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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a entrada em vigor da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Faculdade da Indústria – São José dos 

Pinhais, vêm realizando as atividades de autoavaliação institucional por meio de sua Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). Conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No 065, todas as 

Instituições de Ensino Superior devem entregar anualmente o relatório parcial dos resultados da 

autoavaliação bem como as ações implementadas e/ou programadas pela Instituição. 

A Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais, por intermédio de sua CPA, apresenta 

este relatório, dividido nas seguintes seções: introdução, metodologia, desenvolvimento e análise 

dos dados e das informações, ações com base nas análises e conclusão. Optou-se por reunir o 

tópico “desenvolvimento” junto com a “análise dos dados e das informações” pois ao apresentar 

os dados obtidos já se fez uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados. Assim, apresenta-

se neste relatório, os resultados obtidos nos processos avaliativos internos, externos, avaliação 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e análise dos eixos.  

Das dez dimensões recomendadas pelo SINAES que têm como objetivo analisar os cinco 

eixos (Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional, Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, Eixo 

3: Políticas Acadêmicas, Eixo 4: Políticas de Gestão e Eixo 5: Infraestrutura Física), a CPA da 

Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais optou em apresentar neste primeiro relatório 

parcial (referente ao ano de 2018), a análise do Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional: 

Análise da Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional. Os dois relatórios parciais (2018 

e 2019) facilitarão o desenvolvimento do Relatório Integral de autoavaliação (2020), que por sua 

vez, será postado no final do ciclo avaliativo, em março de 2021.  

 

1.1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Nome: FACULDADE DA INDÚSTRIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. 

Código: 1400. 

Caracterização de IES: Instituição privada, sem fins lucrativos, tipo faculdade. 

Base Legal: Recredenciada como FAMEC, Portaria MEC nº. 728/2013, publicada no D.O.U. em 

09/08/2013. Aditamento de transferência de mantença Portaria MEC nº. 218/2015, publicada no 

D.O.U. em 25/02/2015. 

Direção: Alessandro de Castro. 

Telefone: 41 2104-6802 

e-mail: alessandro.castro@sistemafiep.org.br 

Endereço da IES: Av. Rui Barbosa, 5881 Afonso Pena, São José dos Pinhais/PR. 
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1.2. COMPOSIÇÃO DA CPA 
 

A CPA da Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais está composta por todos os 

segmentos da comunidade universitária (corpo discente, docente e técnico administrativo) e da 

sociedade civil organizada (comunidade externa), respeitando o equilíbrio, de forma que não 

exista o privilégio da maioria absoluta de um dos segmentos, conforme Art. 6º do Regulamento da 

CPA.  

A composição atual da CPA Gestão 2017-2019 está apresentada no Quadro 1 (Portaria nº 

62 de 11 de julho de 2017). O término da atual gestão encerrar-se-á em 10 de julho de 2019.  

  
QUADRO 1 - COMPOSIÇÃO ATUAL DA CPA GESTÃO 2017-2019 

 Nome Representação 

1 Dariane Cristina Catapan Docente – Coordenadora da CPA 

2 Karyn Cristine Cavalheiro Docente 

3 Saimon Chcrobut Técnico Administrativo 

4 Talita Dala Pola Técnico Administrativo 

5 Priscila Firme Reichter Alves Técnico Administrativo 

6 Nathan Nascimento Augusto da Silva Discente do curso de Direito 

7 Douglas Lucas Discente do curso de Ciências Contábeis 

8 Sandra Keiko Ikoma Yoshikawa Comunidade Externa 

9 Paulo Sérgio Bueno Comunidade Externa 

10 Glícinia Piasecki Comunidade Externa 

 

 

1.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

Para desenvolver as ações e processos de avaliação institucional de 2018 na Faculdade 

da Indústria – São José dos Pinhais, a CPA planejou as etapas apresentadas no Quadro 2.  
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QUADRO 2 - PLANEJAMENTO DA CPA 

Etapa Ações Cronograma 

Planejamento 

Revisar os questionários, e, propor novas questões 
para ser incluídas, assim como analisar questões que 
possam ser excluídas.  

Março de 2018 

Elaborar cronograma de escala de trabalho dos 
integrantes da CPA, para realizar visitas em salas de 
aula, com o objetivo de sensibilizar os alunos da 
importância do preenchimento da Autoavaliação 
Institucional. 

Maio e Outubro de 
2018 

Adaptar o questionário da Autoavaliação Institucional 
para os Alunos, no sistema Mannesoft. Abril de 2018 

Adaptar o questionário da Autoavaliação Institucional 
para os Professores, no sistema Mannesoft. Abril de 2018 

Adaptar o questionário da Autoavaliação Institucional 
para os Funcionários, no sistema Mannesoft. Abril de 2018 

Sensibilização 

Reunir os representantes de turma, com o apoio da 
Direção Geral, para explicar e sensibilizar da 
importância do preenchimento da Autoavaliação. 

Maio e Outubro de 
2018 

Visita todas as salas de aula com o objetivo de 
sensibilizar os alunos da importância do 
preenchimento da Autoavaliação Institucional. A 
visita é organizada pelos membros da CPA. 

Maio e Outubro de 
2018 

Informar, aos coordenadores de curso e professores 
da Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais, o 
período de Autoavaliação, para que também 
incentivem seus alunos a responder a Autoavaliação. 

Maio e Outubro de 
2018 

Divulgar no WebAluno e WebProfessor o período de 
Autoavaliação Institucional.  

Maio e Outubro de 
2018 

Divulgar nos Murais da Faculdade o período de 
Autoavaliação Institucional.   

Maio e Outubro de 
2018 

Enviar e-mails aos alunos, professores e 
coordenadores de curso sobre o período de 
Autoavaliação Institucional. 

Maio e Outubro de 
2018 

Enviar e-mails aos funcionários sobre o período de 
Autoavaliação Institucional. Outubro de 2018 

Acompanhar e comunicar os representantes de 
turma, coordenadores de curso e integrantes da 
CPA, sobre o status do preenchimento da 
Autoavaliação Institucional, através de e-mails. 

Maio e Outubro de 
2018 

Desenvolvimento  
(Coleta de dados) 

Disponibilizar o acesso ao questionário para os 
Alunos e Professores da Faculdade da Indústria – 
São José dos Pinhais, em parceria com a Empresa 
Mannesoft, responsável pela formatação e tabulação 
das respostas dos questionários. 

14 a 19 de maio e  
01 a 08 de outubro de 

2018 

Gerenciar, diariamente, o percentual de alunos e 
professores respondentes da Autoavaliação, e enviar 
aos representantes de turma, o status de 
preenchimento da Autoavaliação Institucional, por 
curso e por turma. Se necessário solicitar apoio dos 
coordenadores de curso para elevar o número de 
respondentes. 

14 a 19 de maio e  
01 a 08 de outubro de 

2018 
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Disponibilizar o acesso ao questionário para os 
Funcionários da Faculdade da Indústria – São José 
dos Pinhais, em parceria com a Empresa Mannesoft, 
responsável pela formatação e tabulação das 
respostas dos questionários. 

01 a 08 de outubro de 
2018 

Gerenciar, diariamente, o percentual de funcionários 
respondentes da Autoavaliação, e enviar email 
relembrando do período de preenchimento.  

01 a 08 de outubro de 
2018 

Atendimento e auxílio no preenchimento do 
questionário pelos Funcionários. 

01 a 08 de outubro de 
2018 

Divulgação e Diagnóstico 

Entrega das avaliações dos alunos sobre os 
professores (notas e comentários) aos 
coordenadores de curso. 

Junho de 2018 e 
Novembro de 2018 

Apresentar aos membros da CPA os resultados da 
Autoavaliação Institucional. Junho de 2018 e 

Novembro de 2018 

Apresentar a direção e aos coordenadores de curso 
os resultados inerentes aos professores e alunos, e 
sugerir melhorias. 
 

Junho e Novembro de 
2018 

Apresentar aos representantes de turma os 
resultados da Autoavaliação Institucional. 

Junho e Novembro de 
2018 

Publicar/divulgar no web aluno e web professor a 
apresentação referente aos resultados obtidos na 
avaliação institucional. 

Junho e Novembro de 
2018 

Divulgar nos murais da faculdade e via email os 
resultados obtidos na avaliação institucional por meio 
da participação dos funcionários. 

Novembro de 2018 

Interpretar, tabular e diagnosticar os resultados 
obtidos pela Autoavaliação e sugerir à Direção Geral 
ações de natureza administrativa, política, 
pedagógica e técnico-científica a serem 
implementadas. 

Dezembro de 2018 

Coleta de dados sobre as 
Dimensões/Eixos do SINAES 

Distribuir os trabalhos, entre os integrantes da CPA, 
referente a cada Dimensão a ser avaliada. 

Novembro e Dezembro 
de 2018 

Acompanhamento da Avaliação 
do PDI 

 

Distribuir os trabalhos, entre os integrantes da CPA, 
para verificar se as metas propostas no PDI estão 
sendo cumpridas. 
 

Ação Constante 

Gerenciamento das notificações 
da Ouvidoria 

Apoiar as ações da Ouvidoria. Reunir-se com a 
Ouvidoria para entendimento das notificações. Ação Constante 

Acompanhamento das 
Avaliações Externas 

Em agosto de 2018, a Faculdade da Indústria – São 
José dos Pinhais recebeu Comissão Avaliadora do 
Ministério da Educação, para Autorização EAD 
Vinculada a Credenciamento do curso de Gestão da 
Produção Industrial. O conceito final obtido foi 4,0. 

01/08/2018 a 
04/08/2018 

Em outubro de 2018, a Faculdade da Indústria – São 
José dos Pinhais recebeu Comissão Avaliadora do 
Ministério da Educação, para Credenciamento EAD. 
O conceito final obtido foi 4,0. 

21/10/2018 a 
25/10/2018 

Análise do Relatório do ENADE 2017. Em agosto de 2018 
foram publicados os 

Relatórios de Curso e 
Relatório da IES 
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referente ao ENADE 
2017. 

 
Preparação para o ENADE 2018 1º e 2º semestre de 

2018 

 

Para que fosse possível o cumprimento de todas as ações conforme planejamento, foram 

realizadas 16 reuniões de trabalho da CPA, registradas em atas individuais: 

Nº 
Data da reunião 

em 2018 

Assunto 

1 07 de março  Plano de ação elaborado pela CPA; preenchimento do relatório institucional 

sobre o ENADE 

2 19 de abril  Planejamento da 1ª Avaliação Institucional; elaborar cronograma de visitas 

nas salas de aula; definir data da reunião de representantes de turma 

3 26 de abril  

 

Alinhar as ações da CPA; realizar a devolutiva da direção para CPA sobre 

resultados institucionais; discutir sobre a 1ª avaliação institucional de 2018 

4 03 de maio  Validar as perguntas sobre Projeto Integrador e Estágio da 1ª avaliação 

institucional 

5 09 de maio  Validar as perguntas da 1ª avaliação institucional 

6 10 de maio  Apresentar a 1ª avaliação institucional para representantes de turma 

7 19 de junho  Apresentar os resultados da 1ª avaliação institucional para coordenadores 

de curso, equipe pedagógica e coordenadora acadêmica 

8 20 de junho  Apresentar os resultados da 1ª avaliação institucional para coordenadora 

acadêmica, coordenadora administrativa e financeira e diretor 

9 21 de junho  Apresentar os resultados da 1ª avaliação institucional para representantes 

de turma 

10 21 de junho  Apresentar os resultados da 1ª avaliação institucional para coordenadora 

de curso de pedagogia 

11 23 de agosto  Planejar a apresentação para a Direção sobre os indicadores dos 

resultados das avaliações institucionais dos anos de 2015 a 2018 

12 04 de setembro  Apresentar à direção e coordenação acadêmica e administrativo-financeiro 

os indicadores dos resultados das avaliações institucionais dos anos de 

2015 a 2018 

13 18 de setembro  Sensibilizar os alunos sobre a importância da 2ª avaliação institucional 

14 22 de novembro  Realizar a devolutiva da CPA sobre resultados institucionais para os 

representantes de turma; discutir sobre a 2ª avaliação institucional de 2018 

15 11 de dezembro  Apresentar os resultados da 2ª avaliação institucional para coordenação 

acadêmica, coordenadores de curso e direção 

16 17 de dezembro  Apresentar os resultados da avaliação institucional dos funcionários 
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1.4. PERÍODO DE AVALIAÇÃO 
 

 

 O presente relatório parcial de Autoavaliação institucional contempla as informações e 

ações desenvolvidas pela CPA no ano de 2018, bem como analisa o Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação Institucional: Análise da Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional.  

 

2. METODOLOGIA 
 

Os dados dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, foram coletados 

eletronicamente e analisados de forma quantitativa e qualitativa.  

Foram aplicados em maio e outubro de 2018, para os alunos e professores dos cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnologia, questionários online, sobre infraestrutura (anualmente), 

curso geral (anualmente) e disciplina (semestralmente). No questionário sobre disciplina, o aluno 

avalia o conteúdo e o professor, e este, por sua vez, avalia o desempenho da turma.  

Os funcionários técnico-administrativos responderam um questionário online, em outubro 

de 2018, sobre infraestrutura e condições gerais do trabalho. Além da análise descritiva, os dados 

gerados automaticamente pelo sistema Mannesoft, foram analisados e interpretados por meio de 

gráficos.  

O 1º questionário elaborado para os alunos de graduação possuía 43 questões sobre 

infraestrutura, curso geral e desempenho do professor na disciplina, sendo distribuídas da 

seguinte forma: Disciplina e Professor (10 questões), Infraestrutura (19 questões), Curso geral (14 

questões), exceto o curso de Direito, cuja avaliação apresenta 1 questão extra sobre 

infraestrutura, pois é o único curso que utiliza os espaços do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). 

O 2º questionário aplicado aos alunos somava 13 questões sobre o desempenho do professor na 

disciplina.   

Em relação ao questionário dos professores, as 38 questões foram assim distribuídas: 

Disciplina e Turma que leciona (09 questões), Infraestrutura (17 questões), Curso geral (12 

questões). No 2º questionário do professor haviam 10 questões, sobre o desempenho da turma. 

O questionário dos funcionários técnico-administrativos foi elaborado com 11 questões.   

Uma vez terminada a tabulação e análise dos dados, gestores, coordenadores e membros 

da CPA se reúnem para apresentação dos resultados.  Na sequência, os relatórios são publicados 

para toda a IES. Para os professores os dados ficam disponíveis no WebProfessor; para os 

discentes no WebAluno e para os funcionários, os resultados são enviados por email e ficam 

afixado em edital próprio. Ainda, em conformidade com a regulamentação da CPA, todos os 

resultados ficam disponíveis para comunidade externa no site da faculdade.  
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No ano de 2018 buscou-se avaliar a Faculdade de forma institucional, utilizando nos 

questionários citados acima, uma escala de respostas de 1 a 5, sendo respectivamente: ruim, 

fraco, regular, bom e excelente. O peso atribuído para cada opção de resposta, da escala 1 a 5, 

pode ser observado no Quadro 3.  

 
QUADRO 3 - ESCALA DO QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E PESO 
ATRIBUÍDO 

Escala Peso 

1 - Ruim 0,5 

2 - Fraco 2,5 

3 - Regular 5,0 

4 - Bom 7,5 

5 - Excelente 10,0 

6- Não se aplica* 0 

*A opção “não se aplica” foi inclusa no 2º questionário de avaliação institucional, para alunos e professores. 

 

Nas avaliações anteriores todas as disciplinas tinham o mesmo padrão de pergunta e 

possibilidades de respostas, no entanto, a CPA julgou necessário adaptar o questionário para as 

disciplinas Estágio e Projeto Integrador, considerando que estas têm uma metodologia 

diferenciada, e o modelo do questionário das demais disciplinas não aprofundavam de forma 

suficiente a especificidade própria delas.  

Além dos questionários aplicados aos alunos, professores e funcionários, foi realizada 

pesquisa documental para a avaliação do Eixo do SINAES, a ser trabalhado no presente relatório 

(Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional). 

 

 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

3.1. RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS 
 

3.1.1. Participação dos alunos de graduação 
 

QUADRO 4 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1ª E 2ª AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 
REALIZADAS EM 2018 
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Curso 
Nº de alunos matriculados Nº de respondentes (Preenchimento 

Finalizado e Parcial) 
% 

2018-1 2018-2 2018-1 2018-2 2018-1 2018-2 

Sistemas de Informação 134 139 60 81 44,77 58,27 

Direito 305 312 171 180 56,06 57,69 

Pedagogia 150 158 101 136 67,33 86,07 

Administração 258 238 140 209 54,26 87,81 

Ciências Contábeis 168 169 105 142 62,50 84,02 

Processos Gerenciais 71 72 61 66 85,91 91,66 

Gestão de Recursos 
Humanos 

85 84 69 69 81,17 82,14 

Logística 109 102 86 99 78,89 97,05 

Gestão da Produção 
Industrial 

26 33 23 32 88,46 96,96 

TOTAL 1306 1307 816 1014 62,48 77,59 

 

Percebe-se pelo Quadro 4 que a participação por parte dos estudantes supera a média de 

77%. A CPA atribui este resultado ao engajamento de gestores e coordenadores, uma vez que o 

processo de sensibilização não fica somente a cargo da CPA, professores e coordenadores 

também participam como incentivadores do processo. Outro ponto relevante para o aumento do 

número de respondentes, é o fato dos discentes perceberem o reflexo dos resultados em 

mudanças na Faculdade.  

Na 2ª Avaliação Institucional do ano de 2018, realizada em outubro, a CPA analisou o 

preenchimento por período do curso, a fim de entender se haviam diferenças dos períodos iniciais 

para os últimos. As figuras abaixo mostram os resultados obtidos: 
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Em relação à participação dos alunos, a CPA entende que o preenchimento seja variável 

entre os períodos e cursos. O questionário de avaliação fica disponível no sistema WebAluno e a 

participação é voluntária, por isso, a sensibilização por parte da CPA, comparecendo em todas as 

salas de aula, apresentando a CPA, objetivos, função, etc. é fundamental para que o número de 

respondentes atinja patamares além do satisfatório. 

Na 1ª avaliação institucional de 2018, o questionário aplicado analisou três grandes áreas: 

infraestrutura, curso geral e desempenho do professor na disciplina. 

 O Quadro 5 apresenta os resultados aferidos em cada questão em relação à infraestrutura. 

Das 18 questões fechadas do questionário do aluno, a média institucional obtida foi de 6,64, 

sinalizando possíveis melhorias que a Instituição poderá realizar, como é o caso de: 

estacionamento, área de alimentação, comunicação virtual e segurança. Questões como 

banheiros, biblioteca, secretaria acadêmica e equipe de coordenação pedagógica, receberam 

uma média acima de 7,0. 

 

QUADRO 5 - RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE INFRAESTRUTURA 

- ALUNOS 
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A CPA, ao analisar os resultados acima, percebe que o estacionamento, embora seja 

gratuito, é um ponto frágil. Em que pese o fato da IES já ter colocado em seu plano de ação a 

reestruturação completa do estacionamento, as obras completas ainda não iniciaram e os reparos 

periódicos se mostram paliativos frente às expectativas dos alunos. 

O Quadro 6 apresenta os resultados aferidos, em cada questão, em relação ao curso geral. 

Das 13 questões fechadas do questionário do aluno, a média institucional obtida foi de 6,96. O 

questionário não apresentou nenhum tipo de disparidade em relação as notas individuais. Cabe 

aqui ressaltar que o resultado da pergunta 7 causou estranhamento, uma vez que a faculdade 
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apresenta em todos os seus cursos a disciplina Projeto Integrador, que é justamente a união da 

teoria com a prática, com pesquisa orientada e trabalho de campo. Entendemos que precisamos 

reelaborar esta questão e/ou trabalhar este ponto de forma mais eficiente com os discentes e 

docentes. Em relação as atividades extraclasse, a Faculdade dispõe de atividades de cultura e 

lazer em momento próprio, chamado de Sábados Multidisciplinares. Nesses sábados, todos os 

cursos oferecem algum tipo de atividades para os alunos e comunidade externa, sejam palestras, 

oficinas, cursos, etc.  

 

QUADRO 6 - RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE CURSO GERAL - 

ALUNOS 
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O 2º questionário aplicado aos alunos foi referente ao desempenho do professor na 

disciplina. Os resultados, que foram as notas dos alunos sobre o professor avaliado, foram 

entregues de forma online e impressa aos Coordenadores de Curso, e, para as questões 

discursivas sobre Professor, foi realizada leitura em reunião para as devidas providências, como 

a realização de feedbacks com o corpo docente e elaboração de um plano de ação para cada 

docente.   

Na 2ª avaliação institucional dos alunos, dos 1.014 alunos respondentes, gerou-se 4.385 

respostas (Quadro 7), uma vez que cada aluno preencheu vários questionários de acordo com a 

quantidade de disciplinas que ele estava cursando.  

 

QUADRO 7 – RESPOSTAS DOS ALUNOS SOBRE O QUESTIONÁRIO DISCIPLINA NA 2ª 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  
PERGUNTA RUIM FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 

NÃO SE 
APLICA 

TOTAL 

1 
A relação professor-aluno ao longo da disciplina 
estimula você a estudar e aprender? 

134 179 507 1359 2099 107 4385 

2 
A metodologia de ensino utilizada pelo professor 
contribui para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e para seus estudos? 

138 205 593 1403 1935 111 4385 

3 
De que forma as atividades práticas 
supervisionadas (APS) contribuem para seus 
estudos e aprendizagem? 

142 159 556 1416 1895 217 4385 

4 
Os exercícios práticos realizados durante a aula 
são compatíveis com os conteúdos da disciplina 
do curso? Como você avalia? 

121 137 476 1391 2100 160 4385 
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5 
Como é a disponibilidade do professor para 
atender o estudante fora do horário das aulas, 
seja de forma presencial ou virtual? 

109 116 504 1402 2074 180 4385 

6 
O professor demonstra domínio dos conteúdos 
abordados na disciplina? Qual a sua avaliação? 

93 105 410 1180 2474 123 4385 

7 

O plano de ensino apresentado pelo professor 
contribui para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, organização e para seus estudos? 
De que forma? 

133 155 522 1465 1990 120 4385 

8 

Como o professor utiliza de tecnologias como 
apoio ao ensino (projetor multimídia, laboratório 
de informática, ambiente virtual de aprendizagem 
- AVA)? 

130 175 540 1454 1926 160 4385 

9 
O conteúdo da disciplina está em sintonia com 
seu curso? Como você avalia? 

136 134 481 1379 2131 124 4385 

10 
As referências bibliográficas indicadas pelo 
professor no plano de ensino contribuem de que 
forma para seus estudos e aprendizagem? 

122 146 496 1501 1956 164 4385 

11 

Considero que as avaliações de aprendizagem 
realizadas durante o curso são compatíveis com 
os conteúdos ou temas trabalhados pelo 
professor, de forma: 

117 129 473 1435 2086 145 4385 

12 

Na sua opinião, que conceito você atribui a este 
professor, considerando a sua didática, 
experiência, desenvoltura, comportamento, 
comprometimento? 

129 137 446 1312 2238 123 4385 

 

Pelos resultados demonstrados no Quadro 7, observa-se que a maioria dos alunos clicou 

no conceito “excelente”. Isso representa que nossos discentes estão satisfeitos com o 

comprometimento, trabalho, postura, conduta do corpo docente da Faculdade da Indústria – São 

José dos Pinhais.  

Sobre as notas dos professores, obtidas pelas respostas dos alunos, as coordenações de 

curso já possuem ciência e fazem rotineiramente, após cada término de avaliação institucional, 

um feedback com o corpo docente. Nesse feedback são apresentados as notas e comentários 

dos professores, decorrente das avaliações dos alunos. Além de recomendações do coordenador 

para que o professor possa melhorar seu desempenho na próxima avaliação.  

Os Quadros 8 e 9 apresentam informações gerenciais importantes para os cursos de 

graduação sobre notas e médias de corpo docente. 

 

QUADRO 8 – MÉDIAS SOBRE CORPO DOCENTE DA 1ª e 2ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
REALIZADAS EM 2018 

CURSO 
MÉDIAS DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES1 

2018-1 2018-2 

Administração 7,66 7,92 

Ciências Contábeis 7,82 8,25 

Direito 7,57 8,00 

Pedagogia 8,03 8,57 

Sistemas de Informação 7,23 7,55 

Recursos Humanos 7,96 7,84 

 Logística 7,78 7,35 

                                                           
1 Exceto a disciplina de Projeto Integrador 
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Processos Gerenciais 7,72 8,48 

Gestão da Produção Industrial 7,61 7,53 

Média Institucional – Disciplinas 7,71 7,94 

 
QUADRO 9 – NOTAS DO CORPO DOCENTE DA 1ª e 2ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
REALIZADAS EM 2018 

CURSO 

NOTAS DOS PROFESSORES* 

2018-1 2018-2 

Menor nota Maior nota Menor nota Maior nota 

Administração 4,43 9,29 5,81 9,22 

Ciências Contábeis 6,05 9,62 7,43 9,06 

Direito 4,62 9,15 5,13 9,84 

Pedagogia 4,72 9,49 5,31 9,48 

Sistemas de Informação 5,83 8,61 5,87 8,57 

Recursos Humanos 7,11 8,64 5,29 8,85 

Logística 6,46 9,04 6,19 8,73 

Processos Gerenciais 5,02 8,51 7,11 8,97 

Gestão da Produção Industrial 6,05 8,56 6,40 8,58 

Média Institucional – IES 5,59 8,99 6,06  9,03 

* Exceto a disciplina de Projeto Integrador 
 

Analisando de forma institucional, as notas sobre os professores da Faculdade da Indústria 

– São José dos Pinhais, percebe-se, conforme Quadros 8 e 9, que a nota média obtida em 2018 

variou de 7,23 a 8,57, o que na percepção da CPA está adequada, uma vez que aumentou da 1ª 

(x= 7,71) para a 2ª avaliação institucional (x= 7,94). Uma meta das coordenações de curso é que 

essa nota almejada seja de 8,00, representando um grande desafio ao corpo docente. 

 Outra consideração, de acordo com o Quadro 9, é que a menor nota obtida, 

institucionalmente na 1ª avaliação, foi 4,43. Já na 2ª avaliação evoluiu para 5,13, ainda baixa. 

Enquanto que a maior nota foi 9,62 e 9,84 nas 1ª e 2ª avalições institucionais, respectivamente.  

 A disciplina de projeto integrador não está na análise uma vez que não é possível gerar 

uma nota média pelo tipo de questionário produzido. 

No questionário sobre projeto integrador, nas avaliações institucionais de 2018 foram 

gerados gráficos a partir das leituras dos gabaritos de respostas preenchidos pelos alunos. Havia 

12 questões com diferentes possibilidades de respostas: 

 

1. O professor explicou a proposta, critérios avaliativos e o cronograma de trabalho no 1º dia de aula?  
A- Sim 
B- Não 

 
2. A disponibilidade do professor para contribuir com a pesquisa (materiais, correções, tira-dúvidas, etc.) pode  
ser considerado: 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
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E- Ruim 
 
 

 
3. O Projeto Integrador está permitindo a integração total ou parcial das disciplinas que você está cursando?  
Como você avalia? 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
4. Os demais professores do curso (exceto o professor de Projeto Integrador) se colocam à disposição para  
ajudar na pesquisa? 
A- Sim, todos os professores 
B- Sim, alguns professores 
C- Nenhum professor 

 
5. Além da correção textual do trabalho, o professor auxilia de que forma, em relação à normatização  
(ABNT)? 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
6. Qual a sua avaliação a respeito das orientações (forma e tempo) do professor? 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
7. Independente do professor que está lecionando agora o Projeto Integrador e de infraestrutura que a  

Faculdade possui, avalie a disciplina de Projeto Integrador: 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
8. O Projeto Integrador ampliou o meu entendimento sobre o meu curso, de que maneira? 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
9. O Projeto Integrador melhorou a minha capacidade de trabalhar em grupo, de que maneira? 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
10. A pesquisa de campo e a parte teórica do trabalho auxiliaram na minha comunicação oral e textual,  
de que maneira? 
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 
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11. Como você avalia a recepção/aceitação das empresas/indústrias para executar a proposta do  
Projeto Integrador:  
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 
12. Como você avalia o apoio da Faculdade em conseguir empresas/indústrias ou outro espaço  
(escola, ONG, setor público, entre outros) para fazer a pesquisa de campo do Projeto Integrador?  
A- Excelente 
B- Bom 
C- Regular 
D- Fraco 
E- Ruim 

 

 

 Lembrando que o Projeto Integrador surge como um diferencial de metodologia na 

Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais, pois esta disciplina, segundo o PDI da IES, faz 

uma relação entre teoria e prática, uma vez que aproxima o aluno da prática de sua profissão e 

da realidade local em que vive, fazendo a integração dos conteúdos e competências 

desenvolvidos ao longo do curso. O projeto integrador está em presente em todos os cursos e em 

todos os períodos.  

 As Figuras 1 e 2 apresentam os resultados institucionais das respostas sobre o questionário 

de projeto integrador. Abaixo das barras verticais existem números (1 ao 12) que representam o 

número da pergunta, apresentado no questionário acima. Nas duas avaliações institucionais de 

2018, na maioria das questões a principal resposta registrada pelos discentes foi “bom”, 

representado pela letra “B”, em cor vermelha.  

 Há uma necessidade já apontada pela CPA de criação de questionário eletrônico específico 

para projeto integrador. Temos previsão de mudança de sistema de registros acadêmicos, o que 

permitirá alcançar nossa demanda, gerando também uma média ao professor responsável pela 

disciplina, o que não existiu em 2018. 
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FIGURA 1 - RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE PROJETO 

INTEGRADOR 

 

FIGURA 2 - RESULTADOS DA 2ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE PROJETO 

INTEGRADOR 
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3.1.2. Participação dos professores 
 

QUADRO 10 – PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 
DE 2018 

ANO DE 2018 

Semestre Número de professores Número de respondentes % de preenchimento 

1º 48  41 85,41 

2º 49  45 91,84 

 

O 1º questionário elaborado para os professores também avaliou as mesmas três grandes 

áreas: infraestrutura, curso geral e avaliação da turma na(s) disciplina(s) que ministra. O Quadro 

11 apresenta os resultados aferidos na 1ª avaliação institucional em relação à infraestrutura e 

curso geral. 

 

QUADRO 11 – RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – PROFESSORES 

  PERGUNTAS - Infraestrutura  Média 

1 A estrutura de sua sala de aula (quadro, carteiras, tomadas, iluminação, ventilação, projetor, ...) é considerada: 6,66 

2 Como você avalia a higiene e limpeza dos banheiros 7,41 

3 As condições do estacionamento são adequadas? Como você avalia? 6,57 

4 Qual a sua avaliação em relação à área de alimentação? 3,73 

5 
Os equipamentos e materiais disponíveis nos laboratórios de informática são adequados e suficientes? Qual a sua 
percepção? 6,21 

6 Qual a sua avaliação sobre o setor de Recursos Humanos da Faculdade? 6,56 

7 Qual o conceito atribuído à Biblioteca em relação ao acervo? 6,79 

8 Qual o conceito atribuído à Biblioteca em relação ao atendimento? 9,04 

9  O atendimento e serviços realizados pelos Monitores de Bloco é considerado? 9,28 

10 
Como você avalia a comunicação virtual da Faculdade (Site da Faculdade, Webprofessor e AVA - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem)? 6,18 

11 Qual a sua avaliação sobre o atendimento e atividades realizadas pelo Núcleo de Apoio EaD? 7,85 

12  O atendimento realizado pela equipe da coordenação pedagógica é considerado: 8,40 

13 Como é a disponibilidade, atendimento e resolução de problemas designados à Direção? 7,91 

14 Qual sua avaliação sobre a CPA - Comissão Própria de Avaliação? 8,43 

15 Os conteúdos postados nas redes sociais da Faculdade são interessantes e adequados? Como você avalia: 6,97 

16 Você sente-se seguro na Faculdade? Qual conceito você atribui à segurança? 8,64 

 Média institucional 7,29 

  PERGUNTAS - Curso geral  Média 

1 Qual a sua análise sobre o PPC (projeto pedagógico de curso) e o perfil do egresso do(s) curso(s) que leciona? 7,73 

2 A Faculdade contribui e estimula a sua atualização permanentemente? Qual a sua avaliação? 6,38 

3 A coordenação do curso está disponível para atendimento e resolução de problemas? Avalie: 8,02 

4 

Como você considera o apoio dado pela Faculdade para realização de atividades extracurriculares, como viagens, 
visitas acadêmicas, palestras, entre outros? 4,19 

5 
São oferecidas e/ou estimuladas oportunidades para os professores participarem de atividades de extensão, como 
grupos de iniciação científica, oficinas, entre outros? De que forma? 5,37 

6 
A instituição promove atividades de cultura, lazer, interação social, responsabilidade social e sustentabilidade, como 
avaliaria estes itens? 6,70 

7 Como você avalia a permanência e frequência do seu coordenador na Faculdade? 7,81 
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8 A rapidez que seu coordenador toma decisões acadêmicas é considerada: 8,02 

9 Qual conceito você atribui ao desempenho do NDE - Núcleo Docente Estruturante e Conselho de Curso? 8,16 

10 Qual sua avaliação em relação às reuniões pedagógicas realizadas pela Coordenação e Direção? 7,16 

11 Como você avalia que seu plano de ensino está em consonância com o perfil do egresso do curso? 8,02 

 Média institucional 7,05 

 

A área de alimentação foi um ponto importante levantado por professores e alunos. Em 

2018 a Faculdade não ofereceu espaço de alimentação para os alunos e professores, haja vista 

que a cantina é um espaço terceirizado e as licitações tem um processo próprio que, por vezes, 

pode se apresentar moroso. Desde meados de maio a cantina está funcionando normalmente. 

Em relação ao curso geral, na visão dos professores, algumas questões ainda precisam de 

atenção, pois obteve-se nota inferior à 7,0: possibilidade de atualização; apoio pela Faculdade 

para realização de atividades extracurriculares, como viagens, visitas acadêmicas, palestras; 

oportunidades para os professores participarem de atividades de extensão, como grupos de 

iniciação científica, oficinas; promoção pela instituição de atividades de cultura, lazer, interação 

social, responsabilidade social e sustentabilidade. Vale lembrar que a Faculdade tem apoio à 

pesquisa por meio incentivo a participação de Congresso, atividades de pesquisa, programas de 

incentivo ao lazer e à cultura etc. 

Na 2ª avaliação institucional dos professores, sobre disciplina, avaliando a turma, dos 45 

respondentes, gerou-se 157 respostas (Quadro 12), uma vez que cada professor preencheu um 

ou vários questionários de acordo com a quantidade de disciplinas que ele estava ministrando.  

 

QUADRO 12 - RESPOSTAS DOS PROFESSORES SOBRE O QUESTIONÁRIO DISCIPLINA NA 
2ª AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

PERGUNTA RUIM FRACO REGULAR BOM EXCELENTE 
NÃO 
SE 

APLICA 
TOTAL 

1 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 
estimulam os alunos a estudar e aprender? Qual a 
sua avaliação? 

0 0 10 60 86 1 157 

2 
O plano de ensino apresentado contribui para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas da 
disciplina? De que forma? 

0 0 7 57 90 3 157 

3 As referências bibliográficas indicadas no plano de 
ensino contribuem para a aprendizagem dos alunos? 

0 1 9 66 76 5 157 

4 
Considero que as avaliações de aprendizagem 
realizadas na disciplina são compatíveis com os 
conteúdos ou temas ministrados, de forma: 

0 0 5 53 92 7 157 

5 
Como é a sua disponibilidade para atender o 
estudante fora do horário das aulas, seja de forma 
presencial ou virtual? 

3 0 11 51 91 1 157 

6 

Como é a utilização de tecnologia da informação e 
comunicação (TICs) como estratégia de ensino 
(projetor multimídia, laboratório de informática, 
ambiente virtual de aprendizagem - AVA), em suas 
aulas? 

0 0 13 77 63 4 157 

7 Os alunos participam e demonstram interesse nos 
conteúdos abordados na 

0 1 25 73 56 2 157 



 

 

23 
 

8 Qual sua Autoavaliação em relação ao uso de 
metodologias ativas de aprendizagem? 

0 0 15 79 62 1 157 

9 Que conceito atribui a esta turma? 0 1 27 80 47 2 157 

 

Pelos resultados demonstrados no Quadro 12, observa-se que a maioria dos professores 

clicou no conceito “excelente”, exceto em 4 perguntas sobre, “tecnologia da informação e 

comunicação”, “interesse dos alunos”, “metodologias ativas de aprendizagem” e “conceito de 

turma”, o conceito com maior prevalência de respostas foi “bom”, o que pode caracterizar uma 

necessidade do corpo docente em atualização em metodologias ativas de aprendizagem, já que 

o modelo de ensino preconiza isso. 

Na 2ª avaliação institucional dos professores, na questão aberta, a CPA realizou análise de 

conteúdo, e os assuntos registrados referiam-se a: desmotivação de alunos; trabalhos de alunos 

de forma isolada em suas equipes; problemas com AVA; atrasos de alunos; utilização de celular 

em sala de aula; dificuldade de interpretação dos textos e prova. 

3.1.3. Participação dos funcionários técnico-administrativos 

 

O questionário dos funcionários pôde ser preenchido do dia 01 a 08 de outubro de 2018 

pelo Sistema Acadêmico. Obtivemos a participação de 100% dos funcionários. Contamos com a 

participação dos 30 funcionários-técnico administrativos na Avaliação Institucional. O questionário 

possuía 10 questões fechadas, além de uma questão aberta, onde o respondente pôde expor seu 

comentário, como sugestão, elogio ou crítica. Das questões fechadas, havia uma escala de 

resposta, onde o participante deveria clicar entre: Ruim, Fraco, Regular, Bom ou Excelente.   

 As respostas do questionário foram tabuladas e apresentadas em Gráficos, conforme 

abaixo:  
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Dos 30 funcionários que participaram da Avaliação Institucional, apenas 07 deles (23,33%) 

responderam à questão aberta. Os comentários tratavam de assuntos sobre:  

Os assuntos registados por meio de comentários dos funcionários técnico-administrativos 

foram encaminhados à Direção da IES, para análise e providências. 

• Ginástica laboral; 

• Melhoria na comunicação, e com monitores de bloco; 

• Quantidade de funcionários por setores; 

• Iluminação de blocos; 

• Agilidade nos processos; 

• Oferta de treinamento e desenvolvimento; 

• Uniformes/camisetas de campanha; 

• Criação de lugar de fácil acesso para consulta dos eventos com nome e telefone do 

responsável pela atividade; 

• Lidar com situações de emergência baseadas em acontecimentos que poderiam ser melhor 

planejados, evitando retrabalho. 

 

3.2. RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS EXTERNOS 
 

 Em agosto de 2018 o INEP divulgou os Relatórios de Curso e Relatório da IES: Licenciatura 

em Pedagogia e Bacharelado em Sistemas de Informação. Esses cursos fizeram o ENADE em 

2017. 

Para Licenciatura em Pedagogia, o resultado foi excelente, pois aumentou-se no Conceito 

Preliminar de Curso para 4, confirmando o compromisso da IES com os alunos, bem como os 

alunos com a IES. As ações, acolhimento e apoio foram essenciais para que o trabalho de 4 anos 

fosse evidenciado no resultado.  

A partir da divulgação do resultado ENADE pelo INEP, o NDE do curso, pode perceber que 

os objetivos foram atingidos, pois, verificou-se que as competências técnico-profissionais 

trabalhadas repercutiram em excelentes indicadores. Observa-se que o curso vem formando 

excelentes profissionais para o mercado de trabalho, refletindo o compromisso firmado no texto 

do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) em consonância com o PDI, orientado para uma educação 

superior de qualidade, justa e democrática. 

 O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação recebeu conceito 2 no ENADE. Diante 

desse resultado, o NDE fez as seguintes atividades: análise das questões específicas e análise 

da quantidade de questões acertadas. Realizou uma revisão do PPC e da grade curricular, 
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analisando disciplinas, conteúdos, ementas ofertadas de acordo com as questões abordadas pelo 

ENADE em 2017.   

A CPA elaborou um quadro resumo sobre os ENADE, desde 2009 a 2017: 

Curso Ano 
Formação 
Geral 

Média Nacional  
Componente 
Específico 

Média 
Nacional 

Nota do 
Enade 

Administração 

2009 51,3 44,2 34,8 37,5 3 

2012 38,4 42,9 28,7 31,9 2 

2015 48,0 53,3 35,82 37,9 2 

2018 - - - -  

Ciências 
Contábeis 

2009 48,3 39,9 33,7 32,6 3 

2012 35,8 39,5 27,9 32,9 2 

2015 46,8 51,0 41,54 37,1 3 

2018 - - - -  

Direito 

2009 51,6 48,3 47,2 52,0 2 

2012 39,8 46 36,1 39,1 2 

2015 59,3 59,1 39,8 41,1 3 

2018 - - - -  

Pedagogia 

2011 46,4 48,4 46,1 47,5 2 

2014 41,1 49,2 43,6 45,8 2 

2017 52,2 47,3 51,4 39,3 4 

Sistemas de 
Informação 

2011 52,4 48,8 21,6 23,8 2 

2014 51,6 56,6 36,5 39,2 3 

2017 41,5 52,0 34,8 44,1 2 

 

No ano de 2018 os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Processos 

Gerenciais, Logística e Gestão de Recursos Humanos realizaram ENADE. Para isso gerentes, 

coordenadores acadêmicos e coordenadores de curso se reuniram para alinhar ações. Essa 

reunião inicial teve como objetivo promover padronização de ações para o ENADE, incentivar 

estudantes a prestar o exame e criar estratégias institucionais para que as aprendizagens 

construídas ao longo dos cursos fossem demonstradas a partir dos resultados do ENADE. Para 

tanto, algumas ações foram desenvolvidas ao longo do ano:  

 Foi criado um padrão de comunicação tendo a frase “ Eu faço ENADE. Eu faço a diferença.” 

como referencial;  

 Criou-se um processo permanente de orientação e incentivo aos professores e alunos, de 

modo que houvesse conscientização sobre a importância do processo para todas partes 

envolvidas; 
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 Foram promovidos encontros para sanar dúvidas sobre o preenchimento dos questionários 

e sobre o modelo das questões; 

 Foram realizados simulados e análise sobre os resultados destes, promovendo momentos 

de estudo e aprofundamento de questões relevantes para o perfil profissional dos futuros 

egressos.   

Na Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais foi elaborado um plano de trabalho 

interno para execução das atividades durante o ano letivo: 

 

 

Foram criados grupos de trabalho por curso para tratar do ENADE, que se reuniram 

diversas vezes durante os semestres letivos para discutir sobre o processo de aprendizagem, 

analisando as habilidades para ajustamento das exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e as competências necessárias para compreender temas exteriores ao âmbito 

específico de sua profissão.  

Foram desenvolvidas práticas pedagógicas e de avaliação para alinhamento ao ENADE de 

modo a propiciar uma melhor preparação dos alunos. Quanto à preparação para o exame de 2018, 

além das ações permanentes foi realiza análise e reflexão sobre a prova ENADE/2015, seja 

quanto a conteúdo, seja quanto aos resultados, de modo a aprimorar-se o processo de 

preparação. 

Os grupos de trabalho se reuniram dessa forma: 

Ciências Contábeis: 19 reuniões 

Administração: 16 reuniões  

Gestão de Recursos Humanos: 14 reuniões  

Período ATIVIDADE 

1º Semestre 
2018 

 

Reunião com NDE e coordenadores 

Início da mobilização dos alunos que farão a prova em 2018 

Aplicação de prova simulada para os cursos 

Feedback de resultado para alunos 

Reunião com o NDE e coordenadores 

Elaboração de material de marketing 

2º Semestre 
2018 

 

Com base nos resultados do simulado – elaboração de oficinas 

Distribuição dos cartazes do ENADE pela Faculdade 

Mobilização dos alunos que farão a prova em 2018 – sensibilização, divulgação das 
ações 

Realização de oficinas de preparação 

Análise do Edital do ENADE e conteúdo dos cursos 

Orientação para o preenchimento do questionário do estudante 

Confecção do kit ENADE 

Realização da confraternização anterior à prova 
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Processos Gerenciais: 14 reuniões 

Logística: 11 reuniões  

Direito: 10 reuniões 

 

O início do processo com os alunos que fizeram a prova em 2018 se deu a partir de uma 

ação de sensibilização. Nesta data foi elaborado um material em power point, o qual foi 

apresentado pelo coordenador de curso em sala de aula: 
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Foram realizados simulados com os alunos afim de promover discussões sobre as 

questões, sobre o modelo da prova e sobre os principais conteúdos abordados.  

SIMULADO COM O CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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SIMULADO COM O CURSO DE LOGÍSTICA 

 

 

 

  SIMULADO COM O CURSO DE PROCESSOS GERENCIAIS 
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As aplicações dos simulados foram registradas em listas de presença: 
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DIA DE REALIZAÇÃO DO ENADE – PROFESSORES DE APOIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2018, duas Comissões do Ministério da Educação visitaram a Faculdade. Diante 

disso a CPA analisou todos os relatórios após terem sido publicados no e-mec: 

 

1) Em agosto de 2018, a Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais recebeu 

Comissão Avaliadora do Ministério da Educação, para Autorização EAD Vinculada 

a Credenciamento do curso de Gestão da Produção Industrial. O conceito final 

obtido foi 4,0. 

 

Período da visita: 01/08/2018 a 04/08/2018 

 
 A CPA reuniu-se para análise do Relatório de Avaliação e focou seu trabalho nos eixos em 

que a IES obteve conceito 1 e 3. Diante disso, a CPA sugeriu algumas ações que convergem com 

as observações feitas pelos avaliadores da Comissão do MEC. A seguir são apresentados os 

itens com conceito 3 e sugestão da CPA para melhorar a avaliação. 
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2.5 Conteúdos curriculares. Justificativa para conceito 3: 

O relatório avaliativo indica que não há evidências para comprovação da diferenciação do curso 

dentro da área profissional que induzem ao conhecimento recente e inovador.  

 O curso possui disciplina de projeto integrador em todos os períodos que tem como objetivo 

integrar a teoria com a prática, tornando-se um diferencial metodológico inovador, 

promovendo pesquisa sobre os problemas de empresas e indústrias da região, 

relacionando teoria e prática em busca de soluções para problemas encontrados in loco.  

 

2.12 Apoio ao discente. Justificativa para conceito 3:  

O relatório retrata a falta de evidências para comprovação de centros acadêmicos ou ações de 

intercâmbios.  

 As ações de integração entre alunos ocorrem por meio dos representantes de turma, que 

constituem a representatividade discente, de modo atuante, sendo eleitos por seus pares 

e promoverem reuniões mensais para discussão de problemas inerentes à vida acadêmica.  

Parcerias internacionais existem, por meio de convênios com instituições em diversos 

países.   

 

2.18 Material didático. Justificativa para conceito 3: 

O relatório ressalta a necessidade de mais canais de linguagem inclusiva e acessível.  

 A Faculdade está em processo de pesquisa de novas tecnologias e ferramentas 

promovedoras de inclusão.   

 

2.20 Número de vagas. Justificativa para conceito 1: 

Não há evidências de que o número de vagas esteja fundamentado de forma qualitativa e 

quantitativa.  

 A Faculdade fez um planejamento de acordo com sua infraestrutura de quantos alunos 

poderia comportar, no entanto não há uma previsão de alunos nessa modalidade EaD.  

 

3.4 Corpo docente. Titulação. Justificativa para conceito 3: 

Não há evidências de acessos de bibliografia de ponta, relacionando-as aos objetivos das 

disciplinas e perfil do egresso, e o incentivo à produção, por meio de grupos de pesquisa e da 

publicação.  
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 A instituição investiu na compra de livros em 2018. Em relação ao item de produção 

científica, a CPA discorda dos avaliadores, uma vez que vários professores e alunos 

publicam seus trabalhos em revistas científicas.  

 

3.8 Experiência no exercício da docência superior. Justificativa para conceito 3: 

O relatório destaca necessidade de evidências da promoção de avaliações diagnósticas, 

formativas e somativas. Indica ser relevante melhorar o reconhecimento da produção dos 

docentes.  

 No ano de 2018 houve um processo contínuo, individual e coletivo de formação com 

encontros mensais de 4h, remuneradas por docente. Foi estabelecido o Comitê Científico, 

que organizou o Salão Científico, no qual professores evidenciaram suas práticas 

acadêmicas para a comunidade educacional por meio de exposição de banners. 

Reorganizou-se a Revista Científica Conhecimento Interativo. Há, no PDI, metas para o 

incentivo de produção científica e publicações. 

 

3.10 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância. Justificativa para conceito 

3: 

Não há evidências de qualidade no relacionamento com os estudantes. 

 Como o curso não iniciou as evidências não estão estabelecidas.  

 

3.12 Titulação e formação do corpo de tutores do curso. Justificativa para conceito 3: 

O corpo de tutores é formado por três docentes, no entanto somente dois possuem formação 

stricto sensu.  

 Os tutores estarão com a formação stricto sensu quando o curso estiver em andamento. 

 

3.13 Experiência do corpo docente em educação a distância. Justificativa para conceito 3: 

 Não foi entendido o motivo do conceito 3 neste item. Talvez se esperava que os docentes 

e tutores pudessem ter tempo de experiência em EaD maior do que o relatado.  

 

3.14 Interação entre tutores. Justificativa para conceito 3: 

 A Faculdade fará um planejamento para melhorar esse item.  
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3.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Justificativa para conceito 3: 

 A produção científica dos docentes está em processo alinhado ao que propõe o PDI por 

meio do Comitê Científico.  

 

2) Em outubro de 2018, a Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais recebeu 

Comissão Avaliadora do Ministério da Educação, para Credenciamento EAD. O 

conceito final obtido foi 4,0. 

 

Período da visita: 21/10/2018 a 25/10/2018 

 
 A CPA reuniu-se para análise do Relatório de Avaliação e focou seu trabalho nos eixos em 

que a IES obteve conceitos 1, 3 e 4. Diante disso, a CPA sugeriu algumas ações que convergem 

com as observações feitas pelos avaliadores da Comissão do MEC. A seguir são apresentados 

os itens com o conceito obtido e a sugestão da CPA para melhorar a avaliação. 

 

Dimensão 2: EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1. Projeto de auto avaliação institucional- CONCEITO 4 

 Na apresentação realizada para a comissão foram explicadas as formas de sensibilização, 

tratando-se de uma grande integração com os alunos de forma estratégica, com o apoio 

dos Coordenadores de curso, são liberados a entrada em todas as salas de aula para uma 

exposição breve, reforçando a participação e conscientização dos alunos nesta avaliação. 

 

2.2. Auto avaliação institucional: participação da comunidade acadêmica- CONCEITO 3 

 A comissão própria de avaliação é composta por representantes de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica, portanto, não está em desvantagem nenhuma das partes 

envolvidas. A próxima gestão da CPA, que irá ser definida em julho, será orientada a 

realizar alterações conforme solicitação. 

 

2.3. Auto avaliação institucional: previsão de análise e divulgação dos resultados- 

CONCEITO 3 

 Com a proposta metodológica da instituição baseada na problematização, foram feitas 

perguntas nas quais foram elaboradas estratégias e metas que permitam reger as 
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iniciativas na área da educação, assim, permitindo uma maior divulgação para que no 

momento da avaliação o aluno avalie seu processo de ensino aprendizagem com maior 

propriedade. 

 

3.2. PDI, planejamento didático- institucional e política de ensino de graduação e pós-

graduação-  CONCEITO 4 

 A instituição vem cada vez mais divulgando sua prática pedagógica com a finalidade de 

mostrar para comunidade local a inovação em ensino baseado na prática, como exemplo, 

projeto integrador, atividade acadêmica na qual os alunos são estimulados a integrar 

conhecimentos e desenvolver competências ao campo profissional, a partir do contato com 

situações reais, na busca de soluções para os problemas identificados, os alunos vivenciam 

desafios coletivos, o que gera possiblidade de experimentação de novas técnicas e busca 

pela inovação. 

 

3.3. PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de iniciação tecnológica e 

de desenvolvimento artístico e cultural- CONCEITO 4 

 Uma de nossas metodologias ativas de aprendizagem o projeto integrador, que contribui 

de forma significativa nos currículos de todos os nossos alunos, a  disciplina é identificada 

como um grande referencial para a comunidade local, onde nossos alunos propõem uma 

melhoria na empresa, e os diretores ou representantes acatam esta proposta e colocam 

em prática para o crescimento do seu negócio, como exemplo podemos citar a melhoria 

proposta no Mercado Escudeiro ao lado da instituição onde um grupo do 5° período do 

curso de Bacharelado em Administração, apontou melhorias e hoje temos uma nova versão 

de mercado inovadora. 

 

3.4. PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, 

da memória cultural da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de 

defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico- racial- CONCEITO 4 

 Alguns eventos que acontecem uma vez a cada sábado em que são nomeados como 

sábado de ação multidisciplinar estão vinculados nos temas de valorização da diversidade, 

o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e clima organizacional, 

surge da necessidade da interdisciplinaridade proporcionando uma diversidade de 

conteúdos e experiências. Oportuniza uma grande chance que os discentes podem estar 
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realizando cursos de extensão de curta duração, que também são abertos para toda 

comunidade. 

 

3.7. Estudo para implantação de polos EAD, quando não houver previsão de polos 

 A comissão informou sobre a inexistência de polos, entretanto os polos indicados serão 

unidades próprias . 

 

4.3. Políticas institucionais e ações acadêmico- administrativas para a extensão- 

CONCEITO 4 

 Com a criação de polos EAD terá uma ferramenta própria de comunicação com eventos 

que serão ofertados na modalidade presencial para alunos que cursam EAD, e serão 

inseridas na proposta pedagógica uma nova forma de integrar os alunos dos polos com 

nossos alunos da unidade presencial incentivando a aplicação da oferta e qualidade. 

 

4.4. Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica 

docente- CONCEITO 4 

 Os avaliadores não acessaram o site da revista conhecimento interativo (ISSN-1809-34-

42), esta revista científica é da faculdade, porém publicada somente de forma on-line. Têm 

por objetivo criar condições de valorizar a pesquisa em todas as suas dimensões e 

complexidades, criando condições necessárias para que os alunos e professores realmente 

contribuam para a geração de novos conhecimentos nas diferentes áreas do saber. 

 

4.5. Política institucional de acompanhamento dos egressos- CONCEITO 4 

 Há um projeto de acompanhamento de egressos que irá possibilitar a avaliação contínua 

dos resultados das competências desenvolvidas durante o curso, com o objetivo de 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e integração entre os ex-alunos às 

atividades de extensão e aos programas de pós-graduação. 

 

4.7. Comunicação da IES com a comunidade externa- CONCEITO 4 

 A instituição dispõe de diferentes canais claros e completos para a comunicação com a 

comunidade externa. 
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4.10. Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 

eventos (graduação e pós-graduação) - CONCEITO 4 

 A comissão avaliadora não encontrou as publicações recentes dos alunos na revista 

científica, entretanto, há publicações de alunos nas quais os mesmos assumiram o papel 

ativo e participativo. 

 

 

 

 

 

5.5. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático- CONCEITO 4 

 A instituição possui um Núcleo de Educação à Distância, que promove materiais 

adequados às exigências e normas estabelecidas para essa modalidade de ensino. Os 

materiais são periodicamente atualizados, além disso, há registro de compras de livros 

solicitadas pelos professores. 

 

5.6. Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional- CONCEITO 

4 

 A instituição possui índices de sustentabilidade financeira acima de satisfatórios, o que é 

comprovado pelos dados apresentados às Comissões e disponibilizados nos portais 

institucionais e no PDI. 

 

6.1. Instalações administrativas- CONCEITO 4 

 As instalações são adequadas para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e de 

atendimento aos alunos. As salas de aula e instalações administrativas para docentes e 

coordenação de curso são bem dimensionadas, com climatização, mobiliário e 

aparelhagem específica, atendendo a todas condições necessárias para o exercício das 

atividades. 

 

6.2. Salas de aula, quando não houver previsão de atividades presenciais- CONCEITO 4 

 As salas de aula são dispostas com aproximadamente 40 lugares e contam com instalações 

adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades propostas. 
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6.4. Salas de professores, considerar as salas de professores e/ ou tutores- CONCEITO 4 

 Há uma previsão para reorganização do espaço da sala dos professores/ tutores, para que 

seja um local ainda mais agradável, e ao mesmo tempo fonte de riqueza pedagógica e 

cultural. 

 

6.5. Espaços para atendimento aos discentes, quando não houver previsão de atividades 

presenciais- CONCEITO 4 

 A sala destinada para atendimento presencial de discentes possui como referido no 

relatório uma localização estratégica, há previsão de aquisição mais de recursos 

tecnológicos. 

 

6.6. Espaços de convivência e de alimentação- CONCEITO 4 

 A faculdade aumentará a área de convivência dos alunos, pois, entendemos que espaços 

de qualidade destinados a alunos tem um grande impacto na saúde e qualidade de vida.  

 

6.8. Infraestrutura física e tecnológica destinadas à CPA- CONCEITO 4 

 A CPA utiliza uma ferramenta de avaliação institucional que não permite a mineração de 

dados para a descoberta de informações tácitas a partir dos dados coletados. 

 

6.9. Biblioteca: infraestrutura- CONCEITO 4 

 A biblioteca da instituição desenvolve em cada semestre no mínimo três propostas 

inovadoras envolvendo alunos e comunidade, contam com uma estrutura excelente e com 

atividades práticas que envolvem os alunos a participarem de ações de cunho cultural, 

potencializadoras de competências.  

 

6.10. Bibliotecas: plano de atualização de acervo- CONCEITO 4 

 A biblioteca possui um acervo digital disponibilizado aos alunos, professores e comunidade 

por meio de portal WebAluno e de sites.  

 

6.12.  Instalações sanitárias- CONCEITO 4 
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 A faculdade está em permanente processo de melhoria de suas instalações, sendo que há 

planos de ação que preveem instalações sanitárias. Os banheiros de acessibilidade estão 

concluídos.   

 

6.16. Plano de expansão e atualização de equipamentos- CONCEITO 4 

 Todas as salas de aula estão equipadas com aparelhos Datashow, desktop, telas retrateis, 

aparelhagem de som, parte das salas já possuem mobiliário para trabalho com a 

metodologia ativa de Projeto Integrados, sendo mesas redondas com oito cadeiras 

estofadas.  

 

3.3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PDI 
 

 Os objetivos propostos, as metas esperadas, as ações pretendidas e seus respectivos 

resultados, serão ainda avaliados pela CPA, pois o novo PDI (2018-2022) foi publicado em outubro 

de 2018. Foi criado um plano de trabalho para monitoramento das ações previstas no PDI. Esse 

plano contempla os 5 eixos (10 dimensões) baseando-se nos instrumentos de avaliação, e está 

assim estruturado, com metas a cumprir: 

 

1.         EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.1      implantar Sistemas de Avaliação de Egresso, Portal do Egresso, Política de Relacionamento 

com Egressos.  

1.2 Promoção de eventos de Divulgação para participação de todos os segmentos da 

Comunidade Acadêmica na Autoavaliação Institucional.  

1.3 Eventos de Divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional  

 

2. EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

2.1 Divulgação da identidade corporativa da Faculdade e internalização nas ações 

institucionais como processo contínuo.  

2.2 Divulgação do Projeto Político Institucional (PPI) mostrando sua aplicação, entre outros, 

nos projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, no atendimento ao discente, na 

contratação, qualificação e avaliação docente, na gestão, no relacionamento com a comunidade, 

nas ações de inclusão social e de responsabilidade social como processo contínuo. 

2.3 Utilização e divulgação dos documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES e CONAES 

para a gestão das IES como processo contínuo.  
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2.4 Promoção encontros para a avaliação sistemática do cumprimento das Metas e Ações 

previstas no PDI.  

2.5 Desenvolvimento de  Projetos de Responsabilidade Social e de Inclusão.  

2.6 Desenvolvimento de  Projetos de Valorização da Arte e Cultura. 

2.7 Desenvolvimento de  Projetos Sócios-Ambientais e de Sustentabilidade.  

 

3.        EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

3.1 Consolidação dos Cursos Existentes.  

3.2 Oferta de 4 cursos de Pós-graduação com a implementação da infraestrutura necessária. 

3.3 Desenvolvimento de  um curso de extensão por curso de graduação ofertado (9 cursos).
  
3.4 Desenvolvimento das atividades do Centro de Inovação, Negócios e Aprendizado (CINA).
  
3.5 Estimulação de publicação na Revista Conhecimento Interativo por parte de docentes e 

discentes.  

3.6 Promoção do Projeto de Comunicação Institucional, fomentando o Site Institucional, 

Marketing Interno e Externo.  

3.7 Criação de um Projeto de Desenvolvimento de Líderes para alunos representantes de 

turma.  

3.8 Desenvolvimento de  Feiras Temáticas.  

3.9 Desenvolvimento do Projeto de Sábado de Ação Multidisciplinar.  

3.10 Promoção de eventos para divulgação dos relatórios de Autoavaliação institucional.  

3.11 Promoção de Atividades de Nivelamento.  

3.12 Promoção e divulgação de eventos, cursos de extensão e pós-graduação voltados para o 

Egresso no Portal do Egresso.  

3.13 Desenvolvimento de Projeto de Desenvolvimento de Líderes para alunos representantes 

de turma.  

3.14   Criação de um Projeto interno de Comunicação Institucional.  

3.15 Divulgação do Plano de Trabalho do Núcleo de Apoio Pedagógico para Docentes e 

Discentes.  

3.16 Implementação de Políticas de Incentivo à Viagens e Visitas Acadêmicas.  

 

4. EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

4.1 Promoção de Programa de Formação Continuada Docentes e Tutores.  

4.2 Promoção de Programa de Treinamentos Temáticos Técnicos Administrativos. 

4.3 Implantação de Plano de Carreira Docente e Técnicos Administrativos.  
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4.4 Participação da Comunidade nos órgãos colegiados e escolha de representantes dos diversos 

segmentos da Instituição. 

4.5 Manutenção e promoção da representatividade dos órgãos, CPA, NDE, CEPEX, CONSU e 

NEaD. 

4.6 Ampliação e divulgação do regimento geral e atribuições dos órgãos de representatividade 

previstos.  

4.7 Ampliação das ações do Núcleo de Educação à Distância para a promoção de metodologias, 

estratégias, materiais didáticos e recursos voltados a potencializar os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

4.8 Ampliação e fortalecimento da busca de recursos orçamentários promovedores de iniciação 

científica e desenvolvimento de gestão através de recursos próprios ou de parcerias e convênios. 

4.9 Manutenção do planejamento orçamentário como instrumento de gestão associado às Metas 

institucionais.  

4.10 Publicação do BI com Faturamento, Receita Líquida, Custeio, Despesas Administrativas, 

Despesas Institucionais, entre outros.  

 

5. EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA  

5.1 Promoção de melhorias contínuas das Instalações Físicas e de acessibilidade.   

5.2 Instalação de estruturas externas de apoio aos alunos quanto ao acessos às instalações.  

5.3 Reestruturação da sala de Núcleos – NDE para os cursos presenciais, para os cursos à 

distância e Atendimento Pedagógico (Espaço para Atendimento à Discentes).  

5.4 Definição de espaço destinado a um auditório. Elaboração do Projeto.  

5.5 Substituição de estruturas para renovação de espaços de acesso e convivência.  

5.6 Instalação de projetores/suportes e telas em salas de aula.  

5.7 Instalação de banheiro familiar e fraldário.  

5.8 Substituição do Telhado e calhas do bloco I.  

5.9 Instalação de alambrado ou cerca de segurança na lateral do bloco I e bloco VI.  

5.10 Melhoramento permanente do estacionamento (infra e segurança).  

5.11 Desenvolvimento de  Processo de Acessibilidade.  

5.12 Atualização Acervo bibliográfico Físico e Virtual – processo contínuo.  

5.13  Licitação Cantinas.  

5.14 Desenvolvimento de  Projeto de Revitalização permanente da Unidade – verificação e 

manutenção (iluminação, ventilação, sinalização, tomadas, salas projetos integrador, internet, 

entre outras) – Processo Contínuo.  
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 O plano de trabalho 2018 com indicadores de desempenho referente às ações acadêmicas 

e administrativas prevê indicadores a serem monitorados, são eles: 

1. INDICADOR 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.1 Indicador -  Política Institucional de Egressos  

1.2 Indicador -  Atuação CPA  

2. INDICADOR  2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

2.1 Indicador – Comunicação Institucional  

2.2 Indicador - Avaliação Cumprimento das Metas e Ações PDI  

2.3 Indicador -  Responsabilidade Social, Sustentabilidade e de Inclusão  

2.4 Indicador -  Valorização da arte e cultura  

3. INDICADOR 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

3.1 Indicador - ENADE  

3.2 Indicador – número de cursos e alunos no Programa de Pós-Graduação  

3.3 Indicador - Cursos de Extensão e Sábado de Ação Multidisciplinar 

3.4 Indicador _ Centro de Inovação, Negócios e Aprendizado (CINA)  

3.5 Indicador -  Publicações na Revista Conhecimento Interativo  

3.6 Indicador  - Ouvidoria  

3.7 Indicador - Representantes de Turma – Desenvolvimento de Líderes  

3.8 Indicador - Biblioteca  

3.9 Indicador - Secretaria Acadêmica – Registro Acadêmico  

3.10    Indicador -  Núcleo de Apoio Pedagógico para Docentes e Discentes 

3.11    Indicador  - Visitas Acadêmicas  

4. INDICADOR 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO  

4.1 Indicador - Formação Continuada Docentes e Tutores 

4.2 Indicador -  Treinamentos Temáticos Técnicos Administrativos  

4.3 Indicador - Representatividade da Comunidade Acadêmica nos órgãos públicos e privados 

4.4 Indicador - Participação Comunidade Acadêmica Órgãos Institucionais  

4.5 Indicador - Educação à Distância  

4.6 Indicador - Produção Científica Professores e Administrativos  

4.7 Indicadores  - Sustentabilidade Financeira  

5. INDICADOR 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA  

5.1      Indicador - Manutenção Instalações  

5.2      Indicador  - Aquisição de Equipamentos  

5.3      Indicador - Aquisição Acervo bibliográfico 
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3.4. ANÁLISE DO EIXO 
 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

  

 A CPA optou por analisar o Eixo 1, uma vez que um novo ciclo avaliativo se iniciou. Nos 

próximos anos do ciclo os demais Eixos serão contemplados.  

 O processo de avaliação institucional é um instrumento importante para melhoria da 

qualidade do ensino, para a criação de ações de investigação científica e de extensão voltadas às 

necessidades do entorno.  

 No ano de 2018 foram realizadas 16 reuniões de trabalho da CPA, com a direção, 

representantes e líderes de turma e coordenadores de curso. Todas as reuniões foram registradas 

em Atas, e estão em pasta específica com a coordenadora da CPA. O planejamento estratégico 

das ações de avaliação institucional foi apresentado neste Relatório, no Item 1.3.  

 Ao analisar o ciclo avaliativo (2015, 2016 e 2017) e o ano de 2018 percebe-se que os 

resultados institucionais em relação ao nível de participação dos envolvidos aumentou 

significativamente, conforme Quadros 13, 14 e 15. 

 

 

 

 

 

QUADRO 13 – PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 
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QUADRO 14 – PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

QUADRO 15 – PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

 O aumento na participação dos atores envolvidos na avaliação institucional, representa 

para a atual gestão da CPA uma grande motivação de trabalho e continuidade de nossos 

esforços. A CPA pode afirmar que realmente melhorias acontecem a partir do processo de 

avaliação institucional, o que pode ser comprovado pelas obras realizadas. E a forma que a CPA 

divulga as melhorias alcançadas é utilizando placas, que são afixadas nos locais de maior 

circulação de alunos: 
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 A CPA em setembro de 2018 se reuniu com a direção e coordenação acadêmica para 

apresentar o estudo da comissão sobre os principais indicadores das avaliações institucionais e 

sua evolução desde 2015 a 2018.  

 Para elaborar este estudo a CPA levou em consideração os itens que foram comuns em 

todos os questionários, de alunos e professores, contando de 2015 ao ano passado. 

 

 Em relação à infraestrutura de sala de aula, a média tanto de aluno como professor foi 

abaixo de 7,0. No entanto notam-se muitas mudanças positivas. Até 2015 tínhamos pouco 

projetores. Dessa forma se o professor precisasse usar para sua aula, deveria fazer reserva 

antecipada desse recurso. Em 2018 todas as salas de aula têm projetores fixos, além disso foi 

feita uma ampliação de tomadas e réguas, instalação de cortinas blackout e as caixas de som já 

estão instaladas em quase todas as salas.  
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 Sobre a questão banheiros apesar das reformas dos banheiros em 2016, com melhoria na 

acessibilidade, contratação de empresa terceirizada com aumento do número de funcionários de 

limpeza resultando em melhores vistorias nos banheiros ainda a média por parte dos alunos é 

menor que 7,0. 

 

 

 Em relação aos laboratórios, em 2017 novos computadores foram adquiridos e foi feito uma 

contratação de uma pessoa para cuidar exclusivamente dos laboratórios. No entanto as médias 

dos discentes e docentes ainda é menor que 7,0, influenciada pelos resultados dos últimos anos.  
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 Na biblioteca a média de avaliação de aluno e professor é boa. Em 2018 houve uma grande 

reforma na biblioteca com aumento das mesas de estudo, novo layout, construção da sala 

multidisciplinar, compras de livros. 

 

 

 A cantina ainda é um item muito mal avaliado pelos respondentes. Uma nova forma de 

oferta de alimentação deve ser pensada, trazendo para o público uma maior variedade de 

lanches. 
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 Os monitores de bloco foram avaliados pelos alunos e professores nos dois primeiros anos 

e em 2017 e 2018 somente os professores avaliaram, com uma média de avaliação muito boa. 

No entanto é preciso melhorar a comunicação com eles. 

 Os próximos gráficos apresentam uma retrospectiva dos anos de 2017 e 2018, na 

percepção de alunos e professores: 

 

 
 

 

 

Um item que já está no radar da Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais é a questão 

do estacionamento. Uma alternativa já orçada pela IES é a substituição dos pedriscos e saibro 

por paver, porém ainda esta obra não tem previsão de início. O estacionamento é gratuito e uma 

empresa terceirizada cuida da segurança e agilidade nos processos de entrada e saída de 

veículos, porém, o que se requer é pavimentação de toda a área, o que está em planejamento. 
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 Sobre o Núcleo de Apoio EaD pela média dos alunos ter disso menor que 7,0, recomenda-

se que exista uma maior divulgação do apoio para os alunos.  

 
 A comunicação com o corpo discente e docente pelos canais da Faculdade ainda não é 

eficaz, o que pode ser verificado pelas médias recebidas: 6,48 e 6,79 para aluno e professor 
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respectivamente. Criou-se um plano de comunicação que está em fase de teste para 

implementação.  

 
 
 A segurança na percepção do professor é satisfatória (média acima de 8,0). No entanto 

para os alunos esse item deve melhorar. Há estudos de implantação de catracas e possibilidade 

de instalar refletores no estacionamento dos fundos. 

 Há itens de avaliação que são direcionados aos alunos, que é o caso da secretaria, com 

média acima de 7,0 e ouvidoria, com média inferior à 7,0, talvez por falta de divulgação do canal. 

Há também o Núcleo de Práticas Jurídicas, destinado somente aos alunos do curso de direito. 
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4. AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES 
 

  A partir das necessidades dos alunos e professores, apontadas por meio das avaliações 

institucionais, muitas obras foram realizadas, concretizando o ciclo da CPA, que coleta dados 

por meio de questionários, analisa e aponta para a Direção as sugestões de melhorias. As 

principais obras estão listadas abaixo com registro fotográfico: 

 

-Acessibilidade do Campus e piso tátil, rampas e corrimão 
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-Novos computadores para laboratórios e em salas de aula 

 

-Novos projetores 
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-Troca do telhado no Bloco 1 

 

 

 

 

 

 

-Construção de ligação coberta entre os blocos 

 

-Reforma de todos os banheiros e aquisição de novos bebedouros 
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-Construção de cisternas nos Blocos II e III para captação da água da chuva: melhor fornecimento 

de água e construção de hidrantes e adequação na sinalização de combate a incêndio 
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-Núcleo de empregabilidade 

 

-CINA: Centro de Inovação, Negócios e Aprendizagem 
 

 
 

-Salas de projeto integrador 
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-Reforma da secretaria geral com instalação das central de atendimento 

  
 
 
-Reforma da biblioteca e aquisição de novos periódicos e compra de livros 
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-Auditório 

  
 
-Sala multidisciplinar 

  
 
-Ar condicionado para sala dos professores e coordenadores 

  
 
-Investimento na rede de dados (internet) 
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Os assuntos registrados pelos funcionários técnico-administrativos, por meio das questões 

abertas e insatisfação nas perguntas fechadas, foram encaminhados à Direção da Faculdade, 

para análise e providências. No fim de ano, durante a rreunião de encerramento com os 

funcionários técnico-administrativos, foram apresentados os resultados da avaliação institucional 

e este foi o momento de feedback da direção para com eles sobre os assuntos: 

 Implementação de Programa de Ginástica laboral; 

 Melhoria na comunicação, e com monitores de bloco; 

 Quantidade de funcionários por setores; 

 Melhoria na Iluminação dos blocos; 

 Agilidade nos processos; 

 Banheiros exclusivo para funcionários, assim como criar/melhorar vestiário, refeitório, 

cantina; 

 Oferta de treinamento e desenvolvimento; 

 Uniformes/camisetas de campanha; 

 Criação de lugar de fácil acesso para consulta dos eventos com nome e telefone do 

responsável pela atividade; 

 Entender as dificuldades de seus funcionários, motivação, plano de cargos e salários, 

equiparação salarial; 

 Lidar com situações de emergência baseadas em acontecimentos que poderiam ser melhor 

planejados, evitando retrabalho. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

A CPA conclui que o processo de Autoavaliação Institucional de 2018 resultou em ações 

de melhoramento da instituição, ou seja, a CPA avaliou, gerou dados, analisou os resultados, 

divulgou-os e propôs melhorias, que foram efetivadas. Observa--se o comprometimento da 

Faculdade da Indústria – São José dos Pinhais em atender as sugestões e recomendações da 

CPA. 


