° 

10.861,queinstituioSINAES,quaissejam: 

- Eixo1:PlanejamentoeAvaliaçãoInstitucional 
 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 

- Eixo2:DesenvolvimentoInstitucional 
 

Dimensão1:MissãoePlanodeDesenvolvimentoInstitucional 

Dimensão3:ResponsabilidadeSocialdaInstituição 

- Eixo3:PolíticasAcadêmicas 
 

Dimensão2:PolíticasparaoEnsino,aPesquisaeaExtensão 

Dimensão4:ComunicaçãocomaSociedade 



Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

- Eixo4:PolíticasdeGestão 
 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Dimensão6:OrganizaçãoeGestãodaInstituição 

Dimensão10:SustentabilidadeFinanceira 

- Eixo5:InfraestruturaFísica 
 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 
 
 

1.2 OBJETIVOS DAAUTOAVALIAÇÃO 
 

1.2.1 Objetivogeral 

Desenvolver um processo de autoavaliação institucional, considerando os 

princípiosediretrizesdoSistemaNacionaldeAvaliaçãodaEducaçãoSuperior, a 

fim de construir subsídios que nortearão as políticas e ações do IPTAN, 

referentesaoseupapelnacomunidadeacadêmicaenasociedadeemgeral. 

 
 

1.2.2 ObjetivosEspecíficos: 
 

Resgatar e afirmar o papel da CPA, enquanto organismo estratégico para a 

reformulaçãoeadequaçãodasaçõesdoIPTANnoâmbitodoplanejamentodo 

seuPlanodeDesenvolvimentoInstitucional. 

- Construireaprovardeformaparticipativa,umapropostadeRegimento 

Interno da CPA, com o objetivo de regularizar e delinear as ações 

dacomissão. 

- Identificar a inserção e o papel do IPTAN, através das ações 

implementadas no âmbito acadêmico, bem como das políticas 

desenvolvidas que atendam direta e indiretamente às demandas da 

sociedade. 



- VerificarseasaçõesdesenvolvidaspeloIPTAN,notocanteàspolíticas de 

ensino, extensão e pesquisa estão de acordo com a filosofia e o 

planejamentoestipuladosnoPlanodeDesenvolvimentoInstitucional. 

- Analisar a existência de estruturas organizacionais que favoreçam o 

plenodesenvolvimentodasaçõesprevistasnoPDI. 

- Construir mecanismos de autoavaliação institucional, respaldados em 

processos dinâmicos de coleta, transmissão e tabulação de dados que 

objetivemaidentificação,organização,catalogaçãoedivulgação(interna e 

externa) da Instituição, a fim de verificar em quais áreas e de que 

maneiraelaestárespondendoàsdemandassociais. 

- Apresentar a percepção de docentes, discentes, técnicos esociedade 

civilorganizadaacercadasdimensõesavaliadas. 

 
 

1.3 Pressupostos  teórico-conceituais  daautoavaliação 
 

A análise da Autoavaliação Institucional do Instituto de Ensino Superior 

Presidente Tancredo de Almeida Neves do IPTAN, desenvolveu, 

primeiramente, algumas reflexões sobre as funções do instituto, pois, sem ter 

clarezadesuasfunçõesconstitutivas,édifícilavaliá-lo.OInstitutoultrapassaa 

funçãodeensino,incorporando-acomoumdeseusfundamentos. 

O ensino é condição necessária, mas insuficiente. Uma instituição se realiza 

pelo exercício integrado do ensino, da pesquisa e da extensão. Essas três 

funçõesseconstroemconformeahistória,aspossibilidades,oscompromissos e 

os projetos de cada instituição de ensino. São indissociáveis, mas isso não 

significa que elas se realizam a um só tempo e com igual vigor numa mesma 

instituição. Há instituições ditas universidades, onde a extensão não passa de 

práticasassistencialistas,oensinoapresentaqualidadeduvidosaeapesquisa é 

pouco mais que uma ficção. Nesse caso, não se poderia falar 

daindissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas, 

rigorosamente; é também impróprio falar de universidade se, para além das 

peculiaridades, a 

instituiçãonãorealizar,deformainseparávelemseuconjunto,asatividadesde suas  

funções  constitutivas.  Mais  do  que  um  simples  dispositivo  deefeito 



retórico, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é o princípio 

cujo cumprimento institui a universidade. 

Cada Instituição faz sua história, no conjunto das situações que encontra, 

construindo sua marca e seu caminho conforme as suas possibilidades e 

opções. Daí que uma universidade possa jogar mais o seu peso no 

ensino,enquantooutrarealizacommaisempenhoapesquisa.Oimportanteadestac

ar équeensino,pesquisaeextensãosãoconstitutivosdoIPTANequeessestrês 

fundamentos são inseparáveis no conjunto da prática institucional e não 

necessariamenteemcadaaçãosingular. 

Nesse sentido, é preciso, aqui, destacar duas coisas. Primeiro: que é 

impossível falar de qualidade sem ao mesmo tempo falar de avaliação. 

Segundo: há na atribuição da qualidade um envolvimento de dentro da 

instituição e outro de fora; especular. 

Permanentemente exposta a essa visão crítica de mão dupla, a universidade 

tem o imperativo ético e político se instituir com qualidade, ou seja, a ela se 

impõe o dever de sempre buscar a excelência. 

Essa exigência não provém apenas da comunidade científica que sustenta o 

rigor da ciência, mas também de toda a sociedade que a mantém, cada vez 

mais carente de orientações, conhecimentos e técnicas que impulsionem o 

desenvolvimento e ajudem a resolver os problemas mais agudos. De maneira 

difusa em toda a sociedade e de modo muito especial nos grupos 

intermediários que projetam na instituição educacional seus sonhos e 

esperanças de realização pessoal e mobilidade de classe, a exigência de 

qualidade da universidade se torna cada vez penetrante agora no setor 

produtivo, o qual apresenta demandas e carências peculiares. 

Esse imperativo de qualidade é referido àquelas atividades que constituem a 

universidade: ensino, pesquisa e extensão. Em outras palavras, é com o 

desejável padrão de qualidade que a universidade deve desenvolver a 

produçãoeadivulgaçãodoconhecimentoemtodas assuasformas,promover a 

formação cultural, científica e técnica, e a elevada capacitação para o 

exercíciodasdiversasprofissõeseocupaçõeseparaaspráticasdacidadania. 



A ação qualificada da universidade se produz na tensão entre repetição e 

criação,formaçãoeinformação.Eladesenvolveacapacidadedeproduçãode 

novos conhecimentos, ao mesmo tempo em que socializa o saber 

historicamenteadquirido.Acumulaeultrapassa.Preservamastambémamplia os 

horizontes culturais. É guardiã e crítica da história. Debruça-se sobre a 

realidade para conhecê-la e sobre ela desenvolve a ação crítica que visa 

transformá-la.Eénessemesmogestodeproduziresocializaroconhecimento 

queelapromoveaformaçãodohomem. 

Assim se vê como são correlativos a pesquisa e o ensino e como a eles está 

referida a extensão, ou seja, a relação com o social. A qualidade do trabalho 

global da universidade é indicada, em boa parte, pela capacidade de 

articulação das funções fundamentais, produzindo-se assim um cenário mais 

propício para a criação e a socialização da cultura, da ciência e da tecnologia 

e,principalmente,paraaformaçãodocidadão,cumpridososrequisitosderigor 

equalificaçãoexigidoseaceitospelacomunidadecientífica. 

 
 

1.4 Metodologiadetrabalho 
 

Conscientes da autonomia da CPA, embasada do art.11 da Lei 10.861/2004, 

bem como toda a responsabilidade que envolve as responsabilidades civis e 

administrativasdecorrentedaprestaçãodosresultadosdeformafidedigna(art. 12 

da Lei 10.861/2004), os trabalhos foram conduzidos com independência, com 

o objetivo de ressaltar tanto as fragilidades como a potencialidades 

dainstituição. 

O relatório apresenta impressões obtidas pela CPA ao longo do processo 

desenvolvido pela Comissão. A Comissão tem se reunido para modificar o 

processo de construção e efetivação da nova formulação proposta pela Nota 

Técnica do INEP/DAES/CONAES nº 065, que indica a aplicação da CPA, nos 

seguintes moldes: 

 Versão Parcial:O relatório deverá constar nasua versão parcial, onde 

contemple as informações desenvolvidas pela CPA nos próximos três 

anosdereferência,explicitandooseixosdetrabalho. 



 Versão Integral: O relatório integral deve conter informações e ações 

desenvolvidas pela CPA durante os próximos três anos de referência, 

bem como discutir o conteúdo relativo aos dois relatórios parciais, 

explicando 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,apresentarumplanodeaçõesdemelhoriaàIES. 

Neste relatório tentamos chegar bem próximo a essas indicações 

impostas pela INEP, mas ainda precisamos formular de forma mais 

efetiva essas mudanças. 

 

Tendo em vista a orientação apresentada na Nota Técnica do 

INEP/DAES/CONAESnº065paraelaboraçãodosrelatórioscomosresultados da 

autoavaliação, os dados apresentados no desenvolvimento deste relatório 

parcial serão analisados de acordo com os 5 (cinco) Eixos de avaliação 

propostoseaindanãoapresentados. 



2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

2.1 EIXO1–PLANEJAMENTODEAVALIAÇÃOINSTITUCIONAL 
 
 
 

2.1.1 EstratégiasMetodológicasutilizadaspelaCPA/IPTAN 
 

Paraalcançarosobjetivospropostos,culminandonaelaboraçãodesterelatório 

parcial, a CPA utilizou-se de diferentes estratégias metodológicas. Dessa 

forma, em primeiro lugar, procurou-se fazer com que todos os membros 

dacomissão pudessem se familiarizar com a legislação acerca da avaliação 

da educaçãosuperior,maisespecificamenteàquelasobreaautoavaliação,tendo 

em vista que eles ou não detinham conhecimento suficiente sobre a questão 

e/oucareciamdeummaiorenvolvimentoprático. 

Seguidamente, fez-se um levantamento do histórico de todas as CPA 

anteriores, com a finalidade de enumerar os erros e acertos e, por extensão, 

melhor qualificar as ações da comissão presente. 

Comoformademelhordesenvolverasinúmerastarefasconfiadasàcomissão, 

optou-se por criar subcomissões de trabalho, elencando-se os membros que 

estariam efetivamente à frente a cada ação, e dando a cada uma delas a 

autonomiapossívelenecessária. 

Considerando o desconhecimento de um número considerável de parte dos 

três segmentos do IPTAN, sobre CPA, a comissão achou por bem iniciar seus 

trabalhos com a divulgação/cosncientização não só da necessidade da 

autoavaliação, como também da própria comissão em si: composição, 

autonomia,regulamentação própria, atribuições, missão, objetivo. Pensou-se 

primeiramenteemalgoqueidentificassedeprontoacomissão,razãopelaqual foi 

elaborada a sua logomarca; ato contínuo, foram criados textos pequenos, 

explicativos,sobreaautoavaliaçãonapáginaoficialdoIPTAN. 

Decidiu-se por fazer a autoavaliação apenas com base nas informações 

contidas em questionários a serem aplicados nos três seguimentos 

(administrativos, docentes  e discentes), os  quais  obedecem ao  disposto no 



artigo3º da Lei 10.861/ 2004, ou seja, contemplariam, dentre outras, as dez 

dimensões institucionais obrigatórias, deixando-se de lado uma confrontação 

dos dados obtidos com estes questionários com aas impressões possíveis de 

seremverificadasinloco. 

Foiusadaaavaliaçãodediscente,docenteetécnicosadministrativos,pormeio 

daaplicaçãodequestionáriosquantitativos.Foidisponibilizadoumespaçopara a 

avaliação qualitativa, oportunizando assim uma avaliação quantitativa e 

qualitativa,comumaabrangênciabemmaiordarealidadedoinstituto. 

Uma vez promovida a publicação, dando visibilidade à CPA, julgou-se 

pertinente que o processo de sensibilização deveria ser posto em curso, até 

porque não se podia perder de vista que deveríamos cobrir o maior número 

possível de participantes discentes no processo de autoavaliação. 

Mais uma vez, recorremos à página do IPTAN, para divulgar os questionários, 

via planilhas eletrônicas. Foi garantida a confiabilidade do processo e o sigilo 

das avaliações feitas por toda a comunidade acadêmica. Para, além disso, 

resolvemos fazer uma sensibilização corpo a corpo, ocasião emque 

distribuímos em nossos cursos os integrantes da comissão e colocamos, em 

toda a instituição, cartazes, informativos, artes no site e no facebook. 

No que se refere aos questionários propriamente ditos, foram elaborados com 

base na aplicação de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) 

níveis (insatisfatório, regular, médio, bom ou ótimo), a cada uma das 

dimensõeseaoconjuntodasdimensõesavaliadas,conformeestabeleceaLei 

10.861/04.28 

A aplicação dos questionários ocorreu nos dois períodos de realização da 

avaliação de forma tranquila e eficiente. 



2.1.2 ETAPASDOPROCESSODEAVALIAÇÃO 
 
 
 

As etapas avaliativas que envolvem a avaliação institucional do IPTAN 

são:A execução e preparação, o desenvolvimento e a consolidação das 

avaliações. 

 PLANEJAMENTO  DO  PROCESSOAVALIATIVO 

 Definiçãodedimensões,categoriaeindicadoresavaliativos. 

 Revisãoeestudossobreasfundamentaçõesteóricas. 

 Sensibilização institucional (presente em todas as etapas do 

processodeavaliação). 

 Análisedasexperiênciasnaeducaçãosuperior. 
 
 

 ELABORAÇÃO/REELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

AVALIATIVOS 

 Validação dos instrumentos através da participação COM OS 

MEMBROSDAComissãoPrópriadeAvaliação. 

 Revisão e adequação dos instrumentos da tabulação 

dosresultados. 

 Confirmaçãoereproduçãodosinstrumentos. 
 
 

 APLICAÇÃO  DOSINSTRUMENTOS 

 Definição de estratégias e de instrumentos da aplicação das 

avaliações. 

 Aplicaçãodasavaliações. 

 Organizaçãodosdadoscoletados. 
 
 

 SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS EM DOCUMENTOS 

RELATÓRIOSPARCIAIS 

 Tabulaçãoefeituragráficadosresultados. 

 Organizaçãodoscomentários. 



 Leitura e organização dos documentos complementares sobre a 

organizaçãoinstitucionaldosdados. 

 Organizaçãodorelatórioparcial. 
 
 

 SENSIBILIZAÇÃO  DOSDADOS 

 Organização dos resultados em CDs para entrega às direções, 

coordenaçõeseaosprofessores. 

 Reuniõespedagógicasdesoluçãodefragilidadesepromoçãode 

potencialidades. 

 Proposiçãodeprioridadesedeestratégiasinstitucionais. 
 
 

 ORGANIZAÇÃODEDOCUMENTOGERALCONCLUSIVO 

Produção textual. 

Editoração do documento. 
 
 

 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO PROCESSO 

AVALIATIVO 

 Âmbitoinstitucional. 

 Âmbitocomunitário. 
 
 

O processo avaliativo é integralizado em um ano e reeditado anualmente, 

independente da data de início de cada ciclo. 

 
 

2.1.3 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A autoavaliação institucional propriamente dita se refere ao atendimento das 

dez dimensões previstas nalegislação em vigor e é apresentada de 

formaestratificada por cada uma das três categorias envolvidas no processo 

(docente, discente e técnicos administrativos). 



2.1.3.1 Metodologiadeanálisedosdadosobtidoscomosquestionários 
 

Os questionários da Comissão Própria de Avaliação do IPTAN são 

aplicadosparadocentes,técnicosadministrativose discentes. 

 
 1ºsemestrede2016; 

 Discentes: 

Observação: 
 

No 1º semestre somente acontecem as avaliações referentes somente 

aos discentes. 

 2ºsemestrede2016; 

 Discentes; 

 Docentes; 

 TécnicoAdministrativo. 
 
 

Durante o ano de 2017esses mesmos questionários serão novamente 

colocados à disposição da comunidade acadêmica, a fim de obtermos um 

maiorpercentualderespostase,comisso,termosmaiorrespaldonadiscussão 

dosproblemasdoinstituto.Contudo,algumasdeficiênciasnosquestionáriosjá 

foramidentificadaseprecisamsercorrigidas,poisinexistequestãovoltadapara as 

Políticas de Atendimento aos Estudantes, no questionário dos discentes; 

bemcomoPolíticasdePessoalnoquestionáriodosdocentesetécnicos. 

Logo, considerando as intempéries mencionadas, julgamos que a 

reapresentação do questionário para um público maior, incluindo aí, os novos 

ingressantes do segmento representantes da comunidade, seria uma boa 

oportunidade para validar os resultados obtidos nesta amostra inicial, além de 

construirumaviaparaasuperaçãodosproblemasapresentados,bemcomoa 

oportunidade de consolidar e aperfeiçoar o processo de autoavaliação no 

IPTAN. 



Em suma, para a presente análise, foram utilizados questionários diferentes 

para cada uma das classes, tendo em vista as características de cada um dos 

segmentos representativos do instituto, mas, considerando que havia uma 

confluência de interesses e atos dos três segmentos, tal discriminação será 

feita de maneira sequenciada. 

Os resultados apresentados neste Relatório Preliminar contemplam apenas 

discussões pontuais para cada dimensão avaliada. 

 
 

2.1.4 INSTRUMENTODEAVALIAÇÃODE2016 
 

A Comissão realizou reuniões para criação e reformulação do instrumento de 

avaliação para 2015 e foram elaboradas as avaliações que seguem abaixo: 

 
 
 

DISCENTE AVALIANDO SEU DESEMPENHO: 
 

1. Comovocêavaliasuaassiduidade(frequência)àsaulas? 
2. Comovocêavaliasuapontualidadeemrelaçãoaoshoráriosdasaulas? 
3. Comovocêavaliasuadedicaçãoaostrabalhoseestudos? 
4. Como você avalia seu interesse pelas atividades acadêmicas (sala de aula, 
monitoria,projetosdeextensãoeiniciaçãocientífica,atividadesextracurriculares)? 
5. Como você avalia sua interiorização (aprendizagem) do conteúdo ministrado nas 
disciplinas? 
6. Comovocêavaliaointeresseeentusiasmoqueocursovemlhedespertando? 
7. Comovocêavaliaseuaproveitamentodocursocomoumtodo? 
8. Como você avalia a contribuição de seu comportamento em sala de aula (em 
relação aos professores e a seus colegas) para a criação de um ambiente favorável à 
aprendizagem? 
9. Comovocêavaliasuafrequênciaàbiblioteca? 
10. Como você avalia sua turma em termos de comportamento, relacionamento e 
comprometimentocomosestudos? 

 
DISCENTE AVALIANDO DOCENTE 

1. Com relação à interação do professor com os alunos, comovocê avalia o diálogo e 
oatendimentodasnecessidadesdeaprendizagemdosdiscentes? 
2. Como você avalia a segurança e clareza demonstrada pelo professor ao ministrar 
asaulas? 
3. Comovocêavaliaapreparaçãodasaulaspeloprofessor? 
4. Comovocêavaliaarelaçãodestadisciplinacomtemasatuais(inclusãosocial,meio 
ambiente,relaçõesétnico-raciais)? 
5. Como você avalia a utilização pelo professor de diferentes recursos didáticos para 
facilitar aaprendizagem? 
6. Como você avalia a indicação pelo professor de bibliografia atualizada e de 
qualidadeeestimulouousodabibliotecae/ouinternetcomofontesdeconsulta? 
7. Comovocêavaliaaassiduidade(frequência)epontualidadedoprofessor? 



8. Comovocêavaliaocumprimentodosprazosparaentregadenotaspeloprofessor? 
9. Comovocêavaliaacoerênciaentreasavaliaçõeseasaulasministradas? 
10. Comovocêavaliaoprofessoremrelaçãoàdevoluçãodiscussãodasavaliaçõese 
trabalhos? 
11. Como você avalia o professor em relação à apresentação do planode ensino da 
disciplina? 

 
DISCENTE AVALIANDO A COORDENAÇÃO DO CURSO 

1. Como você avalia o relacionamento do(a) coordenador(a) do curso com os 
alunos? 

2. Comovocêavaliaacomunicaçãodocursoedainstituiçãocomosalunos? 
3. Como você avalia a disponibilização de horário de atendimento da 

coordenação aosalunos? 
4. Como você avalia a qualidade da intermediação dos conflitos e demandas do 

aluno? 
5. Comovocêavaliaaimparcialidadedacoordenaçãoemrelaçãoaoatendimento das 

necessidades doaluno? 
6. Comovocêavaliaoincentivodadopelacoordenaçãoàparticipaçãodosalunos 

nasaçõeseeventosdainstituiçãoedocurso? 
7. Como você avalia o suporte oferecido pela coordenação às ações de estágio, 

monografia,monitoria,iniciaçãocientíficaeoutros? 
8. Como você avalia o acompanhamento do(a) coordenador(a) na evolução do 

aluno nocurso? 
9. Comovocêavaliaacomunicaçãodo(a)coordenador(a)comosalunos? 

 
(EIXO 5) DISCENTE AVALIANDO A INFRAESTRUTURA 

1. ComovocêavaliaacomunicaçãodaInstituiçãocomacomunidadeacadêmica 
(informações,orientações,portal,site)? 

2. Comovocêavaliaosprogramasdeestágiooferecidosporseucurso? 
3. Comovocêavaliaoprogramademonitoriaoferecidopeloseucurso? 
4. Comovocêavaliaarelaçãodaestruturacurriculardoseucursoemrelaçãoàs 

suasexpectativasdeformaçãoacadêmico-profissional? 
5. Comovocêavaliaascondiçõesfísicasdassalasdeaula? 
6. Comovocêavaliaainfraestruturaeoatendimentodabiblioteca? 
7. ComovocêavaliaainfraestruturaeoatendimentodaSecretaria? 
8. ComovocêavaliaainfraestruturaeoatendimentodoFinanceiro? 
9. ComovocêavaliaainfraestruturaeoatendimentodaCantina? 
10. Comovocêavaliaainfraestruturadoslaboratóriosedassalasdeaudiovisual? 
11. ComovocêavaliaainfraestruturaeoatendimentodaCoordenaçãodeApoioao 

Estudante? 
12. ComovocêavaliaainfraestruturaeoatendimentodoXerox? 
13. Comovocêavaliaainfraestruturaealimpezadossanitários? 
14. Comovocêavaliaainfraestruturaealimpezadoscorredoreseinstalaçõesgerais? 

 

DOCENTE AVALIANDO SEU DESEMPENHO 

1. Comovocêavaliasuaassiduidadeepontualidadeàsaulas? 
2. Como você avalia sua dedicação aos estudos e à preparação das aulas da 
disciplina? 
3. Comovocêavaliasuadisponibilidadeparasanarasdúvidasdosalunoseajudá-los 
emsuasdificuldadesdeaprendizagem? 
4. Como você avalia sua utilização de recursos didáticos variados para facilitar a 
aprendizagem? 



5. Como você avalia sua utilização de instrumentos de avaliação diversificados 
(provas,trabalhos,semináriosetc.)? 
6. Como você avalia o feedback dado aos alunos sobre as avaliações e trabalhos de 
suadisciplina? 
7. Como você avalia sua utilização dos resultados das provas para avaliação de seu 
trabalhoeparareorientaçãodosalunoscomdificuldades? 
8. Emrelaçãoàinteraçãocomosalunos,comovocêavaliaseudiálogocomaturmae 
oatendimentodasnecessidadesdeaprendizagemdosdiscentes? 
9. Como você avalia sua participação em projetos de pesquisa e/ou extensão (como 
coordenador oupesquisador?) 
10. Como você avalia a relação de sua disciplina com temas atuais (inclusão social, 
meioambiente,relaçõesétnico-raciais)? 

 

(EIXO 3) DOCENTES AVALIANDO AS POLÍTICAS ACADÊMICAS 

1. Como você avalia o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
do(s) curso(s) em queatua? 

2. Como você avalia a estrutura curricular do(s) curso(s) em que atua em relação 
àsexpectativasdeformaçãoacadêmica/eprofissional? 

3. Como você avalia a correlação das unidades curriculares do(s) curso(s) de 
graduaçãocomo(s)estágio(s)? 

4. Como você avalia as políticas de incentivo à participação de estudantes em 
projetosdepesquisaeextensão,visitastécnicasesemanasacadêmicasdocurso? 

5. Como você avalia as novas tecnologias existentes no IPTAN para o processo 
ensino-aprendizagem? 

6. Como você avalia o incentivo à participação de estudantes em projetos de 
iniciaçãocientíficacomdocentes? 

7. Como você avalia o incentivo à participação de estudantes em projetos de 
extensão com osdocentes? 

8. Como você avalia o incentivo à participação de estudantes em atividades de 
monitoria? 

9. Como você avalia o Website do IPTAN como canal de divulgação de 
informaçõesacadêmicaseinstitucionais? 

10. ComovocêavaliaoacessoàinternetviaWirelessnoIPTAN? 
11. Como você avalia o atendimento ao discente nos diversos setores da 

instituição(direção,biblioteca,secretaria,financeiro,coordenação)? 
 

(EIXO 4) DOCENTES AVALIANDO AS POLÍTICAS DE GESTÃO 

1. Como você avalia as políticas institucionais de apoio à qualificação 
profissional? 

2. ComovocêavaliaoPlanodeCarreiradosDocentes? 
3. Como você avalia sua participação em cursos de formação continuada e 

capacitaçãooferecidospeloIPTAN? 
4. Como você avalia a participação dos docentes em órgãos colegiados e 

comissões doIPTAN? 
5. 05. Como você avalia sua satisfação com o relacionamento interpessoal com 

os colegas detrabalho? 
 

(EIXO 5) DOCENTES AVALIANDO INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

1. Comovocêavaliaascondiçõesfísicasdassalasdeaula? 
2. Comovocêavaliaascondiçõeseatendimentodoslaboratórios? 



3. Comovocêavaliaascondiçõeseatendimentodabiblioteca? 
4. Comovocêavaliaascondiçõesfísicasdassalasdeatendimentoaodiscente? 
5. Comovocêavaliaadisponibilidadederecursostecnológicosparao 
desenvolvimentodapráticadocente? 
7. Comovocêavaliaascondiçõescondiçõesdosmateriaisdisponibilizadospara 
ocurso(aulasteóricas,extraclasses,visitastécnicas,eventos,semanasdecurso 
eoutras)? 
8. Comovocêavaliaalimpezaemanutençãodassalas,corredores,banheirose 
instalaçõesgerais? 
9. ComovocêavaliaascondiçõesdeacessibilidadedoIPTAN? 

 

DOCENTE AVALIANDO A COORDENAÇÃO DO CURSO 

1. Como você avalia o relacionamento do coordenador de curso com os 
docentesemtermoséticosedeliderançapositiva? 

2. Como você avalia o estímulo dado pelo coordenador à participação do 
docenteemprojetosdepesquisaeextensão? 

3. Comovocêavaliaoestímulodadopelocoordenadoraotrabalhoemequipe 
4. Comovocêavaliaoauxílioaodocentenaresoluçãodeproblemasdiversos? 
5. Como você avalia o papel do(a) coordenador(a) na socialização das decisões 

institucionais? 
6. Como você avalia o atendimento aos discentes oferecido pelo(a) 

coordenador(a)? 
7. Como você avalia o acompanhamento do(a) coordenador(a) na evolução 

docente/discente? 
 

(EIXO3)TÉCNICOSADMINISTRATIVOSAVALIANDOASPOLÍTICAS ACADÊMICAS 

1. Como você avalia o serviço de matrícula e registro do discente (aluno) no 
IPTAN? 

2. Comovocêavaliaaqualidadedoatendimentoaodiscenteemseusetor? 
3. Como você avalia o acesso da comunidade externa ao IPTAN em relação às 

informações sobre os cursos oferecidos pelo IPTAN, ao vestibular e aos 
projetos/programasdeextensãoepesquisa? 

4. Como você avalia o Website do IPTAN como canal de divulgação de 
informaçõesacadêmicaseinstitucionais? 

5. ComovocêavaliaoacessoàinternetviaWirelessnoIPTAN? 
 

(EIXO 4) TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AVALIANDO AS POLÍTICAS DE GESTÃO 

1. Como você avalia o incentivo à qualificação profissional (auxílio para a 
formaçãocontinuada/qualificação,capacitação,treinamento)? 

2. Comovocêavaliaavalorizaçãododesempenhodostécnicosadministrativos? 
3. Comovocêavaliasuascondiçõesdetrabalho? 
4. Comovocêavaliaoincentivoaotrabalhoemequipe? 
5. Comovocêavaliaaautonomiadadapelachefianaexecuçãodetarefas? 
6. Emrelaçãoaosetoremquevocêatua,qualéseuníveldesatisfação? 
7. Comovocêavaliaoestímuloàinteraçãoentreosdiferentessetores? 
8. Comovocêavaliaorelacionamentoentreachefiaimediataeaequipede 

trabalho? 



(EIXO5)TÉCNICOSADMINISTRATIVOSAVALIANDOINFRAESTRUTURA 
FÍSICA 

1. Comovocêavaliaasmelhoriasrealizadasnosespaçosfísicosdainstituição? 
2. Comovocêavaliaascondiçõesdeacessibilidadeparaaspessoascom 

deficiência? 
3. Comovocêavaliaoespaçofísicodassalasdeaula? 
4. Comovocêavaliaoespaçofiscoeascondiçõesdossanitários? 
5. Como você avalia os demais espaços físicos (cantina, biblioteca, secretaria, 

financeiro,salasdereuniões,anfiteatro,laboratórios,salasdeaudiovisualetc.)? 
 

Alternativas de respostas: 

Ótimo, Muito Bom, Médio, Regular e Insatisfatório. 
 
 
 
 

2.1.5 CRONOGRAMADEATIVIDADESDACOMISSÃOPRÓPRIADEAVALIAÇÃO 
 
 
 

Meses de Janeiro, Fevereiro e Março 
 

 Elaboração do relatório 1º e 2º semestre 2016 e entrega dosresultados 

daAvaliação. 

 ProtocolizaçãodosresultadosnosistemadoMEC. 

Mês de Abril 
 

 Análise e estudo do Sistema de Planilhas eletrônicas para continuidade 

dasavaliaçõesviaeletrônica. 

 Inserções das avaliações Institucionais do 1º semestre, com as 

avaliaçõesdosdiscentessobreosdocentes. 

 Verificação junto ao suporte do Sistema, para conferência das 

informações. 

 Encaminhamentodosresultadosreferentesaoanode2016,aossetores 

administrativos,docentes,coordenaçõesdecursos,direçãogeraleserá 

publicado junto aos discentes, em reuniões com os líderes para análise 

dospontosfracosepontosfortes,solicitandoqueos mesmosfaçamum 

planejamento anual de atividades de atuação para remediar 

asfragilidades. 

Mês de Maio 
 

 Inserçõesnosistema. 

 Iníciodaaplicaçãodasavaliações. 



 Acompanhamento das atividades dos planejamentos, solicitados 

anteriormente. 

Mês de Junho 
 

 Aplicaçãodasavaliações. 

 Revisãodasprovasnosistema. 

Mês de Julho 
 

 ImportaçãodosdadosdoGoogleDriveparaelaboraçãodosgráficosno 

Excel,umavezqueavisualizaçãodosresultadosémaisclara. 

Mês de Agosto 
 

 Geração e elaboração dos gráficos para os coordenadores, direção e 

discentes. 

 Fechamentoeentregadorelatórioparcialdo1ºsemestrede2017. 

 ImpressãodosgráficosegravaçãoemCDparaoscoordenadores. 

 Reuniões com a comissão para a elaboração do instrumento de 

avaliaçãoaseraplicadoemnovembrode2017. 

Mês de Setembro 
 

 Reestruturaçãodosinstrumentosdeavaliação. 

 Reunião com os coordenadores decurso para entrega dos resultados e 

dorelatóriodo1ºsemestrede2017. 

 Início da sensibilização do corpo docente, discente, direção, técnicos 

administrativosecomunidadeexterna. 

Mês de Outubro 
 

 Sensibilizaçãodopúblico-alvoparaaAvaliaçãoInstitucional. 

 Reuniões para o planejamento das avaliações Institucionais e 

distribuição dastarefas. 

 Inserçõesnosistemadasavaliações: 

 Discente avaliando docente, infraestrutura, coordenação e se 
autoavaliando. 

 Docente avaliando infraestrutura, coordenação e se 
autoavaliando. 

 Técnicoadministrativoavaliandoinfraestruturaedireção. 
 
 

Mês deNovembro 



 Sensibilização nas salas, envolvendo os líderes de cada turma, 

coordenação,direção,docentes,técnicosadministrativos. 

 Aplicaçãodasavaliações. 

 ImportaçãodosdadosdoGoogleDriveparaelaboraçãodosgráficosno 

Excel,umavezqueavisualizaçãodosresultadosémaisclara. 

 Feedebacksobreodesenvolvimentodasatividadespropostas. 

 Elaboraçãodorelatóriofinal. 

Mês de Dezembro 
 

 Fechamentoeentregadorelatóriofinal. 

 Impressão dos resultados e gravação dos mesmos em CDs, para 

direção,coordenadores,docentes,discentes,técnicosadministrativose 

comunidadeexterna. 

 
 

2.2 EIXO 2 - Desenvolvimento Institucional 
 

2.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

2.2.1.1 Breve histórico do IPTAN 
 

A proposta de criação do IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente 

Tancredo de Almeida Neves – surgiu em 2000, ao se considerar a 

comemoração dos trezentos anos de história da cidade de São João del-Rei e 

também da região, marcadas por episódios, situações, personalidades, 

crenças, religiosidade e locais que rememoram vidas e lutas em prol do 

conhecimento, da autonomia e da liberdade de seu povo. 

O IPTAN oferece à sociedade os cursos de graduação em Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), 

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção,Odontologia,MedicinaePedagogia,tendo como objetivo formar 

profissionais de nível superior qualificados para o 

desempenhodediversasfunçõesnasociedade.OInstitutoestácomprometido na 

busca de um aperfeiçoamento contínuo e para a permanente inserção dos 

educandosnomercadodetrabalhoeoexercícioplenodacidadania. 

 

 



Outros cursos de graduação, além da pós-graduação, serão oferecidos pelo 

Instituto, com o objetivo de cumprir um amplo planejamento acadêmico e 

consolidar a sua atuação na região do Campo das Vertentes, cujas metas de 

médio prazo se encontram em fase de concretização e cujos resultados 

estarão, oportunamente, disponíveis a toda a comunidade regional. 

O Instituto é regido por decisões tomadas a partir do seu Conselho de Ensino,     

Pesquisa e Extensão – CONEPE, órgão deliberativo que tem como membros: 

diretores,coordenadores,docentes,discenteserepresentantesdacomunidade 

externa.



 

 
 

2.2.1.2 A INSTITUIÇÃODE ENSINO, SUAS FINALIDADES E 

CARACTERÍSTICAS 

2.2.1.2.1 Apresentação daInstituição 
 

O Instituto Tancredo de Almeida Neves - IPTAN foi criado em 16 de março de 

2000 e, atualmente, conta com 10 cursos: 

 Administração (bacharelado); 

 Ciências  Contábeis(bacharelado); 

 Direito(bacharelado); 

 EducaçãoFísica(licenciaturaebacharelado); 

 EngenhariaCivil(bacharelado–Cursonovo); 

 Enfermagem (bacharelado); 

 EngenhariadeProdução(bacharelado); 

 Medicina; 

 Odontologia (bacharelado); 

 Pedagogia(licenciatura). 
 
 

O IPTAN é uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidadesdeensino,combasenaconjugaçãodeconhecimentostécnicose 

tecnológicosàssuaspráticaspedagógicas. 

Assim consolidado, o IPTAN prima por formar e qualificar cidadãos comvistas 

à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Além disso, o 

Institutotambémtemcomocompromissodesenvolverprogramasdeextensão 

edivulgaçãocientíficaetecnológica,bemcomorealizareestimularapesquisa 

aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e 

odesenvolvimentocientíficoetecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.1.2 MissãodoIPTAN 
 

OPlanodeDesenvolvimentoInstitucional(PDI)doIPTANdefinecomomissão da 

Instituição: “produzir, disseminar e aplicar o conhecimento acadêmico para 

formaçãocidadã,pormeiodoensino,dapesquisaedaextensão,contribuindo para 

o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectivado 

desenvolvimentosustentáveledaintegraçãocomasdemandasdasociedade”. 

 
 

2.2.1.3 Finalidades,objetivoseprincípiosnorteadoresdoIPTAN 

OtrabalhoeducacionaldesenvolvidonoIPTANnorteia-sepelosfinseobjetivos 

previstosnasmetasedemaisaçõesprevistas,conformesegue: 

2.2.1.4 Finalidades: 
 

 ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimentosocioeconômicolocal,regionalenacional; 

 desenvolver a educação superior e a tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e de adaptação de soluções 

acadêmicas, técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridadesregionais; 

 promover a integração e a verticalização da educação 

superior,otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos degestão; 

 orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e do 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades 

dedesenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto; 

 desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

 realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 



 promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

conhecimentossociais,notadamenteaquelesvoltadosàpreservaçãodo 

meioambiente. 

 
 

2.2.1.5 Objetivos: 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IPTAN estabelece como 

objetivos e princípios norteadores da Instituição: 

 ministrar educação superior, prioritariamente na forma de cursos 

Integrados,paraosdiscentes; 

 ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores 

objetivando acapacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualizaçãodeprofissionais,emtodososníveisdeescolaridade; 

 realizarpesquisasaplicadas,estimulandoodesenvolvimentodesoluções 

técnicas,estendendoseusbenefíciosàcomunidade; 

 desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades daeducação profissional, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais com ênfase na saúde, educação e 

mercadodetrabalho,nodesenvolvimentoenadifusãodeconhecimentos 

científicos; 

 estimulareapoiarprocessoseducativosquelevemàgeraçãodetrabalho 

erendaeàemancipaçãodocidadãonaperspectivadodesenvolvimento 

socioeconômicolocaleregional; 

 ministraraulasecursosemníveldeeducaçãosuperior: 
 
 

2.2.1.6 Função: 
 

a) cursossuperioresvisandoàformaçãodeprofissionaisparaosdiferentes 

setoresdaadministraçãoecontabilidade; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica,comvistasàformaçãodeprofessoresparaaeducaçãobásica, 

sobretudonasáreasdeeducaçãofísicaepedagogia; 



c) cursos na área jurídica, ofertando a prática e disseminação dos 

atendimentoseacapacitaçãodaatuaçãojurídica; 

d) atividadesnaáreadasaúde,parainvestimentonacapacitaçãoeatuação 

dosprofissionaisdaáreadaenfermagemeeducaçãofísicabacharelado. 

 
 

2.2.1.7 Princípios: 
 

 Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservaçãodomeioambiente,transparênciaegestãodemocrática; 

 verticalizaçãodoensinoesuaintegraçãocomapesquisaeaextensão; 

 eficácianasrespostasdeformaçãoprofissional,difusãodoconhecimento 

científicoetecnológicoesuporteaosarranjosprodutivoslocais,sociaise 

culturais; 

 inclusão de um público historicamente colocado à margem das políticas 

deformaçãoparaotrabalho,dentreesse,aspessoascomdeficiênciase 

necessidades  educacionaisespeciais. 

 
 

2.2.1.8 CompõemoIPTANosseguintesórgãos: 
 

I - O Órgão Consultivo, Normativo e Deliberativo Superior: O Conselho de 

Ensino,PesquisaeExtensão; 

II -OsÓrgãosDeliberativosdosCursos/ProgramasAcadêmicos: 
 

a) ColegiadodoInstitutoSuperiordeEducação(ISE) 
b) ColegiadosdosCursosdeGraduação 
c) ColegiadosdosCursosdePós-graduação; 

 
 

III -OsÓrgãosdeAdministraçãoSuperior: 
 

a) DireçãoGeral 
b) DiretoriadeEnsino,PesquisaeExtensão 
c) Diretoria deGraduação; 

 
 

IV -OsÓrgãosExecutivos:asCoordenaçõesAcadêmicas: 



a) CoordenaçãodoInstitutoSuperiordeEducação 
b) CoordenaçãodeGraduação 
c) Coordenação  dePós-graduação 
d) CoordenaçõesdeCursosdeGraduação 
e) CoordenaçõesdeCursosdePós-graduação 
f) CoordenaçãodePesquisa 
g) CoordenaçãodeExtensão; 

 

V -OsÓrgãossuplementares: 
 

a) NúcleodeApoioaoEstudante 
b) SecretariadeRegistroseControleAcadêmicos 
c) SetorFinanceiro 
d) Biblioteca 
e) Almoxarifado 
f) Setor deRecepção 
g) SetordeTecnologiadaInformação(TI) 
h) SetordeServiçosGerais 
i) SetordeManutençãoPredial 
j) SetordeContabilidade 
k) Setor dePessoal 
l) SetordeVigilância 
m) Setor deCompras 
n) SetordePatrimônio. 

 
Além desses seguimentos, existem outros complementares de apoio às 

atividadesacadêmicas: 

 DCE–DiretórioCentraldosEstudantes; 
 Ouvidoria; 
 Atendimento Psicopedagógico. 

 
 

2.2 Dimensão3:Aresponsabilidadesocialdainstituição. 
 

Na dimensão 3, que trata da responsabilidade social da Instituição, foram 

formuladas perguntas nos questionários que nos oportunizam a leitura mais 

efetiva frente as dimensões avaliadas. 

 OIPTANapresentaprojetosdeinserçãoeinclusãodeportadores 

denecessidadesespeciais;



 

 

 oferta-se aos funcionários, docentes e discentes curso básico de 

Libras; 

 CursobásicodeLínguaInglesa; 

 Convênios e acordos de atendimentos na área de saúde e 

acessibilidade; 

 Convênio de descontos e parcerias com instituições públicas e 

privadas daregião; 

 Convêniodeaçãodeestágios; 

 Cursosdeprimeirossocorros; 

 Cursosdecombateaincêndio; 

 Formasdecréditos:FIES,PROUNIeDESCONTOSPESSOAIS; 

 Acessibilidadefísica. 
 

2.4.3 Dimensão10:SustentabilidadeFinanceira 
 

2.4.3.1 Contextooperacional 

A administração da Instituição vem adotando uma série de medidas austeras 

comoformadeequacionaraatualsituaçãopatrimonialefinanceira.Osplanos da  

administração  para  a  equalização  de  sua situação  patrimonial  são:(i) 



expansãodareceita,(ii)diminuiçãodasdespesascompessoal,(iii)reduçãode 

encargos financeiros na captação de novos empréstimos. Para alcançar tais 

propósitos, vem sendo desenvolvido um plano de trabalho que, entre as 

medidasimplementadasouemfasedeimplementação,propõe-sea:reduziro nível 

de inadimplência, racionalizar os custos administrativos e acadêmicos, 

bemcomoimplementardiversasmedidasdecontroleadministrativo-financeiro, 

alémdeadotaroplanejamentoorçamentário. 

 

O conjunto dessas ações faz parte do planejamento de equilíbrio econômicoe 

financeiro da Instituição, que visa à eliminação de desperdícios, previstas 

substancialmenteparaoanode2015,permitindoqueaInstituiçãomelhoresua 

capacidade de investimento, possibilitando a continuidade e incremento das 

ações na qualificação contínua do seu quadro de colaboradores e instalações 

físicas.AadministraçãodaInstituiçãoacreditaquetodasessasmedidastrarão 

osresultadosesperadoseproporcionarãoaequalizaçãodofluxofinanceirode 

curto,médioelongoprazos. 

 

2.4.3.2 Basedepreparação 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 

Pronunciamentos,asOrientaçõeseasInterpretaçõesemitidaspeloComitêde 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho 

FederaldeContabilidade(CFC). 

 

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda 

funcional da Instituição. Todas as informações financeiras apresentadas em 

Realforamarredondadasparaomilharmaispróximo,excetoquandoindicado de 

outraforma. 

 

2.4.3.3 PrincipaisPolíticasContábeis 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 

maneiraconsistenteatodososperíodosapresentadosnessasdemonstrações 

financeiras. 



 
 

Foram adotados os seguintes procedimentos contábeis: 
 

a. Contas areceber 

Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, 

além de acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas e de 

cobrança própria. Também no contas a receber estão contidas as bolsas 

concedidas pelo FIES. A Instituição não constituiu a provisão para créditos de 

liquidação duvidosos, mas está buscando uma melhor estimativa para a 

mensuração desses valores. 

 

b. Estoques 

Os estoques referem-se a materiais auxiliares utilizados na prestação 

deserviços da Instituição, e são mensurados pelo custo médio ponderado. 

 

c. Passivoscirculanteenãocirculante 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 

conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 

encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. 

 

d. Imobilizado 

Reconhecimento e mensuração Itens do imobilizado são mensurados 

pelocusto histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 

acumulada.Adepreciaçãoécalculadapelométododalinharetasobreovalor 

depreciável,queéocustodeumativo,deduzidodovalorresidual,aolongode 

suavidaútilestimada. 

 

Os direitos e obrigações da Instituição estão em conformidade com seus 

efetivos valores em reais. 

 
2.4.3.4 -Caixaeequivalentesdecaixa 

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 

conversíveis em um montante conhecido de caixa e são efetuadas em 

investimentodebaixorisco.Asaplicaçõesfinanceirasreferem-seaCertificado 



de Depósito Bancário (CDB), atualizados com base na variação doCertificado 

deDepósitoInterbancário(CDI),remuneradasataxasquevariamentre97%e 

92%doCDIparaosperíodosabrangidosporestasdemonstraçõesfinanceiras. 

 
2.4.3.5 - Contas areceber 

O contas a receber se apresenta como destacado na tabela acima 

demonstrando o valor bruto e das bolsas do FIES, que compõem o grupo do 

contas a receber. 

As mensalidades de alunos estão registradas pelo valor original não 

contemplados os juros e multas por atraso. A inadimplência em cobrança é 

representadapeloschequesdevolvidosdealunos,mensalidadesematrasose 

negociações. 

 

2.4.3.6 -Estoques 

Osestoquesreferem-semateriaisauxiliaresutilizadosnaprestaçãodeserviços 

dedaInstituição,esãomensuradospelocustomédioponderado. 

 

2.4.3.7 -Adiantamentos 

Os adiantamentos são compostos basicamente por fornecedores em sua 

grande maioria, e uma pequena parte por adiantamentos a empregados. 

 
2.4.3.8 –Tributosacompensar 

Refere-seimpostoderendasobrerendimentosdeaplicaçõesfinanceirasesão 

compensadosnofechamentoanualdedaapuraçãodoimpostoderenda. 

 

2.4.3.9 –Empréstimos–Cenep 

Empréstimo que a instituição faz ao Centro de Educação Profissional 

Tiradentes(CENEP),tambémnacidadedeSãoJoãodel-Rei,MinasGerais.O 

CENEP e mantido pelo Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

Neves(IPTAN). 

 

Os empréstimos são concedidos a taxa básica de juros Selic. 



2.4.3.10 –Imobilizado 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 

acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 

aquisição dos itens. A depreciação é calculada usando o método linear para 

alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil. 

 

2.4.3.11 -Fornecedores 

O saldo de fornecedores representam até a data do balanço obrigações 

vencíveis até o final do exercício seguinte composto basicamente por 

fornecedores de serviços e de materiais de uso na prestação de serviços de 

educação da Instituição. 

 

2.4.3.12 -Salárioseencargossociais 

As obrigações com salários e encargos representam 52% das dívidas 

circulante, destacando a conta de férias e encargos, essas poderão ser maior 

ou menor por se tratar de provisão de férias e encargos. 

 

2.4.3.13 -Obrigaçõestributárias 

As obrigações tributárias a recolher são representadas pelo imposto de renda 

retido na fonte sobre a folha de salários, somando 50% de toda a obrigação 

tributária da instituição; e pelo ISS sobre o faturamento. 

 

2.4.3.14 -Empréstimosbancários 

OsempréstimosforamcapitadosnamodalidadeGIROEMPRESAFLEXataxa 

de1,935%a.m,destinadosacumprirobrigaçõesdecurtoprazo 

 

2.4.3.15 -Outrasdébitosapagar 

São representadas pelos adiantamentos recebidos de clientes e são baixados 

conforme se realiza a receita por regime de competência. 

 

2.4.3.16 -Empréstimosdeligadas 

Refere-se a empréstimos com diretores remunerados a taxa de juros Selic 

quando do pagamento do empréstimo. 



 
 

2.4.3.17 -PatrimônioLíquido 

O patrimônio líquido é representado pelo valor ajustado e o resultado do 

períodocontemplatodasasreceitasedespesasapropriadasatéofechamento 

dobalanço.Areservadecapitalfoirevertidaparareservasdelucronoiníciodo 

exercício.Em2012ainstituiçãoaumentouocapitalsocialemR$3.077.000,00coma

finalidadedecaptarnovosinvestimentos. 

 

2.4.3.18-  Parcelamentos federais 

Parcelamento previdenciário junto ao Instituto de Nacional de Seguridade 

Social(INSS),eestásendorecolhidonoprazolegalnãoafetandoasatividades 

daInstituição. 

 

2.4.3.19 -Receitaoperacionallíquida 

A receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber das 

atividades de ensino superior, taxa de inscrição no vestibular. A receita é 

apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 

descontos. A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo 

comobase os serviços realizados até a data do balanço. 

 

2.4.3.20 -Custosdosserviçosprestados 

Oscustosestãorepresentadospelosgastoscompessoalsãoapropriadospelo 

regimedecompetênciacontendotodamovimentaçãodoexercício. 

 
2.4.3.21 -Despesasgeraiseadministrativas 

Representam as despesas de manutenção, despesas com propaganda, 

energia elétrica, consultoria entre outras despesas de custeio administrativo. 

 

2.4.3.22 -Impostoderendaecontribuiçãosocial 

Em conformidade com a Lei nº 11.096/2005, regulamentada pelo Decreto 

5.493/2005 e normatizada pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 456/2004, nos termos do artigo 5º da Medida Provisória nº 

213/2004,  as  entidades  de  ensino superior que  aderiram ao PROUNI ficam 



isentas, no período de vigência do termo de adesão, dentre outros, do IRPJ e 

da CSLL, devendo a apuração ser baseada no lucro da exploração das 

atividades isentas. 

Portanto, a instituição não recolhe o Imposto decorrente das atividades 

deensino, sendo este um benefício concedido em decorrência do Prouni. 

2.3  
 
 
 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS AOS DISCENTES, 
DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
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TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

2.6 AÇÕESCOMBASENOS RESULTADOS 
 

Em relação às Políticas Acadêmicas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão, o PDI do IPTAN apresenta como um de seus pilares a 

formaçãoacadêmica de alta qualidade que visa a proporcionar a contínua 

reflexão e a inserção de seus egressos no mercado de trabalho, destacando 

sempre a 

formaçãoemconsonânciacomapesquisaeaextensão.Aspolíticasdeensino do 

IPTAN pautam-se pela interdisciplinaridade, flexibilizando os currículos e 

permitindoaosdiscentespraticarsuacriatividadeemtemasatuaisimportantes, 

além de proporcionar uma formação indispensável para a atuação do egresso 

nomundodotrabalho. 



As salas de aula não se limitam ao espaço físico da dimensão 

tradicional,compreendendotodos os 

espaçosdentroeforadoIPTAN,comsuasmúltiplas 

características,ondesepodempraticarosensinamentosadquiridosatravésde 

conteúdos multidisciplinares. Esse espaço é de construção conjunta do 

conhecimento, onde professores e alunos buscam juntos as informações, 

estabeleceminterações,diálogosetrocas. 

 
Nessesentido,oconhecimentoproduzidopelapesquisa,porumlado,partede 

situações concretas, do real, isto é, da leitura da prática do campo científico 

que se propõe a estudar; e, por outro lado, parte de reflexões teóricas 

relacionadas aos conteúdos ministrados, de forma a embasar tanto a prática 

quantoaprópriateoriadessesconteúdos,contribuindoparaocrescimentoem 

váriasáreasdoconhecimentohumano.OIPTANreconhecequenãohácomo 

praticar o ensino em interface com a pesquisa sem levar em conta 

essassituações. Para se praticar o ensino decorrente da pesquisa, é 

necessário reverter a lógica do ensino tradicional e formulá-lo a partir da 

lógica da pesquisa. 

 

O grande desafio do homem do século XXI é ser proativo, saber apresentar 

propostas de soluções para os problemas que surgem, sem perder de vista o 

seu caráter ético. Para satisfazer a essa exigência, os cursos do IPTAN 

setransformamemlocaisdeconstruçãoeproduçãodoconhecimentoparaqueo 

discente seja o sujeito de sua própria aprendizagem, com a ajuda de todo o 

corpodocenteeofuncionaldaInstituição. 

 

Quanto às políticas de pesquisa e extensão, o IPTAN reconhece que é no 

ensinosuperiorqueserealizaaindissociabilidadeentreoensino,apesquisae 

aextensãonoseusentidomaisamplo.Entende-seportalpráticaoconjuntode 

açõesempreendidasnessescampos,visandoaosobjetivosdaInstituição. 

 

Nesse aspecto, considera-se que as atividades de pesquisa realizadas 

emnível de graduação e pós-graduação têm comofundamento 

propiciardebates, descobertas e inovações, enriquecendo a prática do ensino 

e aprimorando as atividadesdeextensão. 



 
 

Onívelmaiselementar,emtermosdepesquisa,promovidopeloIPTANsãoos 

Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação, em que os alunos têm a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação na 

soluçãodeumproblemaproposto. 

 

Com relação às linhas de pesquisa do IPTAN, estão atreladas aos projetos de 

pesquisa desenvolvidos anualmente, sendo revistas periodicamente, através 

de encontros e cursos de capacitação promovidos pela Instituição. Nesses 

momentos,odebateacercadaproduçãosistematizadadoconhecimentotoma 

corpo e abrange um grande número de profissionais que se dedicam a essa 

prática. 

 

Os projetos de pesquisa do IPTAN são desenvolvidos por professores e 

alunos,sobofomentodeagênciascomo:FUNADESP(FundaçãoNacionalde 

Desenvolvimento do Ensino Superior Particular) e FAPEMIG (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais), além da participação do 

Instituto no SISTEMA FINANCIAR. Busca-se, cada vez mais, a contínua 

captação de recursos para implementação de projetos de pesquisa, através 

dessas fundações e outras, tornando-se uma atividade contínua dentro do 

IPTAN. 

 

Nessecontexto,ainiciaçãocientíficaélevadaaefeitonaInstituição,alocando- 

seosalunosemgrupos,projetoselinhasdepesquisaeatribuindo-lhestarefas 

específicas.Issoproporcionaaoalunoaaprendizagemdetécnicasemétodos de 

pesquisa, estimulando o desenvolvimento do pensar científico e da 

criatividade, em função das condições criadas pelo confronto direto com 

osproblemasdepesquisaoferecidospeloprofessor-orientador. 

 

AlémdosTCCsedosprojetosdepesquisa,háquesalientartambémosmeios de 

divulgação da pesquisa oferecidos pelo Instituto: os Cadernos de Pesquisa 

(publicação impressa anual), a Revista Saberes Interdisciplinares(publicação 



impressamultidisciplinarsemestralquepossuioseloQualis/CAPESemvárias 

áreasdoconhecimento)eoAnuáriodeProduçãoCientíficaeletrônico. 

 

Já a extensão universitária no IPTAN está em consonância com o ensino e a 

pesquisa, sendo aquela uma espécie de resposta que a Instituição oferece à 

comunidade em que se insere, no que diz respeito aos seus problemas e 

expectativas. 

 

OIPTANsepautanoquefoidefinidonoIEncontroNacionaldePró-reitoresde 

ExtensãodasUniversidadesPúblicasBrasileirasde2001,asaber: 

 
A extensão universitária é o processo educativo que articula o ensino 
e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre universidade e a sociedade. 
A extensão é uma via de mão dupla com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará nasociedade a oportunidade 
da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno 
à universidade docentes e discentes terão um aprendizado que, 
submetido à reflexão teórica, seria acrescido àquele conhecimento. 
Este fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados/acadêmico e popular, terá como consequência a 
mudança de conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da universidade. 
Além de instrumentalizadora desse processo dialético de 

teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece 
a visão integrada do social. (FÓRUM, 2001, apud ARAÚJO; 
CASEMIRO, 2008, p. 2). 

 

Por meio da extensão, a instituição de ensino superior vai até a comunidade 

em que se insere – ou que recebe a sua unidade – disseminando o 

conhecimentodoqual,aprincípio,édetentora.Verifica-seque“éumaformade a 

universidade socializar e democratizar o conhecimento, levando-o aos não 

universitários”(SILVA,1996apudARAÚJO;CASEMIRO,2008,p.3). 

 

Muito além de mero assistencialismo, a extensão passa a ser vista como um 

processo que se articula com o ensino e a pesquisa, ultrapassando as 

fronteirasdesuacompreensãotradicional,comoparteindispensáveldopensar e 

fazer universitários, da prática acadêmica que objetiva interligar as ações da 

Instituiçãodeacordocomasdemandasdasociedadecomoumtodo. 



A extensão, inegavelmente, oferece aos alunos a oportunidade de colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e amadurecidos através 

da pesquisa. A possibilidade do processo de ensino-aplicação é uma maneira 

bem planejada de preparar os futuros profissionais não apenas com a teoria, 

mascomplementandoasuaformaçãocomaestratégiadaprática,quemostra que o 

verdadeiro conhecimento só é adquirido com a execução desses elementos. 

 

Em relação à comunicação com a sociedade, a partir das falhas constatadas, 

estabelecemos como projeto da CPA para 2017 a aplicação de questionário à 

comunidadeexternaaoIPTANparaaferiraimagemqueestacomunidadetem 

dainstituição. 

 

Alémdisso,emrelaçãoàDireçãodoinstituto,investimentosforamfeitos na 

melhoriadoPortalacadêmicoenoserviçodeinternetWireless. 

 

No que tange às políticas de atendimento ao discente o IPTAN possui órgãos 
de apoio às atividades acadêmicas do IPTAN, quais sejam: 

 O ISE, que é o órgão executivo das deliberações do Colegiado 

dos cursos de licenciatura e o órgão de coordenação geral dos mesmos 

cursos, além de ser responsável pelo suprimento de recursos humanos, 

científicos e tecnológicos às atividades de ensino, pela elaboração da 

pesquisa e pelo exercício das atividades de extensão, bem como 

peloaperfeiçoamentopessoaldosdocentes. 

 As Coordenadorias dos cursos de graduação (Licenciatura, 

Bacharelado e Pós- Graduação), que são órgãos executivos das 

deliberaçõesreferentesàorganizaçãoefuncionamentodoscursos. 

 A coordenação de Pesquisa, que é o órgão executivo das 

deliberações oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

referenteàatividadedePesquisanoIPTAN. 

 A Coordenação de Extensão, que é o órgão executivo das 

deliberações oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

referenteàsatividadesdeExtensãonoIPTAN. 



 A Coordenação de Pós-Graduação, que é o órgão executivo das 

deliberações oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

referente à atividade de pós-graduação no IPTAN em todas as 

modalidades. 

 A Coordenação de Graduação, que é o órgão executivo das 

deliberações oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

referenteàsatividadesdegraduaçãonoIPTANemníveldelicenciaturae 

bacharelado. 

 O Núcleo de Apoio ao Estudante, que é órgão suplementar das 

deliberações oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

matéria de estágio, monografia, monitoria e outros programas de apoio 

acadêmicoepsicopedagógicoaodiscente. 

 A Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos, que é um 

órgão suplementar dirigido pelo Secretário de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

 ABiblioteca,queéumórgãodeprestaçãodeserviços,tendo por 

finalidade promover o desenvolvimento do acervo, adequando-o às 

atividadesdeensino,pesquisaeextensão. 

 O setor de Tecnologia de Informação, responsável pela criaçãoe 

desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para auxílio ao ensino, 

pesquisaeextensão. 

 
 

Sobre as políticas de Gestão e de Pessoal, o IPTAN apresenta como política 

institucional o incentivo ao corpo docente no que se refere à qualificação, 

oferecendo cursos de capacitação didático-pedagógica e auxiliando de forma 

direta ou indireta aos docentes que se encontram no processo decapacitação 

em programas de pós-graduação. É incentivada, também, a participação dos 

docentes em atividades de pesquisa e extensão organizadas pela instituição 

e/ouporoutrasinstituições.Apolíticadequalificaçãodocorpodocenteéparte 

integrantedoPlanodeCarreiradaInstituição. 

Esse plano de carreira, é composto pelo Plano de Cargos e Salários, que 

contempla as categorias funcionais, os níveis e índices de remuneração, 

formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos para   ascensão, 



 

entre outros aspectos. Ressalta-se que o texto na íntegra do referido Plano se encontra 

disponível na Instituição e foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

Noaspectoinfraestruturafísica,oIPTANvempromovendomelhoriascontínuas 

emseuespaçofísico,comotrocadeventiladoresnassalasdeaula,instalação 

depersianas,melhoriasnoslaboratórios,implantaçãodasalademetodologias ativas, reforma dos 

sanitários e investimentos nas áreas de convivência. 

Todavia,oinstitutoreconhecequeoespaçofísicoondeselocalizaatualmente é insuficiente para 

atender às novas demandas da instituição, que vem apresentando crescimento visível nos 

últimos anos. Tendo em vista essa inadequação do espaço físico da instituição, cujo prédio é 

alugado, amantenedora já adquiriu terreno e iniciou as obras para a construção de sede 

própria para o IPTAN. 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

Espera-se que as análises quantitativa, qualitativa e as sugestões apresentadas neste 

relatório sejam válidas para redimensionar a realidade da vida acadêmica do Instituto de 

Ensino Superior Presidente Tancredo Almeida Neves - IPTAN. 

Todo instrumento avaliativo deve ser frequentemente e rotineiramente construído e 

aperfeiçoado, reformulando, acrescentando ou tirando questões. Deve ser um trabalho de 

parcerias, que conte com a participação da CPA, da Direção, Coordenadores de Curso, dos 

docentes e funcionários, que, juntos, poderão refletir sobre ações estratégicas - pedagógicas 

e administrativas - e colaborar, de forma participativa e democrática, para o aprimoramento 

demétodos para promoção da Excelência do Ensino Superior do IPTAN. 

OIPTAN,comcerteza,aindanãodispõe,institucionalmentenoseureferencial político e 

pedagógico, de todos os elementos necessários à execução do processo avaliativo, no nível 

das dimensões estabelecidas pelo SINAES. Entretanto,comumolharretrospectivo,tornam-

semuitoevidenteasmudanças 

ocorridaseasmelhoriasdecorrentesdessasmudanças.Aospoucos,estamos 

avançandonaconstruçãodeumaculturaprópriadeautoavaliaçãonoinstituto, subsidiada por 

compreensões, cada vez mais consolidadas, sobre a 

indissociabilidadeentreaavaliaçãoeavidaacadêmica,Éimportantedestacar que a construção 

consciente, deliberativa e coletiva da cultura e da avaliação que vem se fortalecendo neste 

instituto vem contribuindo, com 



responsabilidade,paraqueoIPTANalcanceasuamissãosocial,impulsionada pela crença na 

possibilidade de oferta de oportunidade educacionais para os 

alunos,emfavordetodoodesenvolvimentoinstitucional. 

Esperamos que este trabalho que envolve toda a Instituição sirva para a construção de 

projetos mais amplos de avaliação continuada, que possamser a base para o 

desenvolvimento de metodologias de avaliação que permitam aos diferentes segmentos 

educacionais do IPTAN e níveis setoriais e de administração a se planejar em e aplicarem, 

deformasistemática, os resultados oriundos da Avaliação Institucional e a usar em este 

documentoparaestruturar ações com o objetivo de garantir melhorias tanto administrativas 

quanto pedagógicas. 

ConcluímosesteRelatórioFinalcientesdenossasfragilidadeseconfiantesno trabalho e 

redirecionamento que teremos nas próximas atividades para a 

construçãodeumIPTANmaisdemocráticoeparticipativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEJAMENTO AVALIAÇAO INSTITUCIONAL DE 2017 
 
 

 
 
 

Para realização do processo de avaliação, iremos manter as mesmas etapas do ano 

anterior, devido ao bom andamento das atividades. Essas etapas são as seguintes: 

a) EtapaI–PLANEJAMENTOEPREPARAÇÃOCOLETIVA 

Primeiramente, faremos o planejamento e a estimulação e envolvimento de 

toda a comunidade no processo: 

Para tanto, prevemos os seguintes passos iniciais: 

 Reuniões da Comissão Própria de Avaliação – CPA, com a função de 

coordenarearticularoprocessodeavaliação. 

 Planejamento da avaliação com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia,recursosecronograma. 

 Sensibilização da comunidade acadêmica buscando o envolvimento 

com oprocesso. 

- Processo de socialização da CPA 

Aapresentação,emformadepalestrasouapresentaçõesnassalasdeaula,de um 

tema que terá como base o referencial para favorecer conclusões e ocasionar 

reflexões. 

Instrumentoscomotextos,filmeseoutrospoderãoserutilizadoscomobasede 

disseminaçãocomosprincípiosdefinidosnoPlanodeDesenvolvimentoInstitucional. 

 

b) EtapaII–DESENVOLVIMENTODOPROJETOPROPOSTO 

AsegundaetapaterácomosuporteodesenvolvimentodasatividadesdaEtapa I e 

seguirá fortificando a consolidação de atividades que foram programadas e pré- 

selecionadasnoprocessodeavaliação. 

Esta etapa preverá: 

 Definiçãodosgruposdetrabalho. 

 Realização das técnicas programadas como palestras, mesas 

redondas,reuniõestécnicaseorganizaçãodetrabalhos. 

 Construção dos instrumentos de avaliação (questionários, entrevistas 

e/ou outros) que deverão ser sempre reformulados e estudados 

conformeasnecessidadespercebidas,sugeridasequestionadas. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 



 Aplicaçãodasavaliaçõesinstitucionais. 

 Definiçãodametodologiadeanáliseeinterpretaçãodedados. 

 Elaboração dos relatórios de avaliação, apresentando os resultados a 

todaacomunidadeacadêmicaaoMEC. 

 

- Palestras,mesasredondas,reuniõestécnicas,outros. 

Momento para análise e objetivação das ações planejadas, de forma coletivae 

democrática,paraadefiniçãodeinstrumentosdeavaliaçãoqueserãodesenvolvidos. 

A comunicação interna e externa se fará de suma importância para o bom 

andamento,desenvolvimentoeevoluçãodaAvaliaçãoInstitucional,juntamentecoma 

troca de informações para a articulação entre os participantes das ações que serão 

desenvolvidasedasmetodologiasqueserãoutilizadas. 

- Conclusão final ouanálise 

Recolhimento e confrontação dos dados levantados pela Comissão de 

Avaliação. Proposta de Avaliação Institucional e Planejamento de sua Execução 

 

c) Etapa III – CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO E PROGRAMAÇÃO DE 

REDIRECIONAMENTO 

Esta etapa prevê a incorporação dos resultados encontrados na avaliação e a 

busca, a partir destes, de melhoriasnos serviços prestados pelo IPTAN. 

As ações previstas nesta etapa serão: 

 Organização e estruturação das discussões frente aos 

resultadospelacomunidadeacadêmicaeadministrativa; 

 elaboração de um relatório final que expresse os 

resultadosdasdiscussõeseaanáliseeinterpretaçãodosdados; 

 divulgaçãoparaacomunidadedosresultadosobtidos; 

 planejamentoda aplicação dos resultados visando o 

saneamentodasdeficiênciasencontradas. 

- Divulgação dosResultados 

A divulgação dos resultados poderá ocorrer através de palestras, de reuniões, 

de documentos informativos impressos ou eletrônicos e outros e servirá para tornar 

públicasasoportunidadesparaaçõesdetransformaçãovindasdoprocessoavaliativo. 

- Utilização dosResultados 

O documento final será apresentado à Direção para a análise dos resultados e 

sugestões. 



 
 

PlanejamentoOficialdaAvaliaçãoInstitucionalde2017-Planejamento 

estruturaçãoeImplantaçãodoSistemadeAutoAvaliação 
 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSAVEIS 

Planejamento 

estruturação e 

implementação do 

sistema de autoavaliação 

institucional 

Constituição e 

reorganização da CPA 

 

Direção Geral 

Desenvolvimento do Projeto 

de avaliação institucional 

 

Comissão da CPA 

 
 
 

Estímulo e envolvimento 

da Comunidade 

Acadêmica no Processo 

de Avaliação 

Criar campanha de divulgar 

deste processo buscando o 

esclarecimento de sua 

política e a participação 

coletiva 

 

Comissão da CPA 

Intensificar participaçãoe 

promoção de eventosque 

viabilizam a integraçãodo 

sistema 

 

Comissão da CPA e 

Coordenadores de Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concretização das 

atividadesprogramadas 

propostas de 

autoavaliação 

Definir as equipes de 

trabalho para iníciodo 

processo deavaliação 

 

Comissão da CPA e 

Direção 

Criar e/ ou reformular os 

instrumentos deavaliação 

que serãoaplicados 

 

Comissão da CPA, 

Direção e corpo 

acadêmico 

Aplicar os instrumentos de 

avaliação 

 

Comissão de CPA 

Planejar as técnicas 

planejadas(palestras, 

reuniões, mesasredondas) 

 

Comissão da CPA, 

Direção e corpo 

acadêmico 

Planejar os eventos para o 

desenvolvimento de cada 

dimensão trabalhada 

 

Comissão da CPA, 

Direção e corpo 

PLANEJAMENTO OFICIAL DA CPA 



 

  acadêmico 

Planejamento Oficial da Avaliação Institucional de 2017 

Planejamento estruturação e Implantação do Sistema de Auto Avaliação 

CONTINUIDADE 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

 
 
 

Incorporação dos 

resultados naavaliação, 

buscando a melhoriada 

qualidade naInstituição 

Elaborar os relatórios 

parciais 

 
 
 
 

Comissão da CPA 
Apresentar os relatórios 

Elaborar o relatório Final 

Apresentação dos 

recursos paracomunidade 

Acadêmica 

Planejar a aplicação dos 

resultados buscando 

sanear as deficiências 

encontradas 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO PERÍODO DATA HORÁRIO 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO 

1º  
 
 

22/05/2017 

19:15 
2º 19:30 
3º 19:45 
4º 20:00 
5º 20:15 
6º 21:00 
7º 21:15 
8º 21:30 

 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

3º  
23/05/2017 

19:15 
5º 19:30 
7º 19:45 
9º 20:00 

 
 

DIREITO DIURNO 

3º  
 

24/05/2017 

8:00 
5º 8:15 
7º 8:30 
9º 8:45 

11º 9:30 
 
 
 
 

DIREITO NOTURNO 

1º  
 
 
 

24/05/2017 

19:15 
2º 19:30 
3º 19:45 
4º 20:00 
5º 20:15 
6º 21:00 
7º 21:15 
8º 21:30 
9º 21:45 

10º 22:00 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º  
 

25/05/2017 

19:15 
3º 19:30 
5º 19:45 
7º 20:00 

MAIO 
 D  S  T  Q  Q  S  S 

   1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO 2017 



ESPECIAL 20:15 
 
 

ENFERMAGEM 

1º  
25/05/2017 

21:00 
3º 21:15 
5º 21:30 
7º 21:45 
9º 22:00 

ENGENHARIA CIVIL 1º 23/05/2017 20:15 
3º 21:00 

 
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

1º  
 

23/05/2017 

21:15 
3º 21:30 
5º 21:45 
6º 22:00 

 
MEDICINA 

1º  
26/05/2017 

8:00 
3º 8:15 
4º 8:30 

ODONTOLOGIA 
DIURNO 

1º 27/05/2017 8:45 

ODONTOLOGIA 
NOTURNO 

1º 27/05/2017 19:15 
2º 19:30 

 
PEDAGOGIA 

1º  
27/05/2017 

19:45 
5º 20:00 
7º 20:15 

 


