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O que é CPA (Comissão Própria de Avaliação)?

Planejamento da avaliação
Relato Institucional

EIXO 1

EIXO 2

EIXO 3

EIXO 4

EIXO 5

Missão e PDI
Responsabilidade social da IES

Política para Ensino, Pesquisa , Pós-graduação e Extensão
Comunicação com a sociedade

Política de atendimento ao aluno

Política de pessoal e carreiras (docente e administrativo)
Gestão da IES

Sustentabilidade Financeira

Infraestrutura física
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Niura Sueli de Almeida Martins e

Marcinelle Cristine de Abreu Sena

Representante da sociedade civil 

Célia Maria de Souza Cotta

Fabiana Lopes de Lima Nunes  



Avaliação é sigilosa 
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Resultados da Avaliação Institucional

(2020-2021) 
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Ensino, Pesquisa Extensão A coordenação de curso Gestão Institucioanal e apoio
discente

Infraestrutura tecnológica
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Resultados

Ensino

Pesquisa

Extensão

(2020 x 2021)

Ítem/Ano 2020 2021

Ensino, Pesquisa e Extensão (Resultado geral) 4,85 4,93

O curso apresenta boa relação entre teoria e prática 

profissional? 5,03 5,12

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade 

de aprender e atualizar-se permanentemente? 4,77 4,72

As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar 

os conteúdos do curso com a profissão? 5,14 5,13

A coordenação de curso e/ou equipe de professores 

oferecem oportunidade para os estudantes participarem 

de programas, projetos ou atividades de extensão 

universitária interno e/ou externos à instituição? 4,08 4,49

As referências bibliográficas indicadas pelos 

professores nos planos de ensino contribuem para seus 

estudos e aprendizagens? 5,2 5,2



Resultados

Coordenação 

de

curso

2020 x 2021

Ítem/Ano 2020 2021

A coordenação de curso (Resultado geral) 4,45 4,78

O coordenador(a) está disponível em horários previstos 

para orientação acadêmica dos alunos e para solucionar 

problemas? 4,53 5,01

O coordenador(a) orienta e esclarece as dúvidas relativas 

ao curso e à profissão? 4,45 4,82

O coordenador(a) incentiva a participação dos alunos nas 

atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, Monitoria, 

visitas técnicas, semanas acadêmicas, etc?)? 4,05 4,41

O coordenador(a) possui bom relacionamento com os 

alunos? 4,79 4,87



Gestão 

e apoio 

Ítem/Ano 2020 2021

Gestão Institucional e apoio discente (Resultado geral) 4,39 4,84

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas 

geradas pelos alunos? 4,2 4,68

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas 

geradas pelos alunos? 4,17 4,7

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas 

geradas pelos alunos? 4,84 5,12

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas 

geradas pelos alunos? 4,34 4,96

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos 

alunos? 4,14 4,74

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são 

satisfatórios? 4,4 4,84

Os setores de atendimento ao discente funcionam de forma satisfatória? 4,55 4,91

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Instituição oferece? 4,33 4,74

Existe ampla divulgação das informações institucionais? 4,22 4,68

A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição melhor? 4,69 5,02



Resultados

Infraestrutura

2020 x 2021 

Ítem/Ano 2020 2021

Infraestrutura tecnológica (Resultado geral) 4,66 5,12

A bibliografia disponíveis na biblioteca virtual atendem as 

necessidades do curso? 4,9 5,36

O site institucional apresenta de forma atualizada as informações 

necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 

externa? 4,84 5,23

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 4,74 4,99

As ferramentas tecnológicas oferecidas para o desenvolvimento da 

aprendizagem no Regime de Especial de Aprendizagem Remota 

(REAR) atenderam foram satisfatórias? 4,63 5,11

O acesso e às ferramentas disponibilizadas para o Regime de 

Especial de Aprendizagem Remota (REAR) se deu de forma 

satisfatória? 4,6 5,11

O volume de atividades aplicadas no Regime de Especial de 

Aprendizagem Remota (REAR) foi satisfatório? 4,26 4,91



Resultados

Avaliação docente

(53% - 47%)

Percentual de docentes com aprovação 
superior a 80%

2020 2021



Modelo



Importância de 

Avaliar... 



Relatos...



Responsabilidade social
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Para acessar o portal de Avaliação você deverá digitar 
o seguinte endereço em seu navegador de internet: 

https://avaliacaoinstitucional.afya.com.br



Breve retorno das avaliações:

Pontuação APG (2021-2022)

Recurso de prova (histórico)

Aumento das aulas de farmacologia 

(notas das AVALIAÇÕES)
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