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Avaliação Institucional (Anual)

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



Composição

Representantes do corpo docente

Leonardo de Araújo Lopes e Jaqueline Melo Soares

Representantes do corpo discente

Lilian Rhodes e Gabriel Saliba

Representantes do corpo técnico-administrativo

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  



Sigilo



Resultados

Não tivemos avaliação docente em 2020.1 

devido a pandemia de COVID-19.



Resultados da avaliação Docente

2019.1 e Institucional 2019.2

2019.1

446 avaliações finalizadas

2019.2

497 avaliações finalizadas



Escala de resultados



A Avaliação Institucional ajuda a tornar

a Instituição melhor?

5,76 - Docente

5,67 – Técnico -

administrativo

4,67 - Discente



Resultados da Avaliação realizada pelo técnico-

administrativo (64 avaliações finalizadas 95,52%)

Avaliação da infraestrutura física e tecnológica

(5,63) Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade 

interna ?

(4,11) As condições de uso da copa da instituição são satisfatórias? 

(4,2) O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 

Avaliação da gestão e apoio institucional

(5,92) Existe pontualidade no pagamento de salário?

(3,7) Conheço e considero satisfatório o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição?  



Resultados da Avaliação realizada pelos Docentes

(78 avaliações finalizadas 87,64%)

Autoavaliação

(5,85) Cumpro o plano de ensino 

(4,94) Conheço o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).

Avaliação da gestão e apoio docente

(6,0) Existe pontualidade no pagamento dos 

salários?

(4,72) A Instituição oportuniza atividades de 

internacionalização?

Avaliação do ensino pesquisa e extensão

(5,83) A prática de metodologias ativas é 

incentivada?

(4,77) Existe incentivo à pesquisa e produção 

acadêmica.

Avaliação da infraestrutura física

(5,73) A manutenção e limpeza da IES é 

satisfatória?

(4,94) O ambiente físico da área de convivência é 

satisfatório?   



Resultados da Avaliação realizada pelos Discentes

(497 avaliações finalizadas 68,18%)

Avaliação do ensino pesquisa e extensão

(5,13) As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a 

profissão? 

(5,13) O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e 

favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 

(3,91) O curso oportuniza políticas, programas, ações em benefícios da sustentabilidade 

socioambiental?

(3,96) A Instituição oportuniza atividades de internacionalização.

Coordenação

(4,43) O coordenador (a) possui bom relacionamento com os alunos?

(3,85) O coordenador (a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas?  



Resultados da Avaliação realizada
pelos Discentes

Gestão institucional e apoio discente

(5,2) As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem.

(3,67) A direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas 

pelos alunos?

Avaliação da infraestrutura física e tecnológica

(5,24) A manutenção e limpeza da IES são satisfatórias?

(3,0) A biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos?

(3,13) O ambiente físico da área de convivência é satisfatório?   



Avaliação docente 2019.1 e 2019.2
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Plano de ação

Descrição Responsável Início Término Ação Status

1 Divulgar o Plano de 
Desenvolvimento

Institucional

Direção Acadêmica 09/04 09/04 Reunião com 
docentes

Suspenso

2 Realizar feedback das 
avaliações

NAPED/Coordenação 31/01 31/01 Oficina de 
Feedback

Concluído

3 Melhorar a infraestrutura
física da biblioteca e 

cantina

Diretoria Financeira 20/02 Reforma Andamento

4 Melhorar o ambiente físico
da área de convivência.

Diretoria Financeira 20/02 Reforma Andamento

5 Oportunizar atividades de 
Internacionalização

Coordenações 10/08 Promoção de 
palestras

internacionais; 
oportunidade
de estágios.

Suspenso



Formato de entrega dos resultado da 

avaliação aos docentes.





Melhorias de infraestrutura



Melhorias de infraestrutura



1o e 2o Encontro nacional (CPA)



Avaliação qualitativa

“Primeiramente quero parabenizar a faculdade pela iniciativa 

de promover este espaço para que nos alunos possamos 

contribuir para possíveis melhorias, além de podermos exaltar o 

que já é digno de ser elogiado. “



Avaliação qualitativa

“Que a CPA realmente leia esses comentários.”

“Bom primeiramente, gostaria que essa minha resposta realmente 

fosse lida”

“Ressalto que o nível dos professores melhorou bastante nesse 

período.” 

“Creio que muito tem sido feito para melhoria da instituição. Mas 

existem ainda algumas falhas que podem ser agilizadas. “



Concordo!

“MAIS ESPAÇO PARA ESCREVER NA CPA.” 

“+espaço CPA” 

“Aumentar o nº de caracteres para esse tipo de avaliação!” 

“1000 CARACTERES”

“Mais caracteres para escrever aqui”  

“400 carácteres é mto pouco!” 

“Bem, 400 caracteres não são nem de longe suficientes para realizar um texto de avaliação” 

“+ caracteres da próx. Vez” 

“É necessário colocar a avaliação da CPA no final do período.” 

“A avaliação está acontecendo um pouco cedo demais” 



Dr. Otávio Silva Salles Barbosa

 Formando Univaço 2019. Aprovado na residência de Clínica

Médica em 5 instituições. Escolheu a USP para dar sequência

na carreira.

“Estive em contato com professores especialistas que se 

preocuparam em passar todo o seu conhecimento e 

experiência. Escolhi bem a instituição da minha graduaçã.”



Comunicado de um aluno da 10a

fase

“Considerando a constante evolução da nossa instituição nos 

últimos anos, e sabendo do grande impacto positivo que os 

feedbacks e avaliações preenchidas pelos acadêmicos, como 

as confeccionadas pela CPA, geram neste processo, escrevo 

as principais observações feitas por mim durante minha 

experiência no Internato Hospitalar e Ambulatorial de Cirurgia 

com um olhar crítico como acadêmico e atual Representante 

Discente no Diretório Acadêmico.” 
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Obrigado!


