
 

SÍNTESE DOS RESULTADOS PARCIAIS DA AVALIAÇÃO DE 2018 

A pesquisa aplicada aos discentes, aos docentes e aos técnicos administrativos produziu os 

resultados a seguir. Estes foram objeto de análise pela CPA, cujas conclusões também estão abaixo. 

1 PESQUISA APLICADA AOS DISCENTES 

A pesquisa aplicada aos discentes consistiu de um questionário composto por 25 (vinte e cinco) 

assertivas com as seguintes possíveis respostas ou opiniões: “Concordo plenamente”, “Concordo 

parcialmente”, “Discordo parcialmente” e “Discordo plenamente”. As assertivas estão constantes na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Questionário aplicado aos acadêmicos da FAPAL e suas respostas 

Quesito 
1. Há conhecimento, entre os discentes, que a FAPAL conta com uma Comissão Própria de Avaliação - CPA 
que a avalia periodicamente junto à Comunidade Acadêmica e ao Público Externo. 

2. Há conhecimento, entre os discentes, do trabalho da CPA, com participação nas pesquisas e observação de 
seus resultados. 

3. Percebe-se que os resultados das pesquisas da CPA influenciam as decisões da Direção e da Mantenedora. 

4. A participação da Comunidade Acadêmica nas pesquisas é satisfatória. 

5. Percebe-se a Evolução Institucional a partir dos dados coletados nas Avaliações Externa e Interna da 
FAPAL. 

6. Há conhecimento, entre os discentes, da Missão da FAPAL. 

7. Existem ações de valorização do meio ambiente e a promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-
racial. 

8. A FAPAL desenvolve ações voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social. 

9. A Instituição realiza eventos (extracurriculares) que promovem ainda mais o desenvolvimento da formação 
profissional. 

10. A Instituição tem contribuído para desenvolver o senso crítico e democrático, melhorando o exercício da 
cidadania entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

11. Os conteúdos das disciplinas são coerentes e mantém uma atualização pertinente à área de atuação e ao 
mercado de trabalho. 

12. O relacionamento dos professores com a classe estimula a participação e o interesse dos alunos pela 
disciplina e seu conteúdo. 

13. Durante as aulas, os professores estimulam a visão crítica e a reflexão sobre os conteúdos das disciplinas 

14. Os meios e canais de comunicação que são utilizados na região na qual o campus está inserido permitem 
o conhecimento das diversas atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas pela Instituição de 
Ensino para a comunidade acadêmica (interna e externa). 

15. O coordenador do curso é presente, ativo e conduz adequadamente as relações com os alunos. 

16. Percebe-se que a Titulação do Corpo Docente é satisfatória. 

17. A capacitação do pessoal da Secretaria/Tesouraria para informações, orientação e solicitação de 
documentos é satisfatória. 

18. A capacitação do pessoal da Coordenação de Cursos para informações e orientações é satisfatória. 

19. Há conhecimento, entre os discentes, da existência do Colegiado que discute os problemas dos Cursos. 

20. A Instituição tem bolsas de estudo ou outras formas de apoio ao aluno que se encontra em situação 
econômica desfavorável. 

21. Os serviços da Biblioteca permitem atendimento adequado às necessidades dos usuários (alunos e 
egressos). 

22. Os laboratórios específicos utilizados no curso atendem às necessidades pedagógicas das disciplinas. 

23. Frequento a Biblioteca com regularidade para estudar sobre assuntos relacionados às disciplinas, sendo 
que sempre encontro o que preciso. 

24. Os equipamentos de apoio (data show, equipamentos de som, etc.) utilizados em sala de aula estão 
disponíveis em quantidade e qualidade suficientes. 



Quesito 
25. Os acessos e espaços para pessoas portadoras de necessidades especiais são adequados. 

 

Os resultados das respostas dos alunos foram compilados nos gráficos da Figura 1. 

1.1 Pesquisa aplicada aos Discentes - Análise 

A análise da pesquisa entre os acadêmicos, de uma forma ampla, demonstra um bom nível de 

satisfação, entre 89% no melhor caso e 57% no pior caso, considerando como aprovação as respostas 

“Concordo plenamente” e “Concordo parcialmente”. Seguindo a metodologia adotada, foram 

considerados potencialidades os seguintes quesitos 11, 15, 12, 13 e 21, respectivamente, sobre os 

conteúdos das disciplinas, atuação do coordenador, relacionamento professor/classe, didática docente e 

serviços da biblioteca. Foram consideradas fragilidades os quesitos 19 e 22, respectivamente, sobre o 

colegiado e os laboratórios específicos, requerem uma maior atenção da Gestão da FAPAL. 

 



Figura 1 - Pesquisa aplicada aos Discentes 

 

 



2 PESQUISA APLICADA AOS DOCENTES 

A pesquisa aplicada aos docentes consistiu de um questionário composto por 25 (vinte e cinco) 

assertivas com as seguintes possíveis respostas ou opiniões: “Concordo plenamente”, “Concordo 

parcialmente”, “Discordo parcialmente” e “Discordo plenamente”. As assertivas estão constantes na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Questionário aplicado aos docentes da FAPAL 

Quesito 

1. Há conhecimento, entre os docentes, que a FAPAL conta com uma Comissão Própria de Avaliação - CPA que 
a avalia periodicamente junto à Comunidade Acadêmica e ao Público Externo. 

2. Há conhecimento, entre os docentes, do trabalho da CPA, com participação nas pesquisas e observação de 
seus resultados. 

3. Percebe-se que os resultados das pesquisas da CPA influenciam as decisões da Direção e da Mantenedora. 

4. A participação da Comunidade Acadêmica nas pesquisas é satisfatória. 

5. Percebe-se a Evolução Institucional a partir dos dados coletados nas Avaliações Externa e Interna da FAPAL. 

6. Há conhecimento, entre os docentes, da Missão da FAPAL. 

7. Existem ações de valorização do meio ambiente, do patrimônio cultural e a promoção dos direitos humanos 
e da igualdade étnico-racial. 

8. A FAPAL desenvolve ações voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social  

9. A FAPAL realiza eventos (extracurriculares) que promovem ainda mais o desenvolvimento da formação 
profissional 

10. A FAPAL tem contribuído para desenvolver o senso crítico e democrático, melhorando o exercício da 
cidadania entre a comunidade acadêmica e a sociedade 

11. Os conteúdos das disciplinas são coerentes e mantém uma atualização pertinente à área de atuação e ao 
mercado de trabalho. 

12. O relacionamento dos professores com a classe e a metodologia aplicada nas aulas estimulam a 
participação e o interesse dos alunos pela disciplina e seu conteúdo 

13. Durante as aulas, os professores estimulam a visão crítica e a reflexão sobre os conteúdos das disciplinas 

14. Os canais de comunicação disponíveis e utilizados na região permitem o conhecimento das diversas 
atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas pela FAPAL para a comunidade acadêmica (interna e 
externa) 

15. O coordenador do curso é presente, ativo, interage com a turma e conduz adequadamente as relações com 
os alunos. 

16. Percebe-se que a Titulação do Corpo Docente é satisfatória. 

17. Os funcionários técnico-administrativos estão devidamente capacitados para auxiliar os Professores no 
adequado desenvolvimento de suas aulas e demais atividades. 

18. A FAPAL proporciona boas condições de trabalho para o desenvolvimento das atividades de ensino. 

19. A participação docente nas reuniões de colegiado é importante para a discussão e solução dos problemas 
dos Cursos. 

20. A FAPAL tem bolsas de estudo ou outras formas de apoio ao aluno que se encontra em situação econômica 
desfavorável 

21. A estrutura física da FAPAL, de modo geral, permite boas condições de ensino. 

22. Os serviços da Biblioteca permitem atendimento adequado às necessidades dos usuários (professores, 
alunos e egressos). 

23. Os laboratórios específicos utilizados no curso atendem às necessidades pedagógicas das disciplinas. 

24. Os equipamentos de apoio (data show, equipamentos de som, etc.) utilizados em sala de aula estão 
disponíveis em quantidade e qualidade suficientes 

25. Os acessos e espaços para pessoas portadoras de necessidades especiais são adequados 

 

Os resultados das respostas dos professores foram compilados nos gráficos da Figura 2. 



2.1 Pesquisa aplicada aos Docentes - Análise 

Merecem destaque na tabulação de dados da pesquisa no segmento docente os quesitos com a 

menor concordância, embora com aprovação, mas abaixo de 70% de concordância: os quesitos 24, 3 e 

18, respectivamente, os equipamentos de apoio, a participação da Comunidade Acadêmica nas pesquisas 

da CPA e as condições de trabalho. Também merecem destaque os quesitos considerados, pelo critério 

adotado, como potencialidade: 20, 12, 19, 13 e 14, respectivamente, as bolsas de estudo, o 

relacionamento professor/classe, o colegiado, a didática dos professores e os canais de comunicação. 



Figura 2- Pesquisa aplicada aos Discentes 

 



3 PESQUISA APLICADA AO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A pesquisa aplicada aos funcionários técnico-administrativos consistiu de um questionário 

composto por 25 (vinte e cinco) assertivas com as seguintes possíveis respostas ou opiniões: “Concordo 

plenamente”, “Concordo parcialmente”, “Discordo parcialmente” e “Discordo plenamente”. As 

assertivas estão constantes da Tabela 3. 

Tabela 3 - Questionário aplicado ao pessoal técnico-administrativo da FAPAL 

Quesito 

1. Há conhecimento, entre os funcionários técnico-administrativos, que a FAPAL conta com uma Comissão 
Própria de Avaliação - CPA que a avalia periodicamente junto à Comunidade Acadêmica e ao Público Externo. 

2. Há conhecimento, entre os funcionários técnico-administrativos, do trabalho da CPA, com participação nas 
pesquisas e observação de seus resultados. 

3. Percebe-se que os resultados das pesquisas da CPA influenciam as decisões da Direção e da Mantenedora. 

4. A participação da Comunidade Acadêmica nas pesquisas da CPA é satisfatória. 

5. Percebe-se a Evolução Institucional a partir dos dados coletados nas Avaliações Externa e Interna da FAPAL. 

6. Há conhecimento, entre os funcionários técnico-administrativos, da Missão da FAPAL. 

7. Existem ações de valorização do meio ambiente, do patrimônio cultural e a promoção dos direitos humanos 
e da igualdade étnico-racial. 

8. A FAPAL desenvolve ações voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social. 

9. A FAPAL realiza eventos (extracurriculares) que promovem ainda mais o desenvolvimento da formação 
profissional. 

10. A FAPAL tem contribuído para desenvolver o senso crítico e democrático, melhorando o exercício da 
cidadania entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

11. A Instituição, por meio de suas políticas, estimula a participação do pessoal técnico-administrativo nos 
projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

12. A Instituição desenvolve uma política de atendimento que supre as necessidades da comunidade acadêmica. 

13. A Instituição oferece cursos/treinamento de capacitação para os funcionários técnico-administrativos que 
contribuem para sua evolução profissional. 

14. Os canais de comunicação disponíveis e utilizados na região permitem o conhecimento das diversas 
atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas pela FAPAL para a comunidade acadêmica (interna e 
externa). 

15. Os funcionários técnico-administrativos são comprometidos e participantes do processo de ensino-
aprendizagem. 

16. A qualidade e quantidade do corpo técnico-administrativo que presta atendimento aos docentes e discentes 
são suficientes. 

17. A FAPAL proporciona boas condições de trabalho para o desenvolvimento das atividades dos funcionários 
técnico-administrativos. 

18. A FAPAL proporciona bolsas de estudo aos funcionários técnico-administrativos. 

19. A organização administrativa da Instituição permite que o corpo técnico administrativo tenha uma visão 
clara de suas responsabilidades relativas às suas tarefas. 

20. A Instituição oferece oportunidade de crescimento profissional ao corpo técnico administrativo por meio de 
avaliações realizadas pelos chefes de departamentos. 

21. A estrutura física da FAPAL, de modo geral, permite boas condições de ensino. 

22. Os serviços da Biblioteca permitem atendimento adequado às necessidades dos usuários. 

23. Os laboratórios específicos utilizados nos diversos cursos atendem às necessidades pedagógicas das 
disciplinas. 

24. Os equipamentos de apoio (data show, equipamentos de som, etc.) utilizados em sala de aula estão 
disponíveis em quantidade e qualidade suficientes. 

25. Os acessos e espaços para pessoas portadoras de necessidades especiais são adequados. 

 

Os resultados das respostas dos professores foram compilados nos gráficos da Figura 3 



 

Figura 3 - Pesquisa aplicada aos Técnico-Administrativos 



3.1 Pesquisa aplicada ao pessoal Técnico-Administrativo - Análise 

Analisando os dados apontados pelos corpo técnico-administrativo, destacam-se, com 100% de 

avalição positiva os quesitos 3, 4, 11, 12, 19 e 24, respectivamente, sobre a influência dos resultados das 

pesquisas da CPA, da participação da comunidade nestas pesquisas, o estímulo da participação do 

pessoal técnico-administrativo nos projetos, da política de atendimento, da relação entre a organização 

administrativa e as responsabilidades, e a disponibilidade dos equipamentos de apoio. Os seguintes 

quesitos foram avaliados abaixo de 88%: 13, 20, respectivamente, sobre a questão do oferecimento de 

cursos/treinamento ao corpo técnico-administrativo e a oportunidade de crescimento profissional por 

meio de avaliações realizadas pelos chefes de departamentos. Nota-se que parte do corpo técnico-

administrativo não relaciona o oferecimento de bolsas de estudo para si como capacitação. 

4 PROCESSOS DE GESTÃO 

Os processos de gestão (ações acadêmico-administrativas), desenvolvidos a partir das 

avaliações externas e das avaliações internas estão evidenciados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Processos de Gestão 

Dimensões: Ações Acadêmico-Administrativas 

01 - A Missão e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 

Divulgação dos princípios do Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI, destacando as atividades de formação e 
de construção do conhecimento e da cidadania. 

Realização de reunião com os funcionários técnico-
administrativos sobre as atribuições da CPA. 

Participação das reuniões com os coordenadores e com o 
NDE dos vários cursos, bem como das aulas inaugurais e 
outras atividades, sempre dando esclarecimentos sobre as 
atribuições e funcionamento da CPA. 

02 - A política para o ensino, a 
pesquisa, a pós-graduação, a 
extensão e as respectivas formas de 
operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, às bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades. 

Dotação de subsídios aos coordenadores para o incentivo 
dos acadêmicos à monitoria 

03 - A responsabilidade social da 
Instituição, considerada 
especialmente no que se refere à 
sua contribuição em relação à 
inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do 
meio ambiente, da memória cultural, 
da produção artística e do patrimônio 
cultural. 

Incentivo a participação dos cursos em atividades de 
extensão. 

Ampliação do apoio às ações sociais tais quais a Clínica de 
Enfermagem, o Escritório de Assistência Jurídica 

04 - A comunicação com a 
sociedade. 

Ampliação da divulgação das ações, eventos e serviços 
realizados pela FAPAL nas redes sociais. 

Ampliação da capacidade de atendimento direcionado à 
comunidade acadêmica 

05 - As políticas de pessoal, as 
carreiras do corpo docente e do 
corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de 
trabalho. 

Promoção de reuniões de esclarecimentos sobre as 
especificidades dos planos de carreira docente e técnico-
administrativo. 

Promoção de ações de capacitação do corpo técnico-
administrativo, através da concessão de bolsas de estudo. 

06 - Organização e gestão da 
Instituição, especialmente o 

Realização de reuniões para levantamento das fragilidades 
e potencialidades na oferta de serviços do Campus. 



Dimensões: Ações Acadêmico-Administrativas 

funcionamento e representatividade 
dos colegiados, sua independência e 
autonomia na relação com a 
mantenedora e a participação dos 
segmentos da comunidade 
universitária nos processos 
decisórios. 

Melhoria do funcionamento dos processos administrativos 
e acadêmico do Campus, especificamente qualidade de 
atendimento da Secretaria e Tesouraria. 

Implantação de um canal informatizado de atendimento ao 
aluno via redes sociais e/ou aplicativos de mensagens 
instantâneas para a secretaria e tesouraria. 

07 - Infraestrutura física, 
especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de 
informação e comunicação. 

Ampliação da sinalização de corredores e calçadas com 
piso tátil; 

Instalação de sinalização em Braile em portas, escadas e 
corrimão; 

Instalação de interface de computadores na biblioteca 
adequada a deficientes visuais; 

Criação de vagas sinalizadas para idosos e portadores de 
necessidades especiais. 

Aquisição de mais equipamentos para os laboratórios 
específicos de cada curso; 

Aquisição de computadores com melhores configurações 
para atender qualitativamente a demanda. 

Aquisição de novos livros para os cursos existentes e para 
a implantação dos novos cursos de Biomedicina e 
Psicologia 

Contratação de acesso a biblioteca virtual para a 
comunidade acadêmica 

Instalação de película nas janelas das salas de aula para 
melhorar o conforto térmico; 

Substituição dos equipamentos de ar-condicionado por 
outros dotados de maior capacidade. 

Elaboração de plano de manutenção do mobiliário das 
salas de aula. 

Substituição de equipamentos de laboratórios específicos 
destinados ao curso de Farmácia; 

Manutenção do programa de atualização periódica de 
computadores nos laboratórios de informática; 

08 - Planejamento e avaliação, 
especialmente os processos, 
resultados e eficácia da 
Autoavaliação Institucional. 

Promoção de reuniões de análise dos dados produzidos 
pelas avaliações em conjunto com a Coordenação 
Pedagógica, as coordenações de curso e representantes 
de estudantes, de forma a identificar os problemas 
apontados, a sua procedência e necessidade de 
encaminhamentos para a sua devida superação. 

Manutenção das medidas de conscientização e preparação 
dos acadêmicos para avaliações externas, como o ENADE 
e outras específicas de cada curso; 

09 - Políticas de atendimento aos 
Discentes. 

Ampliação da divulgação dos mecanismos de nivelamento 
para os alunos ingressantes. 

Ampliação dos canais de comunicação com os alunos via 
redes sociais e/ou aplicativos de mensagens instantâneas. 

Ampliação dos programas de bolsas de estudos para 
melhorar as possibilidades de ingresso e permanência dos 
acadêmicos no que tange às questões financeiras; 

10 - Sustentabilidade financeira, 
tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior. 

Ampliação da divulgação de bolsas de estudo e programas 
de financiamento estudantil através dos diversos meios de 
comunicação tradicionais e mídias sociais. 

 


