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1 APRESENTAÇÃO 

 

Segundo Silva e Gomes (2011) o atual processo de autoavaliação 

institucional é baseado em três peças da legislação que o organiza e o orienta no 

âmbito do SINAES: Lei nº 10.861/04, a Portaria nº 2.051/04 e a Lei nº 5.773/06. 

Dentre estes, o que trata especificamente da autoavaliação é a Portaria nº 2.051/04: 

versa sobre a composição, natureza e função da CPA. A referida Portaria define que 

a CPA é autônoma, estando a cargo das próprias IES o estabelecimento do estatuto 

que regulamenta as “formas de composição”, a “dinâmica de funcionamento” e a 

“especificação das atribuições”, assegurando a participação da comunidade 

acadêmica e a divulgação dos resultados.  

A avaliação da educação superior brasileira foi motivada pela expansão das 

Instituições de Ensino Superior (IES), dos cursos e do incremento da demanda por 

essa modalidade de ensino. Atualmente, há que se ressaltar que a pressão por 

aumento da escolaridade é uma característica do mundo globalizado, que passou a 

vincular a educação ao desenvolvimento das pessoas, das cidades e dos países 

(ANDRIOLA; SOUZA, 2010) 

O processo de avaliação com informações organizadas favorece o 

entendimento de situações e relações, construção de sentidos e conhecimentos sobre 

sujeitos, estruturas e atividades que ocorrem em uma instituição educativa em um 

determinado período de tempo. Em verdade, uma avaliação indica qual o 

conhecimento que vale – o que se deve saber a respeito do quê, o que se valoriza em 

detrimento do quê (LEITE, 2008). 
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2 – DADOS DA INSTITUIÇÃO 

2.1 – Mantenedora  

Nome: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – PORTO 

NACIONAL  

Sede: Rua 02 Qd 07, S/N – Jardins dos Ypês, Porto Nacional - TO  

CEP: 77055-000  

CNPJ: 10.261. 569/0001 – 64  

Telefone: 63 – 3363 - 9600  

Fax: 63 – 3363 - 9600  

E-mail: dir.geral@itpacporto.com.br  

Direção: Renato Tavares Esteves 

 

2.1 – Mantida  

Nome: Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  

Endereço: Rua 02 Qd 07, S/N – Jardins dos Ypês, Porto Nacional - TO  

CEP: 77055-000  

Telefone: 63 – 3363 - 9600  

Endereço Eletrônico: www.itpacporto.com.br  

Diretora Acadêmica: Lucélia Neves de Araújo 

 

2.3 – Membros da Comissão Própria e Avaliação - CPA  

Thompson de Oliveira Turíbio (Coordenador);  

Raquel Aires da Silva (Docente);  

Hugo Rivas de Oliveira (Docente);  

Larissa Gomes Dias (Técnico-administrativo);  

Alysson André Coelho Monteiro (Técnico-administrativo);  

Samuel Gomes da Silva (Técnico-administrativo);  

Hayllane Resendes Parrião (Técnico-administrativo); 

Soraia da Glória Gomes Parente (Técnico-administrativo); 

Raílson Alves de Freitas (discente da área da saúde); 

Eduardo de Castro Bittencourt (discente da área da Engenharia Civil e Arquitetura). 
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3. HISTÓRICO 

 

 Segundo o relatório de Autoavaliação Institucional (2012) da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos - FAPAC , a avaliação interna teve seu inicio no ano de 

2010 e nos anos posteriores. Em 2010, foi realizada a 1ª avaliação interna, sendo que 

o método adotado norteou-se no sentido de reunir os atores da avaliação em grupo 

de discussão.  

A CPA/ITPAC (2011) adotou como ferramenta para a avaliação interna, o 

modelo de questionários eletrônicos aplicados à comunidade acadêmica, sendo que 

para este ano não foi incluído os técnicos administrativos na pesquisa. 

Já em (2012) a CPA/ITPAC observou que houve análise dos documentos 

institucionais, como revisão destes documentos feitos por grupos de trabalhos. 

Verificou-se também que foram realizadas reformulações nos programas de estágio e 

do internato, além da implantação de Programas de iniciação Científica e ofertas de 

cursos de atualização (Quadro 1). 

 
QUADRO 1 - Ações Programadas para Cada Dimensão 

Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Ações Programadas  Observações  

Análise da coerência entre os 
documentos institucionais  

Ação parcialmente realizada. Após a revisão do PDI e do 
Regimento, esse trabalho está sendo realizado sobre os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos ofertados.  

Revisar o regimento da instituição 
para fins de atualização  

Ação realizada e concluída  

Dimensão 02 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a Pós-graduação e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os estímulos à produção acadêmica, as 
bolsas de pesquisa e as demais modalidades  

Ações Programadas  

Revisão dos programas de estágio e 
internato  

Ação realizada  

Implantação do programa de iniciação 
científica  

Foram elaborados o Edital de Seleção de Projetos, 
Regulamento e Cronograma de Execução. Teve o 
orçamento aprovado, porém foi adiado para após a nova 
revisão do PDI.  

Oferta de novos cursos de pós-
graduação  

Ação parcialmente realizada. Foram ofertados cursos de 
Atualização  

Dimensão 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 
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patrimônio cultural  

Ações Programadas  Observações  

Definição de um programa formal de 
bolsas institucionais  

Ação não realizada  

Melhorar o controle e a qualidade dos 
atendimentos feitos à comunidade  

Ação parcialmente realizada (necessita ser concluída)  

Ampliar a oferta de cursos de 
extensão à comunidade  

Ação parcialmente realizada – Os cursos foram ofertados 
apenas para professores e servidores do corpo técnico-
administrativo  

Dimensão 04 - A comunicação com a sociedade  

Ações Programadas  Observações  

Implantação de um setor de ouvidoria  Não realizado  

Revisar os horário de atendimento 
dos coordenadores de cursos  

Foi definido para cada coordenador um horário de 
atendimento, que atualmente é publicado no site da 
instituição. Além disso foi definido um protocolo para 
agendamento de atendimentos aos acadêmicos  

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

Ações Programadas  Observações  

Divulgar melhor o PCCS  Parcialmente realizada  

Revisar as estações de trabalho sob o 
ponto de vista da ergonomia  

Parcialmente realizada (a IES teve novas instalações 
disponibilizadas e essas não foram verificadas na 
autoavaliação)  

Dimensão 06 – Organização e gestão da instituição, especialmente o 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  

Ações Programadas  Observações  

Revisão do papel dos colegiados de 
curso  

Realizado em conjunto com a revisão do regimento 
acadêmico;  

Divulgar as atribuições, poderes e 
direitos do CEPE  

Realizado em conjunto com a publicação do regimento 
acadêmico atualizado  

Revisar os processos institucionais 
que envolvem interação entre 
mantenedora e mantida  

Parcialmente realizado e continua em execução  

Dimensão 07 – Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação  

Ações Programadas  Observações  

Implementar melhorias no 
estacionamento  

Realizada  

Arborização e espaços de convivência  Realizada  

Implantação da cantina universitária  Realizada  

Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação Institucional  

Ações Programadas  Observações  

Realização de fóruns temáticos sobre 
os resultados da autoavaliação 
institucional 2011  

Parcialmente realizado por meio das reuniões de 
sensibilização visando a auto-avaliação 2012  

Elaboração do relatório contendo os 
resultados das discussões dos grupos 
temáticos  

Não realizado  

Novo sistema para avaliação 
institucional  

Parcialmente realizada: o sistema usado nos anos 
anteriores foi apenas atualizado para que contemplasse o 



  

16 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

segmento dos servidores do corpo técnico-administrativo.  

Análise de documentos institucionais 
para compor a auto-avaliação de 
acordo com as dimensões propostas 
pelo SINAES  

Parcialmente realizado  

Realização de simulações de visitas in 
loco  

Realizado  

Dimensão 09 – Política de atendimento ao estudante  

Ações Programadas  Observações  

Desenvolvimento do portal do egresso  Não realizada  

Fonte: CPA, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Etapas da avaliação interna: autoavaliação 

A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 

administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e 

potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas.  A avaliação 

interna ou auto-avaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição (INEP, 

2004). 

 
4.2 1ª  Etapa: Preparação   

Constituição da CPA  

Em consonância com dispositivo no art.11 da Lei 10.861/04, cada instituição 

deve constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo 

interno de avaliação e disponibilizar informações. Neste sentido, a equipe da 

Comissão Própria de Avaliação que coordenou a Avaliação Interna de 2013 foi 

composta pelos membros citados neste documento e nomeados através da portaria 

Nº 002/2014  de 01/03/2014. 

 

Planejamento 

 Através de reuniões da CPA, foi discutido qual o procedimento deveria ser 

tomado, para que a avaliação interna fosse realizada no 2º semestre de 2013. Vale 

ressaltar que a comissão Própria de Avaliação foi empossada no final de Agosto e em 

meados de Novembro foi realizada a pesquisa. 

Sensibilização 
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 A campanha de sensibilização foi realizada através de campanha no site oficial 

da instituição, portal do professor, portal do acadêmico e via email institucional. Além 

de visitas nos diversos segmentos acadêmicos, como salas de aulas, sala de 

professores, departamentos, clínicas. 

 
  FIGURA 1: Portal de notícias do site oficial 
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FIGURA 2: Portal do Professor 

 

 

FIGURA 3: Portal do Acadêmico 
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2ª Etapa: Desenvolvimento 

 Foi elaborado pela equipe da CPA/ITPAC 03 (três) questionários que foram 

aplicados aos três setores da avaliação interna, docente, discente e técnicos 

administrativos. 

 Na oportunidade, os questionários ficaram disponíveis nos respectivos Portais 

institucionais do dia 11/11/2013 a 14/12/2013. Para responderem aos questionários 

os atores puderam utilizar os laboratórios de informática da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos - FAPAC .  

 

3ª Etapa: Consolidação 

 Finaliza-se a avaliação interna com a elaboração e publicação deste relatório, 

junto ao INEP, bem como a elaboração de um seminário para a divulgação dos 

resultados, perante a comunidade acadêmica.  

Essas informações podem servi como tomada de decisões, para que a IES  

faça uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços 

apresentados, que permitirão planejar ações futuras.  

Deste modo, o processo de autoavaliação proporcionará não só o auto 

conhecimento institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como também 

será um balizador da avaliação externa (INEP, 2004). 

Os gráficos apresentam resultados em dados absolutos e em porcentagem, 

sendo que os dados absolutos estão separados da porcentagem através de ponto e 

virgula (;). 
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5 OBJETIVO GERAL  

 Realizar o levantamento de dados através da Autoavaliação Institucional do 

Instituto Presidente Antonio Carlos Porto Nacional LTDA 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Realizar pesquisa sobre as dimensões junto à comunidade acadêmica do 

Institucional do Instituto Presidente Antonio Carlos Porto Nacional LTDA;  

II. Realizar a tabulação e tratamento dos dados obtidos;  

III. Diagnosticar as potencialidades e fragilidades do Instituto Presidente Antonio 

Carlos Porto Nacional LTDA;  

IV. Enviar o relatório da Avaliação Institucional ao INEP;  

V. Informar aos atores da Avaliação Institucional os resultados da pesquisa 

interna. 
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6. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SEGUNDO OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

6.1 Com relação a 1ª dimensão: Documentos Institucionais, PDI e Missão 

 

Com relação aos documentos institucionais, há um relativo conhecimento em 

relação ao PDI e Missão e Regimento Interno, como demonstrado nas FIGURAS 1, 2 

e 3.  

 
    FIGURA 4: Conhecimento sobre a Missão Institucional 

 

 
     FIGURA 5: Conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 



  

23 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
    FIGURA 6: Conhecimento sobre o Regimento Institucional 

 

 Esse conhecimento pode ser justificado, por estes documentos estarem 

presentes na página da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  

(http://www.itpacporto.com.br/institucional.aspx).  

 

FIGURA 7: Página dos documentos Institucionais no site da Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC . 

 

TABELA 1: Ações programadas para 2014 visando melhorar a Dimensão 1. 

http://www.itpacporto.com.br/institucional.aspx
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Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 01 – Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Análise da 
coerência entre 
os documentos 
institucionais. 

Ação contínua. Realizada 
pela direção acadêmica, 
coordenação de cursos, 

NDE e direção geral 

Estes documentos 
institucionais não fazem 

parte da atuação dos 
técnicos administrativos. 

A maioria dos técnicos 
conhece ou fazem ideia 

dos documentos 
institucionais. 

O site da 
Faculdade 
Presidente 

Antônio Carlos 
- FAPAC  

proporciona 
as 

informações 
necessárias, 

para 
divulgação 

dos 
documentos 
institucionais. 

Revisar o 
regimento da 

instituição para 
fins de 

atualização. 

Ação realizada pela 
direção acadêmica. 

Estes documentos 
institucionais não fazem 

parte da atuação dos 
técnicos administrativos, 

exceto secretaria 
acadêmica e atendimento 

geral. 

A maioria dos técnicos 
conhece ou fazem ideia 

dos documentos 
institucionais. 

O site da 
Faculdade 
Presidente 

Antônio Carlos 
- FAPAC  

proporciona 
as 

informações 
necessárias, 

para 
divulgação 

dos 
documentos 
institucionais. 

Disponibilizar 
um link no site 
da Faculdade 

Presidente 
Antônio Carlos 
- FAPAC , para 
disponibilizar 

os documentos 
intitucionais 

Ação prevista para 2014 
Dependência do setor de 

TI 

Tornar público os 
documentos institucionais 

que são exigidos pela 
portaria Nº 40 de 

12/12/2007 

O site da 
Faculdade 
Presidente 

Antônio Carlos 
- FAPAC  

proporciona 
as 

informações 
necessárias, 

para 
divulgação 

dos 
documentos 
institucionais 
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6.2 Com relação a 3ª Dimensão: Responsabilidade Social da Instituição 

 

 Nesta dimensão foi verificado se os técnicos administrativos conhecem os 

compromissos estabelecidos pela a Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  e 

a sociedade. Os dados apontam que os técnicos administrativos conhecem os 

projetos desenvolvidos pela Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  que 

trabalha visando à contribuição para a inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente. Isto fica evidente com os resultados 

apresentados nas FIGURAS 5, 6 e 7. 

 

 
   FIGURA 8: Você conhece projetos da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  que 

promovam a interação da Instituição com a comunidade? 
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FIGURA 9: Você percebe projetos da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  que 

contribuem para o desenvolvimento   sustentável? 

 
FIGURA 10: Você conhece as parcerias/convênios desenvolvidos na Faculdade Presidente 

Antônio Carlos - FAPAC    junto a sociedade? 

 

TABELA 02: Ações programadas para 2014 visando melhorar a Dimensão 3. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 3 -  Responsabilidade Social 

da Instituição 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 
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Realizar 
campanhas de 
endomarketing 
para divulgar as 
relações da IES 
com a 
comunidade 

A ser desenvolvidas 
em 2014 

Grande parte dos 
técnicos 

administrativos não 
possui email ou não 

sabem utilizá-lo 

Utilizar todos 
os meios de 
comunicação 
disponível na 

IES 

Todo o chefe de 
setores irá comunicar-
se com seus 
subordinados através 
de email institucional 

Realizar 
campanhas de 
endomarketing 
para divulgar os 
projetos da IES 

A ser desenvolvidas 
em 2014 

Grande parte dos 
técnicos 

administrativos não 
possui email ou não 

sabem utilizá-lo 

Utilizar todos 
os meios de 
comunicação 
disponível na 

IES 

Todo o chefe de 
setores irá comunicar-
se com seus 
subordinados através 
de email institucional 

Realizar 
campanhas de 
endomarketing 
para divulgar as 
parcerias e 
convênios 

A ser desenvolvidas 
em 2014 

Grande parte dos 
técnicos 

administrativos não 
possui email ou não 

sabem utilizá-lo 

Utilizar todos 
os meios de 
comunicação 
disponível na 

IES 

Todo o chefe de 
setores irá comunicar-
se com seus 
subordinados através 
de email institucional 
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6.3 Com relação a 4ª Dimensão: Comunicação com a Comunidade  

Esta dimensão procurou verificar se há um processo contínuo de comunicação 

entre os atores da avaliação interna. É importante registrar a contribuição das 

tecnologias digitais para o processo comunicacional, tendo em vista os recursos 

inovadores possibilitados pela Internet, especialmente, por meio das comunicações 

via correio eletrônico, favorecedoras do envio de informações de maneira dinâmica e 

ágil.  

 Verificou-se que 40% dos técnicos administrativos acessam o portal da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC  1 vez por semana. Outro fato 

interessante é que 46% destes atores nunca acessaram o email institucional e que 

52% não costuma acessar o email institucional. Os técnicos administrativos (56%) 

afirmaram que o site apresenta informações de todos os setores da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos - FAPAC , além disso a maioria afirma que o site é 

organizado, atualizado e padronizado (FIGURA 8, FIGURA 9, FIGURA 10, FIGURA 

11, FIGURA 12, FIGURA 13, FIGURA 14, FIGURA 15, FIGURA 16, FIGURA 17). 

 

   FIGURA 11: Com que frequência você acessa a página da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos - FAPAC ? 

 

 



  

29 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
               FIGURA 12: Com que frequência você acessa o email institucional da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos - FAPAC ? 

 

 

 

 
                FIGURA 13: Com qual finalidade você acessa o email institucional da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos - FAPAC ? 
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                 FIGURA 14: O site contém informações de todos os setores da Faculdade? 

 

 

 

 
FIGURA 15: O site é organizado de forma a facilitar a busca por informações? 
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                 FIGURA 16: O site é sempre atualizado? 

 

 

 

 
FIGURA 17: O site apresenta a capacidade para representar bem a marca do 

                    ITPAC/Porto? 
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                 FIGURA 18: O site boa apresentação visual? 

 

 

 

 
                  FIGURA 19: O site apresenta boa navegabilidade? 

 

 

 



  

33 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
                 FIGURA 20: O site apresenta padronização adequada? 

 
TABELA 03: Ações programadas para 2014 visando melhorar a Dimensão 4. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 4 -  Comunicação com a  comunidade 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Sensibilização 
para uso do email 
institucional 

A ser desenvolvidas em 2014 

Grande parte dos 
técnicos 

administrativos não 
possui email ou não 

sabem utilizá-lo 

Utilizar todos os 
meios de 

comunicação 
disponível na 

IES 

Todo o chefe 
de setores irá 
comunicar-se 
com seus 
subordinados 
através de 
email 
institucional 

Atualização do site A ser desenvolvidas em 2014 
Não ocorre 

semestralmente 

Atualização 
iniciada em 

2014/1 

O setor de TI 
está 
providenciando 
um novo  layout 
para o site 
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6.4 Com relação a 5ª DIMENSÃO: As políticas de pessoal e de carreira do 

técnico-administrativo. 

 Nesta sessão buscou-se diagnosticar o trabalho dos técnico-administrativos 

referindo-se às políticas de pessoal e de carreira do corpo técnico e administrativo. É 

uma dimensão estreitamente vinculada à organização, à gestão e à sustentabilidade 

financeira. 

 A maioria dos técnicos administrativos (84%) mostra-se aberto a diálogos e 

sugestões. Com relação à postura no trabalho, 93% consideram-se éticos. Quando há 

atividades institucionais, verifica-se que 64% dos técnicos estavam engajados em 

participar desta ação. 

 Com relação ao convênio firmado entre a IES e uma agência de plano de 

saúde é notória a satisfação dos técnicos, pois 80% consideram relevantes e positivos 

o plano de saúde ofertado aos funcionários da Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC . 

 Com relação a pontualidade do pagamento, notou-se que 99% considera 

positivo a pontualidade do pagamento, que é efetuado até o 5º dia útil de cada mês. 

Além disso, os técnicos administrativos (96%) estão satisfeitos com o apoio da IES, 

para com os funcionários que estudam na Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC . Verifica-se também uma satisfação, quanto a prática da ginástica laboral 

(FIGURA 18, FIGURA 19, FIGURA 20, FIGURA 21, FIGURA 22, FIGURA 23, 

FIGURA 24, FIGURA 25, FIGURA 26, FIGURA 27, FIGURA 28, FIGURA 29, FIGURA 

30, FIGURA 31, FIGURA 32, FIGURA 33, FIGURA 34, FIGURA 35, FIGURA 36, 

FIGURA 37, FIGURA 38, FIGURA 39, FIGURA 40). 
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FIGURA 21: Sou aberto para sugestões e diálogo? 

 

 

 

 
FIGURA 22: Mantenho uma postura ética em relação ao coordenador e colegas? 
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    FIGURA 23: Envolvimento nas atividades Institucionais 

 

 

 

 
   FIGURA 24: Avaliação sobre planos de carreira e cargo 
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FIGURA 25: Avaliação sobre planos de saúde 

 

 

 
FIGURA 26: Avaliação sobre pontualidade no pagamento 
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        FIGURA 27: Avaliação sobre formação continuada 

 

 

 

 

 
FIGURA 28: Avaliação sobre autonomia para propor melhorias em seu trabalho 
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FIGURA 29: Avaliação sobre atividades de melhoria da qualidade de vida dos funcionários 

 

 

 
FIGURA 30: Avaliação sobre pagamentos de salários. 
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FIGURA 31: Avaliação sobre a ginástica laboral ou outra atividade para melhora da  

qualidade de vida no trabalho. 

 

 

 
FIGURA 32: Avaliação sobre o seu chefe imediato. 

 

 

 



  

41 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
            FIGURA 33: Avaliação sobre seu chefe imediato (liderança). 

 

 

 
        FIGURA 34: Avaliação sobre seu chefe imediato (ética e respeito). 
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        FIGURA 35: Avaliação sobre seu chefe imediato (ética em relação a equipe  

         diretiva). 

 

 

 
    FIGURA 36: Avaliação sobre seu chefe imediato (Competência). 
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            FIGURA 37: Avaliação sobre seu chefe imediato (disposição para o trabalho). 

 

 

 
         FIGURA 38: Avaliação sobre o apoio que a IES fornece aos funcionários  

         que estudam na Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC .   
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        FIGURA 39: Avaliação sobre a ginástica laboral. 

 

 

 
FIGURA 40: Avaliação sobre os benefícios cedidos pela IES. 

 

 

 



  

45 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
       FIGURA 41: Avaliação sobre escala de serviço aos sábados. 

 
TABELA 04: Ações programadas para 2014 visando melhorar a Dimensão 05 

 

 

 

 

 

 

Ações programadas para – 2014 

Resultados alcançados  

Observações Dimensão 05 – As políticas de pessoal, 
de carreira do técnico-administrativo. 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Discutir a 
implantação da 
escala de 
trabalho aos 
sábados 

Ação prevista para 
2014. 

Está ação 
não 
depende de 
portaria da 
CPA 

Irá satisfazer os 
funcionários 

Ação deverá ser 
discutida com a 
direção geral e os 
gerentes de setores 

Cursos de 
capacitação e 
formação 
contínua 

Incentivo em 
participação de 
cursos  

Pouca 
procura 
pelos 
técnicos de 
cursos fora 
da IES 

Melhoria nos 
serviços, quando 
os colaboradores 
participam de 
cursos  

Os técnicos 
participaram de 
evento conforme 
notícia 
(http://www.itpacporto
.com.br/noticia.aspx?
noticia=416)  
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6.5 Com relação a 7ª Dimensão: Infraestrutura física 

 A infraestrutura - está integrada a todas as dimensões, mas, destacou-se aqui, 

em especial seu significado para a subdimensão da estrutura física, vinculada 

diretamente ao serviço dos técnicos administrativos. 

Com a autoavaliação 2013, foi possível verificar que os técnicos administrativos 

julgam que a limpeza dos ambientes de trabalho, corredores, banheiros e laboratórios 

são satisfatórios. Neste âmbito, vale ressaltar que 94% dos técnicos supôs que a 

arborização do campus é um fator positivo, sendo que 98% do corpo tecnicista 

considera necessária a cobertura das passarelas. 

 

 
FIGURA 42: Avaliação sobre a quantidade de lixeiras. 

 

 

 
FIGURA 43: Avaliação sobre a quantidade de bebedouros. 
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FIGURA 44: Avaliação sobre colaboradores com necessidades especiais. 

 

 

 
       FIGURA 45: Avaliação sobre arborização e espaço de convivência. 

 

 

 
FIGURA 46: Avaliação sobre a cobertura da passarela. 
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FIGURA 47: Avaliação sobre os programas instalados. 

 

 
FIGURA 48: Avaliação as Instruções e normas de utilização. 

 

 

 
FIGURA 49: Avaliação sobre a limpeza do ambiente administrativo. 
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FIGURA 50: Avaliação sobre a limpeza dos banheiros. 

 

 

 

 

 
FIGURA 51: Avaliação sobre a limpeza do estacionamento. 
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FIGURA 52: avaliação sobre a limpeza do corredor. 

 

 

 

 

 
TABELA 05: Ações programadas para 2014 visando melhorar a Dimensão 7 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 07 – Estrutura física 

Ações 
Programadas 

Ações realizadas Fragilidades Potencialidades 

Melhorias no 
campus 

Ação contínua. Será 
conduzida pela 
direção geral e 

acadêmica. 

Planejamento 
segue o PDI 

Crescimento 
institucional 

Avanços na estrutura física serão 
contínuos. 

Propor a 
cobertura 

das 
passarelas 

Ação prevista - Atenderá a 
autoavaliação 

2013 

Está proposta deverá ser discutida com 
a direção geral 
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6.6 Com relação a 8ª Dimensão: Planejamento e Avaliação. Sobre a avaliação 

institucional 

 Está dimensão tornou-se possível identificar a adequação e a efetividade da 

autoavaliação, bem como os procedimentos de avaliação e de acompanhamento do 

planejamento institucional. 

 Sob o olhar do corpo técnico administrativo, foi possível diagnosticar que houve 

unanimidade (100%) quanto a importância da participação dos mesmos na auto 

avaliação. Além disso, os técnicos administrativos acreditam que a avaliação interna 

pode contribuir para o crescimento da IES (FIGURA 54, FIGURA 55, FIGURA 56, 

FIGURA 57 e FIGURA 58). 

 

 

 
    FIGURA 53: Avaliação sobre a avaliação institucional. 
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    FIGURA 54: Avaliação sobre a aplicação de questionário. 

 

 

 

    FIGURA 55: Avaliação pode ajudar a melhorar a Faculdade Presidente Antônio Carlos - 
FAPAC . 
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    FIGURA 56: Avaliação sobre a participação dos acadêmicos. 

 

 
    FIGURA 57: Avaliação sobre os resultados da autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
TABELA 06: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 8. 

Ações programadas para – 2014 

Resultados alcançados  
Observações 

Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação: 
Sobre a avaliação institucional 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Reformulação do 
questionário 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

A 
autoavaliação 

deve ser 
contínua 

Melhoria nos 
resultados 

Realização de um 
seminário no mês de 
maio de 2014 

Implementar a 
autoavaliação 2013 Em andamento 

Domínio do 
Instrumento 

Capacitação de 
novas 

colaboradores 

Realização de um 
seminário no mês de 
maio de 2014 

Divulgação dos 
resultados 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

Publicação 
dos 

resultados no 
site é 

insuficiente 

Melhoria nos 
resultados 

Realização de um 
seminário no mês de 
maio de 2014 
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6.7 Com relação a 9ª Dimensão: Acompanhamento de Egressos 

Com relação a política de acompanhamento dos egressos, verificou-se que 

grande parte dos técnicos conhecem os alunos formados na IES, bem como recebem 

boas informações destes ex-alunos. Não obstante, o corpo técnico recomendaria os 

serviços dos egressos.  

 
    FIGURA 58: Avaliação sobre os egressos. 

 

 

 
    FIGURA 59: Avaliação sobre as recomendações recebidas de profissionais formados 

    na Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC . 
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    FIGURA 60: Avaliação sobre as recomendações de profissionais formados no  

    ITPAC/Porto. 

 

 

 

TABELA 07: Ações programadas para 2014 visando melhorar a Dimensão 9. 

Ações programadas para – 2014 

Dimensão 09 – Acompanhamento de Egressos 

Ações Programadas Observações 

Criação do portal do egresso Ação concluída. Conduzida pela CPA em outubro de 2013 

Divulgação dos dados do 
portal do egresso 

Ação contínua. Será conduzida pela CPA. 
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7 Resultados da Avaliação segundo os docentes  

7.1 Com relação a 1ª Dimensão: Documentos Institucionais 

  

 Os docentes participantes da autoavaliação 2013 totalizaram um número de 

73. Com relação aos documentos institucionais, a maioria dos professores apresenta 

conhecimento sobre estes registros. Os docentes apresentaram maior conhecimento 

acerca do PPC (96%) e em menor conhecimento o PDI (79%). Sendo que a IES 

disponibiliza a missão e o regimento interno no site da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos - FAPAC (http://www.itpacporto.com.br/institucional.aspx).  

 
FIGURA 61: Conhecimento sobre a Missão Institucional 

 

 

http://www.itpacporto.com.br/institucional.aspx
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FIGURA 62: Conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

 
FIGURA 63: Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do Curso 
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FIGURA 64: Conhecimento sobre o Regimento Interno 

 

 

FIGURA 65: Página dos documentos Institucionais no site da Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC. 

 

 

 

 



  

60 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
Tabela 8: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 1. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 01 – Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Análise da 
coerência entre 
os documentos 
institucionais 

Ação contínua. 
Realizada pela direção 
acadêmica, 
coordenação de cursos 
e NDE 

Não contempla 
integralmente os 
alicerces destes 
documentos 

Fazer links entre os 
documentos irá 
proporcionar melhor 
rendimentos na aula 

O site da 
Faculdade 
Presidente Antônio 
Carlos - FAPAC 
proporciona as 
informações 
necessárias, para 
divulgação dos 
documentos 
institucionais. 

Criar uma 
comissão para 
revisar o 
regimento da 
instituição para 
fins de 
atualização 

Ação realizada pela 
direção acadêmica e 
instâncias acadêmicas 

O desconhecimento gera 
dúvidas sobre os 
processos institucionais 

Tornará público os 
direitos e deveres de 
toda a sociedade 
acadêmica 

O site da 
Faculdade 
Presidente Antônio 
Carlos - FAPAC 
proporciona as 
informações 
necessárias, para 
divulgação dos 
documentos 
institucionais. 

Disponibilizar 
todos os 
documentos 
institucionais no 
site da 
Faculdade 
Presidente 
Antônio Carlos – 
FAPAC 

Ação de revisão dos 
documentos pela 
direção acadêmica, NDE 
de cursos. 

Ação dependente do TI 

Tonará público todos 
os documentos 
institucionais da IES, 
sendo que uma cópia 
do PDI ficará disponível 
na Biblioteca 

Essa ação 
dependerá de uma 
ação interligada 
com o TI. 
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7.2 Com relação a 2ª Dimensão: Atividades de pesquisa e extensão 

 

 Nesta dimensão foram abordados os assuntos de conduta do docente com a 

turma, a sua opinião em relação ao portal do professor e a sua posição em relação a 

pesquisa e extensão. 

Em relação a sua conduta em sala de aula, os docentes mostraram-se  

comprometidos em apresentar o plano de ensino (95%) e destes 90% cumpri 

integralmente o plano de ensino (FIGURA 66 e 67). Vale ressaltar que, quando ocorre 

alguma alteração no plano, a maioria dos professores (73%) consultam os 

acadêmicos sobre as modificações no plano de ensino (FIGURA 69). 

 
FIGURA 66: apresentação do plano de ensino 
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FIGURA 67: Cumprimento do plano de ensino 

 

 
FIGURA 68: age com cordialidade e educação. 
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FIGURA 69: Consulta os acadêmicos sobre mudanças no plano 

 

 Com relação ao relacionamento docente e acadêmico, cerca de 86% dos 

docentes não faz brincadeiras inoportunas, sendo que 85% destes professores tem 

bom relacionamento com os alunos (FIGURA 70 e 71). 

 

 

 
FIGURA 70: faz brincadeiras inoportunas 
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FIGURA 71: relacionamento com a turma 

 

 Com relação ao horário do inicio das aulas, foi verificado que 92% dos 

docentes costumam iniciar suas atividades no horário marcado, sendo que a maioria 

conduz a aula até o horário final (73 e 74). 

 
FIGURA 72: é pontual.  
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FIGURA 73: Cumprimento do horário da aula 

 

 
FIGURA 74: Chamada é frequente 
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FIGURA 75: Os colegas reclamam dos outros 

 

 

 

 
FIGURA 76: Os colegas reclamam do coordenador 
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FIGURA 77: Integração do curso 

 

 Com relação ao portal do professor, foi verificado que a maioria dos docentes 

acessa o portal uma vez por semana e 35% acessam todos os dias (FIGURA 78). 

Com relação a atualização do diário, 21% preenchem os diários nos dias da aula e 

59% uma vez por semana (FIGURA 82). 

Não obstante, foi analisado que os docentes aprovam o layout do atual portal, 

pois a maioria afirma que o portal apresenta boa navegabilidade, padronização 

adequada (FIGURA 79, 80 e 81). 

 
FIGURA 78:  Frequência com que o docente acessa o portal do professor 
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FIGURA 79: O portal do professor apresenta boa visualização 

 

 
FIGURA 80: O portal do professor apresenta boa navegabilidade 
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FIGURA 81: O portal do professor apresenta padronização 

 

 

 

 
FIGURA 82: Com que frequência atualiza o diário 
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 Com relação à pesquisa, dos 73 professores que responderam a 

autoavaliação, 67% confirmaram a presença de programas institucionais, que 

incentivam a pesquisa (FIGURA 83 e FIGURA 84), como verificado na página da 

CoPPEX (http://www.itpacporto.com.br/coppex.aspx). 

 Recentemente foram lançados os programas de duas modalidades de iniciação 

científica, o PIC – Programa Institucional de Iniciação Científica e o ProBIC – 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

(http://www.itpacporto.com.br/arquivos/coppex/Edital_probic_e_pic.pdf). 

 Além disso, foi lançado também cadastro de grupos de pesquisa da IES, 

conforme o seguinte endereço: 

http://www.itpacporto.com.br/coppexcadastrogrupopesquisa.aspx. 

 

 

FIGURA 83: Grupos de Pesquisa da IES 

 

http://www.itpacporto.com.br/coppex.aspx
http://www.itpacporto.com.br/arquivos/coppex/Edital_probic_e_pic.pdf
http://www.itpacporto.com.br/coppexcadastrogrupopesquisa.aspx
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FIGURA 84: Programas de incentivo a pesquisa 

 

 

 Com relação aos cursos de capacitação, a maioria do corpo docente (70%) 

apóia a sua realização (FIGURA 85). Recentemente, foi realizado na IES o I encontro 

de capacitação pedagógica para os docentes da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

- FAPAC (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=383).  

Além disso, existe entre a IES e o IPEN (USP) um convênio, que está 

possibilitando aos docentes da IES cursarem programas de mestrado e doutorado, 

com a finalidade de capacitar seus docentes 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=409). 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=383
http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=409
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FIGURA 85: oportunidades de capacitação 

 

 
FIGURA 86: Coerência entre ações e proposta do curso 
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FIGURA 87: Participação em eventos de extensão 

 

 Como mencionado anteriormente, os editais de apoio a pesquisa foram criados 

no 2º semestre de 2013, no mesmo período em que ocorreu a autoavaliação. Fato 

este que explica os resultados expressos nas FIGURAS 87, 88, 89, 90 e 91. 

 
FIGURA 88: Participação em eventos de pesquisa 
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FIGURA 89: Interesse em eventos de pesquisa e extensão 

 

 

 

 
FIGURA 90: Recebeu auxílio de pesquisa 
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FIGURA 91: Você integra grupo de pesquisa 
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7.3 Com relação a 2ª Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão. Em relação a(o) 

coordenador(a)s dos cursos. 

 

 Com relação aos coordenadores de cursos, os mesmos foram avaliados como 

ótimos colaboradores da instituição. Os coordenadores apresentam capacidade para 

conduzir os trabalhos dos cursos (FIGURA 92), participa dos eventos da IES 

(FIGURA 94), atende com cordialidade os acadêmicos e os professores (FIGURA 93 

e 95), mostrando uma articulação com o tripé do curso (FIGURA 96), calcada na ética 

profissional (FIGURA 98) 

 
FIGURA 92: Você conhece o coordenador de curso 

 

 
FIGURA 93:  Coordenador é capaz. 
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FIGURA 94: O coordenador atende bem os acadêmicos. 

 

 
FIGURA 95: O coordenador está presente nas atividades do curso. 

 

 
FIGURA 96: O coordenador é acessível aos professores 
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FIGURA 97: está presente na coordenação ao longo do semestre. 

 

 
FIGURA 98: Integração entre corpo discente e docente. 

 

 
FIGURA 99: Postura ética do coordenador. 
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7.4 Com relação à 2ª Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão. Sobre a sua 

postura em relação à turma e às aulas. 

  

 Os docentes se autoavaliaram com relação a sua atuação diante da turma e da 

sua disciplina. Neste quesito, os professores informaram que dedicam horas de 

estudo, no preparo de suas aulas (FIGURA 100). 

 

 
FIGURA 100: Preparação das aulas. 

 

 Com relação à participação das atividades institucionais, cerca de 58% dos 

docentes estão comprometidos com tais eventos (FIGURA 101) e a maioria participa 

das reuniões de colegiado (FIGURA 102). 

 
FIGURA 101: Participação dos docentes em eventos institucionais. 
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FIGURA 102: Participação docente nas reuniões de colegiado. 

 
Tabela 9: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 2. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 02 – Ensino, pesquisa e 

extensão 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Divulgar os 
editais de 
Pesquisa e 
extensão 

Ação em andamento. 
Com parcerias de 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

Iniciou-se a 
abertura de 
programas em 
2014 

Fomentar o senso crítico 
acadêmico e docente, no 
quesito pesquisa e 
extensão. 

Este sistema irá 
atender a demanda 
de pesquisa 

Aumentar os 
editais de 
Pesquisa e 
extensão 

Ação em andamento. 
Com parcerias de 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

Iniciou-se a 
abertura de 
programas em 
2014 

Fomentar o senso crítico 
acadêmico e docente, no 
quesito pesquisa e 
extensão. 

Este sistema irá 
atender a demanda 
de pesquisa 
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7.5 Com relação a 3ª Dimensão: Responsabilidade social 

  

 Nesta dimensão foi verificado se o docente conhecia os projetos que a IES 

mantém, visando atingir a responsabilidade social, a qual a IES está inserida. 

 Neste ensejo, 70% dos docentes afirmaram conhecer os projetos (programas), 

que a Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC mantém com a sociedade 

(FIGURAS 103, 104, 105). Vale ressaltar a parceria firmada entre a IES e a prefeitura 

municipal, para a construção do hospital universitário de Porto Nacional 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=348. 

 

 
                  FIGURA 103: conhecimento sobre Projetos de integração A Faculdade Presidente Antônio 

Carlos - FAPAC com a sociedade 

 

 
                 FIGURA 104: Projetos de desenvolvimento sustentável. 

 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=348
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                FIGURA 105: Convênios e parcerias desenvolvidas na Faculdade Presidente Antônio Carlos 

- FAPAC junto a sociedade 

 

 
Tabela 10: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 3. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 03 – Responsabilidade Social 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Fomentar os 
projetos de 
extensão 

Ação em andamento. 
Com parcerias da 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

Iniciou-se a abertura de 
programas em 2014 

Fomentar o senso 
crítico acadêmico e 
docente, no quesito 
pesquisa e extensão. 

Este sistema irá 
atender a 
demanda de 
pesquisa 

Divulgar os 
programas de 
assistência já 
realizados 

Ação em andamento. 
Com parcerias da 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

Tornar público as 
parcerias firmadas, entre 
IES, Sociedade e 
empresas prestadoras de 
serviços  

Justificar a implantação 
da IES em nível local e 
regional 

Investir em 
propagandas e 
marketing 
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7.6 Com relação a 4ª Dimensão: Comunicação com a sociedade 

 

 Com relação a comunicação dos docentes com a comunidade acadêmica, 

verifica-se, uma tendência quanto aos aspectos avaliados (FIGURA 106). 

 
FIGURA 106: comunicação dos docentes com a sociedade acadêmica 

 
 

 Verifica-se que o site do ITPC/Porto, para os docentes, apresenta boa 

navegabilidade, representa bem a marca da IES, além de expressar bem a marca da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC. 

 Nota-se que o email institucional é usado pelos professores para obter 

informações de outros setores administrativos, bem como entrar em contato com o 

meio acadêmico. Ressalta-se aqui, que o único meio institucional de contato 

extraclasse, dos docentes com os acadêmicos é através do email institucional 

(FIGURA 107). 
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                 FIGURA 107: qual a finalidade você usa o email institucional? 

 
Tabela 11: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 4. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 04 – Comunicação com a 

sociedade 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Implantar um 
novo layout do 
site 
  

Ação em andamento, 
com auxílio do TI e 
gerentes de setores 

Requer treinamento e 
confecção de tutoriais 

Domínio amplo em 
pouco tempo 

O TI encontra-se 
trabalhando para o 
lançamento do 
novo site da IES, 
prevista para o fim 
de 2014 
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7.7 Com relação a 5ª Dimensão: As políticas de pessoal, de carreira do corpo 

docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 

 

 Nesta dimensão foi avaliada a percepção dos docentes quanto as políticas de 

pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Neste quesito, foi 

verificada a satisfação da maioria dos docentes quanto a pontualidade do pagamento 

e o convênio de plano de saúde, que a IES disponibiliza aos seus funcionários 

(FIGURA 108). Vale informar também, que os docentes recebem um abono de 20% 

sobre seus rendimentos. 

 
FIGURA 108: A percepção dos docentes quanto as políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho 
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Tabela 12: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 5. 

Ações programadas para – 2014 

Resultados alcançados  

Observações 

Dimensão 05 – As políticas de pessoal, de 
carreira do corpo docente e técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Disponibilizar as 
políticas 
pessoais no site 

Ação em andamento, 
com auxílio do TI e 
gerentes de setores 

Desconhecimento por 
parte de alguns 
profissionais sobre as 
políticas da IES 

Tornar acessível as 
políticas pessoais a 
todos os funcionários 

Processo em 
andamento entre 
departamento 
pessoal e TI 
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 7.8 Com relação a 6ª Dimensão: Organização e gestão da instituição, e 

autonomia na relação com a mantenedora. 

 

 Verificou-se nesta dimensão, que os docentes estão interligados com a equipe 

gestora da IES (FIGURA 109). Pode-se notar que 69 docentes conhecem a equipe 

diretiva, sendo que a maioria já percebeu a presença desta equipe em eventos 

acadêmicos e institucionais. 

 
FIGURA 109: Organização e gestão da instituição, e autonomia na relação com a 

mantenedora. 

Tabela 13: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 6. 

Ações programadas para – 2014 

Resultados alcançados  

Observações 

Dimensão 06 – Organização e gestão da 
instituição, e autonomia na relação com a 

mantenedora. 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Estimular a 
frequência dos 
docentes nas 
reuniões de 
cunho geral e 
pedagógico 

Ação contínua Horário das reuniões 
Promover o intercambio 
de idéias e unificar as 
ações dentro da IES 

Enviar convites via 
email e publicação 
de cartaz na sala 
dos professores 

 

 



  

88 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

7.9 Com relação a 7ª Dimensão: Estrutura Física 

 

Dos docentes entrevistados, 72 não apresentam necessidades especiais, 

sendo que 2 docentes não acham satisfatória a acessibilidade, que o campus dispõe 

(FIGURA 110). Vale relatar, que o campus apresenta vagas privativas de frente a 

cada bloco, além de possuir passarelas, que permitem o trafego de pessoas por todos 

os prédios do campus. 

 
FIGURA 110: Infraestrutura do campus. 

7.9.1 Com relação a 7ª Dimensão: Estrutura Física dos laboratórios avaliados 

pelos professores. 

 Com relação a estrutura física dos laboratórios, os professores apresentaram 

uma percepção favorável (positiva), sendo que os 73 docentes avaliaram com 

satisfação a limpeza dos laboratórios. Com relação à presença de técnicos, 65 

docentes avaliaram positiva a presença destes colaboradores na condução das 

atividades pedagógicas (FIGURA 111). 
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FIGURA 111: Infraestrutura dos laboratórios. 

 

7.9.2 Com relação a 7ª Dimensão: Estrutura física aspectos das salas de aula. 

 Com relação a estrutura física das salas de aulas, os docentes avaliaram como 

sendo satisfatória, exceto quando foi relatado a questão da acústica das salas. Esse 

parâmetro teve o menor índice de satisfação, com 25 professores tendo a percepção 

de que atende a demanda, enquanto que 31 acham que a acústica atende 

parcialmente a necessidade dos acadêmicos (FIGURA112). 

.  

FIGURA 112: Percepção dos docentes sobre a infraestrutura das salas de aula  

 



  

90 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

7.9.3 Com relação a 7ª Dimensão: Estrutura Física em relação à Biblioteca. 

 

 Os docentes também avaliaram o trabalho da equipe de colaboradores, que 

atendem na biblioteca. Os docentes avaliaram o atendimento realizado pelos 

funcionários da biblioteca, como sendo excelente e bom (97%) e apenas 3% 

consideraram com sendo ruim (FIGURA 113). 

 
FIGURA 113: Como você avalia  a qualidade do atendimento da biblioteca 

 

 Com relação aos serviços prestados na biblioteca, os professores em 

unanimidade estão satisfeitos com a limpeza daquele ambiente. Além disso, os 

professores consideraram ser rápido o atendimento, pois a maioria julgou rápida a 

sua permanência na fila. Para os docentes, a biblioteca apresenta um acervo que 

contempla o plano de ensino, devido a disponibilidade de livros (FIGURA 114). 
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FIGURA 114: Percepção dos docentes sobre os serviços prestados na biblioteca 

 

7.9.4 Com relação a 7ª Dimensão: Estrutura Física: Percepção dos doentes 

Sobre o estacionamento. 

 

 Com relação ao estacionamento, houve coincidência em três fatores 

analisados. Os docentes mantiveram a mesma percepção, para a segurança, 

iluminação e quantidades de vagas. O quesito que houve maior diferença foi a vagas 

para motos, sendo que 71 (97,2%) docentes acharam satisfatória a quantidade 

destinada as motos (FIGURA 115). 
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  FIGURA 115: Percepção dos docentes quanto ao estacionamento 

 
Tabela 14: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 7. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 07 – Infraestrutura 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Ampliação da 
Biblioteca 

Ação realizada entre 
2013 e 2014  

Promover conforto para 
pesquisa e estudos 

As obras visam 
atender as 
demandas 

Construção da 
sala para 
professores 
tempo integral 

Ação realizada - 

Estabelecer local para 
reuniões de grupo de 
pesquisa e ambiente de 
estudo 

Os grupos 
poderão usar este 
espaço para 
atender colegas e 
acadêmicos 
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Construção de 
sala de 
orientação de 
alunos 

Ação realizada - 
Estabelecer local para 
orientação de 
acadêmicos 

Os grupos 
poderão usar este 
espaço para 
atender colegas e 
acadêmicos 

Ampliação da 
sala de 
professores 

Ação realizada - 
Propor ambiente de 
descanso e interação 
entre o corpo docente 

Integrar o corpo 
docente 
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7.10 Com relação a 8ª Dimensão: Planejamento e Avaliação, sobre a avaliação 

institucional 

 

Com relação a Avaliação Interna, os docentes se mostraram satisfeitos com as 

ações desenvolvidas. A maioria  dos docentes (68) julga que a autoavaliação pode 

ajudar na evolução da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC. Além disso, os 

docentes concordam que a avaliação é importante para o desenvolvimento da 

instituição, e que os acadêmicos devem participar deste processo (FIGURA 116). 

 
  FIGURA 116: Percepção dos docentes quanto a Avaliação Institucional 

 
Tabela 15: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 8. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação 
Ações 

Programadas Ações realizadas 
Fragilidades  Potencialidades 

Reformulação do 
questionário 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

A autoavaliação deve ser 
contínua 

Melhoria nos resultados 
Realização de um 
seminário no mês 
de maio de 2014 

Implementar a 
autoavaliação 

2013 
Em andamento Domínio do Instrumento 

Capacitação de novos 
colaboradores 

Realização de um 
seminário no mês 
de maio de 2014 
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Divulgação dos 
resultados no 
Seminário, em 
maio de 2014 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

Publicação dos 
resultados no site é 

insuficiente 
Melhoria nos resultados 

Realização de um 
seminário no mês 
de maio de 2014 
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7.11 Com relação a 9ª Dimensão: Acompanhamento de Egressos 

 

 Com relação a esta dimensão, foi verificado que 92% dos docentes conhecem 

os acadêmicos que se formam na IES. Vale ressaltar, que apenas 63 docentes 

responderam está pergunta (FIGURA 117). 

 
                 FIGURA 117: Acompanhamento dos egressos. 

 

 Com relação ao profissional formado na IES,  90% (66) dos docentes 

recomendaria o profissional a uma pessoa, que estiver procurando os serviços dos 

perfis formados na Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, porém 10% dos 

docentes não recomendariam os serviços dos profissionais aqui formados (FIGURA 

118). 
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                 FIGURA 118: Recomendação dos profissionais formado na IES 

 

Os docentes, na sua maioria, recebem boas recomendações de serviços 

prestados pelos egressos (FIGURA 119). 

 
FIGURA 119: Percepção dos docentes quanto ao Profissional formado na IES 

 

 

Para estreitar estes laços a Direção Acadêmica juntamente com a CPA 

lançaram em outubro de 2013 o portal do egresso 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=343), que busca acompanhar os 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=343
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egressos no mercado de trabalho, captando informações que possam auxiliar na 

formação de novos profissionais (http://www2.itpacporto.com.br/egresso/). 

 

 
Tabela 16: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 9. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 09: Acompanhamento do 

egresso 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Criação do portal 
do egresso 

Ação concluída. 
Conduzida pela CPA em 

outubro de 2013 

Criação do portal do 
egresso 

Ação concluída. 
Conduzida pela CPA 
em outubro de 2013 

Criação do portal 
do egresso 

Divulgação dos 
dados do portal 

do egresso 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

Divulgação dos dados do 
portal do egresso 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

Divulgação dos 
dados do portal do 

egresso 

Aumentar os 
editais de 
Pesquisa e 
extensão 

Ação em andamento. 
Com parcerias da 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

- 

Fomentar o senso 
crítico acadêmico e 
docente, no quesito 
pesquisa e extensão. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.itpacporto.com.br/egresso/
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8 Resultados da Avaliação segundo os discentes 

8.1 Com relação a 1ª Dimensão: Documentos Institucionais 

 

Neste capitulo, será descrito a percepção dos discentes (acadêmicos), quanto 

as dimensões que foram analisadas na autoavaliação de 2013. 

Nesta autoavaliação, houve a participação de 286 discentes, destes 14% 

afirmaram conhecer a Missão e o PDI. Entretanto 62% dos discentes alegaram não 

conhecer estes dois documentos institucionais (FIGURAS 120 e 121), embora haja 

uma página no site oficial da IES, aonde os preceitos da Missão e o Regimento 

Interno são relatados (http://www.itpacporto.com.br/institucional.aspx). 

 
                FIGURA 120: Conhecimento dos documentos institucional Missão. 

 

http://www.itpacporto.com.br/institucional.aspx
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                    FIGURA 121: Conhecimento do documento institucional PDI. 

 

 Com relação ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi verificado que 49% dos 

discentes não o conhecem e 25% afirmam que já tem conhecimento (FIGURA 120). 

 
FIGURA 122: Conhecimento dos documentos institucionais, PPC. 
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FIGURA 123: Conhecimento dos documentos institucionais, regimento interno. 

 
Tabela 17: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 1. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 01 – Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Análise da 
coerência entre 
os documentos 
institucionais 

Ação contínua. 
Realizada pela direção 
acadêmica, 
coordenação de cursos 
e NDE 

Os acadêmicos não 
sabem quais são deveres 
e direitos 

Elucidar 

O site da 
Faculdade 
Presidente Antônio 
Carlos - FAPAC 
proporciona as 
informações 
necessárias, para 
divulgação dos 
documentos 
institucionais. 

Revisar o 
regimento da 
instituição para 
fins de 
atualização 

Ação realizada pela 
direção acadêmica, com 
participação do 
Conselho superior 

Os acadêmicos não 
sabem quais são deveres 
e direitos 

Alinhar os documentos 
Institucionais 

O site da 
Faculdade 
Presidente Antônio 
Carlos - FAPAC 
proporciona as 
informações 
necessárias, para 
divulgação dos 
documentos 
institucionais. 
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Disponibilizar 
todos os 
documentos 
institucionais no 
site do A 
Faculdade 
Presidente 
Antônio Carlos – 
FAPAC 

Ação de revisão dos 
documentos pela 
direção acadêmica, NDE 
de cursos. 

Ação dependente do TI 

Disponibilização de 
todos os documentos 
institucionais no site e 
na biblioteca, para 
comunidade acadêmica 
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8.2 Com relação a 2ª Dimensão: Em relação ao conteúdo do Portal do Aluno 

 

 Verificou-se nesta dimensão os assuntos relacionados com ensino. Notou-se 

que 70% dos acadêmicos acessam o portal do aluno todos os dias. Este ambiente é 

importante, pois todos os arquivos utilizados em aula, como exercícios, atividades, 

plano de ensino, roteiro de aulas são disponibilizados aos acadêmicos, que estão 

matriculados nas disciplinas do seu período (FIGURA 124). 

 
                        FIGURA 124: Com que freqüência você acessa o portal do aluno? 

 Os discentes avaliaram o conteúdo do ambiente do aluno, verificou-se que a 

maioria dos acadêmicos é favorável a estrutura deste ambiente, que o da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos - FAPAC disponibiliza. Isto é importante, pois é uma 

ferramenta que mantém a relação do docente e discente, além das horas em sala de 

aula. Verificou-se também que o portal é organizado, de forma a facilitar a busca de 

informações, que sempre são atualizados pelos docentes (FIGURA 125). 



  

104 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

 
  FIGURA 125: Avaliação sobre o conteúdo do Portal do Aluno. 

 

Sobre a integração da coordenação e dos colegiados do curso (equipe de 

professores), os alunos avaliaram satisfatórios, ressaltando que os colegiados têm 

trabalhado no sentido de fomentar a pesquisa e ensino (FIGURA 126). 

 
       FIGURA 126: Integração da coordenação e dos colegiados do curso. 
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Em relação aos coordenadores do curso, os discentes relataram que os 

gestores participam das atividades do curso, sendo que os coordenadores são 

acessíveis e atendem bem os acadêmicos (FIGURA 127). Vale ressaltar, que todos 

os coordenadores de curso são  tempo integral e possuem uma agenda de 

atendimentos aos alunos. 

 
  FIGURA 127: atividade do coordenador. 

 

 Com relação as atividade de ensino e pesquisa, vale destacar aqui, que os 

editais de pesquisa e extensão foram lançados neste semestre (2014/1), com isso os 

docentes estão se organizando em grupos de pesquisa 

(http://www.itpacporto.com.br/coppexcadastrogrupopesquisa.aspx), desta forma 

podem participar dos editais de projetos de extensão e pesquisa 

(http://www.itpacporto.com.br/coppexinicientifica.aspx) e 

(http://www.itpacporto.com.br/arquivos/coppex/Edital_probic_e_pic.pdf) (FIGURA 

128). 

http://www.itpacporto.com.br/coppexcadastrogrupopesquisa.aspx
http://www.itpacporto.com.br/coppexinicientifica.aspx
http://www.itpacporto.com.br/arquivos/coppex/Edital_probic_e_pic.pdf
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        FIGURA 128: Percepção dos acadêmicos, quanto as atividades de  extensão e de pesquisa. 

 
Tabela 18: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 2. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 02 – Ensino, pesquisa e 

extensão 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Divulgar os 
editais de 
Pesquisa e 
extensão 

Ação em andamento. 
Com parcerias de 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

Iniciou-se a abertura de 
programas em 2014 

Fomentar o senso 
crítico acadêmico e 
docente, no quesito 
pesquisa e extensão. 

Este sistema irá 
atender a 
demanda de 
pesquisa 
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8.3 Com relação a 3ª Dimensão: Responsabilidade social 

 

 Com relação à responsabilidade social, averiguou-se que os acadêmicos têm 

conhecimento sobre os programas de assistência, e que alguns alunos já se 

escreveram nestes programas. Foi constatado que a maioria dos acadêmicos não é 

bolsista, arcando com as despesas de seu curso (FIGURA 129). 

 Analisando os dados do setor de contabilidade, verificou que a IES apresenta 

410 bolsas do tipo FIES e 158 PROUNI. 

 
         FIGURA 129: responsabilidade social, na visão do discente. 

 
Tabela 19: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 3. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 03 – Responsabilidade social 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Divulgar os 
programas de 
assistência já 
realizados 

Ação em andamento. 
Com parcerias da 
direção acadêmica, 
CoPPEX e CPA 

Tornar público as 
parcerias firmadas, entre 
IES, Sociedade e 
empresas prestadoras de 
serviços  

Justificar a implantação 
da IES em nível local e 
regional 

Investir em 
propagandas e 
marketing 



  

108 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

Divulgar os 
programas de 
bolsa de estudos 

Ação em andamento, 
entre CPA e setor de 
contabilidade da IES 

Desconhecimento de 
programas por parte dos 
acadêmicos 

Disponibilizar bolsas de 
estudos 

Confeccionar 
cartilhas sobre o 
assunto 

Acompanhar os 
acadêmicos 
bolsistas 

Ação a ser realizada 
 

Saber as causas que 
levaram o acadêmico a 
perder a bolsa 

Confeccionar 
cartilhas sobre o 
assunto 
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8.4 Com relação a 4 ªDimensão: Comunicação com a sociedade acadêmica 

  

 Examinou-se que os acadêmicos (62%) acessam todos os dias o site da IES, 

entretanto 31% dos discentes ingressam no site apenas uma vez por semana 

(FIGURA 130). 

 
       FIGURA 130: A frequência com que o acadêmico acessa a site da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos - FAPAC. 

 

 Com relação ao email institucional, foi examinado que 42% dos alunos 

acessam uma vez por semana, sendo que apenas 9% acessam todos os dias. Vale 

informar também, que 3% destes atores não conhece esse portal (FIGURA 128). 
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FIGURA 131: A freqüência com que o acadêmico acessa a email institucional. 

 

 O acesso ao email tem o objetivo principal de entrar em contato com o 

professor, bem como estreitar a comunicação dos setores administrativos. Um ponto 

negativo é o fato de 37% dos discentes não utilizarem o email institucional (FIGURA 

132). 

 
                FIGURA 132: A finalidade do uso do email institucional. 

 

 Em relação ao site oficial do A Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC 

(http://www.itpacporto.com.br/), constatou-se que a maioria dos discentes são 

favoráveis com o site, expressando que este ambiente é atualizado, representando 

http://www.itpacporto.com.br/
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bem a marca da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, bem como o site é 

padronizado e apresenta informações de todos os setores (FIGURA  133). 

 
FIGURA 133: percepção dos acadêmicos em relação ao site. 

 
Tabela 20: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 4. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações 
Dimensão 04 – Comunicação com a 

Sociedade 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Implantar um 
novo layout do 
site 
  

Ação em andamento, 
com auxílio do TI e 
gerentes de setores 

Requer treinamento e 
confecção de tutoriais 

Domínio amplo em 
pouco tempo 

O TI encontra-se 
trabalhando para o 
lançamento do 
novo site da IES, 
prevista para o fim 
de 2014 

Ação de 
atendimento 
institucional do 
acadêmico seja 
por email 
institucional 

Ação em andamento. 
Será acompanhada 
pelos coordenadores de 
curso, NDE, TI e CPA 

Os acadêmicos não 
usam o email institucional 

Irá institucionalizar a 
relação de todos os 
segmentos da IES 

Elaborar tutorial 
para uso do email 
institucional 



  

112 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

Implantação da 
Ouvidoria 

Ação realizada em 
março de 2014. 

- 
Irá atender as 
demandas da 
sociedade  

Em funcionamento 
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8.5 Com relação a 7ª Dimensão: Estrutura Física 

 

Os acadêmicos foram questionados quanto ao setor de atendimento da IES. 

Neste serviço, a Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC, dispõem de cabines 

de atendimento (guinches), no bloco C, que visa atender as demandas de secretaria, 

financeiro e pedagógico. Percebe-se que 9% dos entrevistados procuram diariamente 

este serviço, enquanto que 46% procuram o setor de atendimento de vez em quando 

(FIGURA 134). 

 
                  FIGURA 134: Setor de atendimento. 

 

 Os acadêmicos foram perguntados sobre os serviços prestados na biblioteca, 

os resultados sugerem que 50% dos entrevistados consideram a prestação de 

serviços ótimos e 45% como bom. Fato este que corrobora com os achados 

relacionados a percepção dos docentes, em relação a este serviço (FIGURA 132). 
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                 FIGURA 135: Atendimento da Biblioteca. 

 

 Cerca de 40% dos entrevistados discentes frequentam a biblioteca diariamente, 

enquanto que 51% costumam ir a biblioteca semanalmente ou quinzenalmente 

(FIGURA 136). 

 
             FIGURA 136: Serviços disponíveis na biblioteca. 
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Em todos os blocos da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC há 

bebedouros e lixeiras disponíveis aos usuários de serviços prestados pela IES. 

Avaliando a quantidade destes dois instrumentos, constatou-se que a quantidade de 

lixeiras atende aos acadêmicos. Entretanto, a quantidade de bebedouros é 

insuficiente na percepção dos discentes (FIGURA 137). 

 
                FIGURA 137: Quantidade de bebedouros e lixeiras. 

 

 Dos discentes entrevistados, 2 apresentaram necessidades especiais. 

Ressalta-se aqui, que a IES dispõem de acessibilidade no campus, para atender 

melhor estes clientes (FIGURA 138). 
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             FIGURA 138: discentes com necessidades especiais. 

 Foram avaliados também os serviços prestados pela Copiadora, responsável 

pela reprodução de materiais fornecidos aos acadêmicos. A copiadora utiliza uma 

sala no bloco B e é uma concessão fornecida a uma empresa privada. Neste serviço, 

verificou-se que  90 discentes entrevistados consideram a prestação de serviço como 

regular, entretanto 51 alunos consideraram o serviço péssimo (FIGURA 139). 

 
FIGURA 139: Avaliação dos serviços da Copiadora da Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC 
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 Neste mesmo sentido, averiguo os serviços prestados pela cantina, que 

também é uma empresa terceirizada. Salienta-se que 96 entrevistados consideraram 

os serviços como bom, enquanto que 20 conceituaram o serviço como ruim (FIGURA 

140). 

 
FIGURA 140: Avaliação dos serviços da Cantina da Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC 

 

 

Com referência aos aspectos dos laboratórios da IES, os discentes avaliaram 

se os mesmos atendiam as demandas deste público. Corroboraram-se estes quesitos 

com os que os docentes haviam avaliado, mostrando uma correlação entre estes dois 

atores da avaliação. Na visão dos discentes os horários de atendimento, bem como a 

limpeza deste ambiente são aceitáveis (FIGURA 141). 
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      FIGURA 141: Percepção dos discentes, quanto ao uso dos laboratórios 

 

 Com relação ao ambiente da sala de aula, os acadêmicos avaliaram 

satisfatoriamente os itens que norteiam esta variável. A maioria dos acadêmicos 

considera boa a iluminação, a climatização e ventilação. O item que teve maior 

rejeição foi às carteiras (FIGURA 142). 

 
                FIGURA 142: Percepção dos discentes, quanto as salas de aula. 
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Os acadêmicos opinaram também nos serviços prestados na biblioteca. 

Neste sentido, o item melhor avaliado foi a limpeza do ambiente, seguido pela 

satisfação dos exemplares, que ali estão, que colaboram com o plano de 

ensino. Porém, o item de pior avaliação foi a de quantidade de livros e 

exemplares disponíveis aos acadêmicos (FIGURA 143). 

Salienta-se aqui, que a Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC 

faz aquisições semestrais, para reforçar a sua coletânea, contribuindo assim 

para que o acadêmico possa estudar com os melhores materiais. 

 
FIGURA 143: Percepção dos discentes, quanto aos serviços prestados na biblioteca. 

 

 Com relação ao atendimento geral, os discentes julgaram satisfatórios os 

serviços prestados no atendimento geral, como a espera na fila, o cumprimento de 

prazos e privacidade no atendimento (FIGURA 144). Ressalta-se o atendimento geral 

está localizado no Bloco C e conta com vários cabines que trabalham pela ordem de 

chegada das pessoas, com o auxilio de senhas. 
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      FIGURA 144: Percepção dos discentes, quanto os serviços de atendimento geral. 

 

No tocante ao estacionamento, todos os itens foram adequados aos usuários 

discentes. Notou-se que os acadêmicos sentem-se seguros e estão satisfeitos com as 

quantidades de vagas para carros e motos (FIGURA 145). 

 
                 FIGURA 145: Percepção dos discentes sobre o estacionamento. 
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Tabela 21: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 7. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 07 – Infraestrutura 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Ampliação da 
estrutura física 
da  Biblioteca 

Ação realizada entre 
2013 e 2014  

Promover conforto para 
pesquisa e estudos 

As obras visam 
atender as 
demandas 

Compras anuais 
de livros 

Ação continua, realizada 
pela coordenação de 
curso e biblioteca 

- 
Disponibiliza mais 
exemplares 

São feita 
aquisições, 
quando solicitadas 
pelo coordenador 
de curso 

Aquisição de 
bebedouros 

Ação a ser executada - 
Atende a demanda 
verificada nesta 
avaliação 
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8.8 Com relação a 8ª Dimensão: Planejamento e Avaliação 

 

 Tomando como pauta prioritária no planejamento das ações desta gestão da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), foi indagado aos acadêmicos se eles 

conheciam a equipe, que por ora está gerindo a CPA (FIGURA 146). 

 
FIGURA 146: Conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação. 

 

 Tais resultados podem estar ligados ao fato de que a equipe gestora a frente 

da CPA tenha pouco meses de trabalho 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=320). Porém a CPA conta com uma 

página no site oficial da IES (http://www.itpacporto.com.br/cpa/_cpa.htm), além no 

período da sensibilização a equipe da CPA passou em todas as salas de aulas, 

convidando os discentes a participarem da autoavaliação 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=369). 

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC disponibiliza aos seus 

discentes um serviço especializado em oferecer assistência psicológica e psiquiátrica, 

no Núcleo de Assistência Psicopedagógica (NAP) 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=105). 

 Foi perguntado aos discentes se eles conheciam este serviço, sendo que 56 

dos entrevistados responderam que sabiam desta prestação (FIGURA 147), sendo 

que destes 11 já foram atendidos pelas profissionais do núcleo. 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=320
http://www.itpacporto.com.br/cpa/_cpa.htm
http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=105
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                           FIGURA 147: Conhecimento acerca do NAP. 

 

 

 
                              FIGURA 148: Uso dos serviços do NAP. 

 

Sobre a avaliação institucional de 2013, os discentes consideraram importante 

a participação dos acadêmicos, bem como consideraram salutar a realização da 

atividade institucional (FIGURA 149). 
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             FIGURA 149: Percepção sobre Avaliação Institucional. 

 

 
Tabela 22: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 8. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Reformulação do 
questionário 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

A autoavaliação deve ser 
contínua 

Melhoria nos resultados 
Realização de um 
seminário no mês 
de maio de 2014 

Implementar a 
autoavaliação 

2013 
Em andamento Domínio do Instrumento 

Capacitação de novas 
colaboradores 

Realização de um 
seminário no mês 
de maio de 2014 
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Reestruturar o 
NAP com 

profissionais 40h 
Ação em andamento - 

Atendimento 
qualificado 

Ação será 
coordenado pela 

direção acadêmica 
e mantenedora 

Divulgação dos 
resultados no 
Seminário, em 
maio de 2014 

Ação contínua. Será 
conduzida pela CPA. 

Publicação dos 
resultados no site é 

insuficiente 
Melhoria nos resultados 

Realização de um 
seminário no mês 
de maio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

126 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2013 

 

8.9 Com relação a 9ª Dimensão: Acompanhamento de Egressos 

 

 Os discentes informaram que conhecem vários profissionais formados no A 

Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, sendo que recebem boas 

recomendações de egressos, que estão no mercado de trabalho (FIGURA 150). 

 
          FIGURA 150: Acompanhamento de egresso. 

 

Tabela 23: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 9. 

Ações programadas para – 2014 
Resultados alcançados  

Observações Dimensão 09 – Egresso 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Divulgar o portal 
do egresso na 
Faculdade 
Presidente 
Antônio Carlos – 
FAPAC 

Portal está funcionando 
desde outubro de 2013 

Ainda não atingiu sua 
plenitude 

Poderá manter contato 
com os egressos 

Haverá 
campanhas nas 
turmas concluintes 
informando a 
importância do 
cadastro no portal 
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Convidar 
egressos para 
participarem de 
eventos na 
Faculdade 
Presidente 
Antônio Carlos – 
FAPAC 

Ação contínua 
Baixa adesão dos 
egressos 

Verificar possíveis 
profissionais com 
vocação, para o 
magistério 

Haverá 
campanhas nas 
turmas concluintes 
informando a 
importância do 
cadastro no portal 
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9. Considerações Finais 

 Assim como nos anos anteriores, a análise de documentos como 

demonstrativos contábeis indicam bons resultados financeiros. O fato de que diversas 

obras para melhorar a infraestrutura estarem sendo realizadas são mais um indicador.  

Além disso, com a finalidade principal de manter o acadêmico matriculado, um 

período de negociações de débitos é formalmente instituído, atendendo a 

recomendações dos relatórios de autoavaliação anteriores.  

Tabela 24: Ações programada para 2014 visando melhorar a Dimensão 10. 

Ações programadas para – 2014 

Resultados alcançados  

Observações 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira, 
tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta 
da educação superior 

Ações 
Programadas Ações realizadas 

Fragilidades  Potencialidades 

Manter o controle 

da Realizada 

inadimplência 

Ação contínua - Fomenta o crescimento 

da IES 

 

Melhorar o 

processo de 

negociação 

Ação contínua - Instituir os programas 

de negociação 

Elaborar cartilha 

com os 

processos de 

negociação 

Ampliar a 
participação dos  
acadêmicos nos 
programas de  
benefícios  

Ação contínua - 
Promoção acessível 
aos acadêmicos 

Elaborar cartilha 
com os 
benefícios 
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