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1 Introdução 

 

A autoavaliação de uma instituição de ensino superior, que abrange cursos 

de graduação, tecnológicos e programas de pós-graduação, não se reduz à 

simples atribuição de notas ou conceitos aos diferentes cursos, infraestrutura e 

atividades de extensão, e muito menos à definição de um diagnóstico revelado 

por um número. Uma instituição universitária desenvolve suas atividades norteada 

pela filosofia educacional exposta em sua Missão e descrita no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), que resulta de um amplo processo de estudo 

e reflexões (APARECEIDA et al, 2010). 

Tomando como referência atual o SINAES, percebemos que este é um 

sistema que combina regulação e avaliação da educação superior. Porém, em 

relação aos sistemas anteriormente vigentes, o SINAES traz uma mudança de 

paradigma, principalmente no que diz respeito ao conceito de avaliação e de 

educação superior. Não se trata de uma opção técnica, mas, sobretudo, filosófica 

e política (ANDRIOLA e OUZA, 2010). 

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, 
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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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1.2  Dados da Instituição 
1.2.1  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: cleberdecarli@itpacporto.com.br  

Direção: Cleber Decarli Assis 

 

1.2.2  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  

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

Diretora Acadêmica: Maria Rosa Arantes Pavel 

 

1.2.3  Membros da Comissão Própria e Avaliação - CPA  
Thompson de Oliveira Turíbio (Coordenador);  

Raquel da Silva Aires (Docente);  

Larissa Gomes Dias (Técnico-administrativo);  

Soraia da Glória Gomes Parente (Técnico-administrativo); 

Marco Aurélio Leão Beltrami (discente da área da saúde) 

Lucas Gama M. Strasser (discente da área da Engenharia Civil e Arquitetura) 

Elizeu Gonçalves Neto (Membro da comunidade externa) 

Silvania Martins Benvindo Pacheco (Ten. Cel. Membro da comunidade externa) 
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1.3. Histórico 
 

 Segundo o relatório de Autoavaliação Institucional (2012) do ITPAC/Porto, 

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.  

No ano de 2014, a CPA atuou no sentido de organizar um evento que 

possibilitou a socialização dos resultados da Avaliação Interna de 2013. Este 

evento foi realizado dia 18/09/2014 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=548). Nos anos de 2015 e 2016 

o evento intitulado de Seminário da CPA foi realizado, sendo que as evidencias 

encontram-se nos links (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=953 e 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=1145) . 

 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=548
http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=953
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Figura 1: Banner I Seminário da CPA ITPAC Porto 

 

 

Figura 2: Banner II Seminário da CPA ITPAC Porto 
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Figura 3: Banner III Seminário da CPA ITPAC Porto 

 

Este evento foi realizado no auditório do ITPAC/Porto, sendo que após a 

abertura oficial, cada segmento da comunidade acadêmica se reuniu em salas, 

para a discussão dos resultados 

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

http://www.itpacporto.com.br/CpaSeminario.aspx
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Figura 4: Banner da CPA Seminário 

Neste evento foi apresentado e discutido o Plano de ação da CPA, que 

estabeleceu os 5 eixos, até então 10 dimensões, que seriam avaliados em anos 

subsequentes. Posto isso, ficou decidido um cronograma com as atividades que a 

CPA irá desenvolver ao longo dos anos de 2014 a 2016 (Quadro 1). 

Quadro 1: Plano de ação da CPA/ ITPAC Porto para o triênio 2014/2016 

 

2014 2015 2016 

Etapas 

2º 

Semestre 

1º 

Semestre 

2º 

Semestre 

1º 

Semestre 

2º 

Semestre 

Eixos Avaliados 1 e 3   2 e 4   5 e 1 

Elaboração do 

questionário X X X X X 

Validação do 

questionário X   X   X 

Sensibilidade da 

Comunidade X X X X X 

Aplicação do 

questionário X   X   X 

Elaboração do relatório 

parcial X X X X X 
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Envio ao INEP 

 

X   X   

Socialização dos 

resultados X X X X X 

Seminário sobre " 

Avaliação Institucional" X   X   X 

  

Vale ressaltar que este plano de ação foi deliberado antes da publicação da 

nota técnica Nº065 INEP/DAES/CONAES/, do dia 09/10/2014. Desta forma, o 

cronograma acima sofrerá a seguinte alteração (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Plano de ação da CPA/ ITPAC Porto para o quadriênio 2014/2017 

  2014 2015 2016 2017 2017 

Etapas 
2º 

Sem 

1º 

Sem 

2º 

Sem 

1º 

Sem 

2º 

Sem 

1º 

Sem 

2º 

Sem 

1º 

Sem 

2º 

Sem 

Eixos Avaliados 1 e 3   2 e 4   5 e 1   2 e 4   
1,2,3,

4,5 

Elaboração do 

questionário 
X X X X X X X X X 

Validação do 

questionário 
X   X   X   X   X 

Sensibilidade da 

Comunidade 
X X X X X X X X X 

Aplicação do 

questionário 
X   X   X   X   X 

Elaboração do 

relatório parcial 
X X X X X X X X X 

Envio ao INEP   X   X   X   X   

Socialização dos 

resultados 
X X X X X X X X X 

Seminário sobre " 

Avaliação 

Institucional" 

X   X   X   X   X 
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Material e Método 

 

2.1 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 autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, 

criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que 

definem a Instituição (INEP, 2004). 

 

1ª  Etapa: Preparação e 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 do ano de 2015 

é composta pelos membros nomeados através da portaria Nº035-A/2016. Eis os 

membros:  

Coordenador: Thompson de Oliveira Turíbio; 

Membro docente: Raquel da Silva Aires; 

Membro técnico administrativo: Soraia da Glória Gomes Parente 

Membro técnico administrativo: Larissa Gomes Dias 

Membro Discente: Marco Aurélio leão Beltrami  

Membro Discente: Lucas Gama M. Strasser 

Membro Comunidade Externa: Ten. Cel. Silvania Martins Benvindo Pacheco 

(Coordenadora do PROERD e membro da Polícia Militar)  
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Membro Comunidade Externa: Elizeu Gonçalves Neto (Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde). 

Apoio Técnico: Prof. Me André Moreira Rocha 

Apoio Técnico: Prof. Dr. Ronyere Olegário de Araújo 

 

Figura 5: Portaria 035-A/2016 
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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 cada ano. 

No primeiro semestre de cada ano a CPA organiza e valida os questionários, que 

serão aplicados na Autoavaliação. 

 

Sensibilização 

 

 A campanha de sensibilização foi realizada através de publicidade no site 

oficial da instituição (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=1217), 

mídias sociais e via email institucional. Além de visitas nos diversos segmentos 

acadêmicos, como salas de aulas, sala de professores, departamentos, clínicas. 

 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=1217
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Figura 6: Banner da Avaliação Interna 2016 
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Figura 7: Banner da Avaliação Interna 2015 

 

2.2 Etapa: Desenvolvimento 
  

Foram elaborados pela equipe da CPA/FAPAC 03 (três) questionários que 

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

técnico-administrativo. 
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 Na oportunidade, os questionários ficaram disponíveis nos respectivos 

Portais institucionais do dia 22/11/2016 e terminará 22/01/2017. Para 

responderem aos questionários os atores puderam utilizar os laboratórios de 

informática do ITPAC/Porto.  

 

2.3 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 

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

será um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima 

etapa da avaliação institucional (INEP, 2004). 
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3. Objetivo Geral:  
 

 Realizar o levantamento de dados através da Autoavaliação Institucional do 

Instituto Presidente Antonio Carlos Porto Nacional SA refrente ao eixo 1 

(Planejamento e Avaliação Institucional) e eixo 5 (Infraestrutura). 

 

3.1 Objetivos Específicos 
 

I. Realizar pesquisa sobre os eixos 1 e 5 junto aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos 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 2015, parcial, ao INEP até 31 

de março de 2015;  

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

interna. 
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4. Desenvolvimento  

 

4.1 Análise dos dados e informações 
  

O presente relatório parcial teve a finalidade de diagnosticar os eixos 

temáticos, da autoavaliação do ITPAC Porto Nacional, eixo 1 (Planejamento e 

Avaliação Institucional) e eixo 5 (Infraestrutura). Sendo assim, o presente relatório 

constará com três capítulos, referentes às participações acadêmicas dos 

docentes, discentes e técnicos administrativos. 

 

4.1.1 Percepção dos Docentes frente a Avaliação Institucional 2015 
 

4.1.1.2 Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) 
 

Com relação ao eixo 1, foram propostas perguntas que detectaram a 

percepção dos docentes em relação ao Planejamento e Avaliação Institucional. 

Verificou-se que a maioria (n= 68) correspondente a 90,67% apontaram que 

conhecem a Comissão Própria de Avaliação (Figura 8). 

 

Figura 8: Percepção dos docentes em relação à CPA 

 

 A Avaliação Interna é uma atividade recorrente na IES, de maneira que os 

agentes da comunidade percebem a importância de tal atividade. Neste quesito, 
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nota-se que 98,67% do corpo docente acreditam que este momento é importante 

para o desenvolvimento institucional (FIGURA 9). 

 

Figura 9: Você considera importante a Avaliação Institucional 

 

 Este dado reflete a visão dos docentes em relação a autoavaliação, pois 

93,33% percebem que os resultados da aplicação dos questionários são 

utilizados no planejamento institucional (FIGURA 10). 

 

Figura 10: Aplicação dos resultados da CPA 

 Posto isto, constatou-se que aproximadamente 95% dos docentes 

consideram que a autoavaliação é um instrumento, que pode auxiliar no 

planejamento estratégico da IES (FIGURA 11). 
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Figura 11: Percepção dos docentes quanto a relação CPA/Planejamento da IES 

 

Na IES há o Núcleo de Assistência Psicopedagógica ao Aluno (NAPAL), 

com o intuito de auxiliar os acadêmicos, que estejam passando por dificuldades 

no aprendizado. Nota-se que no grupo dos docentes, este núcleo é bastante 

difundido, sendo que 73% dos professores conhecem o NAPAL (FIGURA 9) 

 

Figura 12: Conhecimento dos docentes em relação ao NAPAL 

 

 Foi investigado junto ao corpo docente, o conhecimento deste segmento 

em relação dos documentos institucionais. Verificou-se que a maioria do grupo 

tem entendimento sobre estes documentos (FIGURA 13 a 16). 
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Figura 13: Conhecimento sobre Missão Institucional 

 

 

Figura 14: Conhecimento sobre o PDI 
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Figura 15: Conhecimento sobre PPC 

 

Figura 16: Conhecimento sobre Regimetno Interno 
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4.1.1.3 Eixo 5 (Infraestrutura) 
 

 No tocante as instalações físicas, foram feitos vários questionamentos, que 

serão descritos a seguir. Com relação a distribuição e quantidade de lixeiras e 

bebedouros, o corpo docente mostrou-se satisfeito com estes itens (FIGURA 17 e 

FIGURA 18). 

 

Figura 17: Você considera adequada a quantidade de lixeiras? 

 

Figura 18: Você considera adequada a quantidade de bebedouros? 

 

 A FAPAC/ITPAC Porto disponibiliza aos seus docentes uma cantina, 

adjacente a sala dos professores, exclusiva para o uso dos docentes. Entretanto 

estes podem utilizar a cantina do campus, que é conhecida como “Lanchonete do 
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Tio”. Com relação a este ambiente, 56% dos docentes o consideram que 

apresenta boas práticas na prestação de serviços, sendo que aproximadamente 

5% desta classe os classificaram como ruim e/ou péssimo (FIGURA 19). 

 

Figura 19:Avaliação dos serviços da Lanchonete do Tio 

 

 Outro setor investigado foi à copiadora do ITPAC/Porto, que é utilizada por 

toda comunidade acadêmica. Este setor foi avaliado com satisfação também 

(FIGURA 20) 

 

Figura 20: Avaliação dos serviços pela copiadora ITPAC/Porto 

 

 Na FAPAC/ITPAC Porto o corpo docente conta com dois ambientes de uso 

exclusivo, que são a copa da sala e a copiadora da sala dos professores. Sendo 
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que a maioria dos docentes apontaram que os serviços prestados nestes 

ambientes são satisfatórios (FIGURA 21). 

 

Figura 21: Avaliação dos serviços da Copa e Copiadora da sala dos professores 

 

Com relação aos ambientes da secretaria e financeiro, os docentes 

indicaram que procuram mais os serviçoes da secretaria acadêmica (FIGURA 22). 

 

Figura 22: Atendimento nos setores da secretaria e financeiro 

 

 A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC proporciona suporte 

para o desenvolvimento das funções de ensino, pesquisa e extensão dos cursos 

de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Medicina, Odontologia, Enfermagem, 
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Engenharia Civil. Com a capacidade para mais 230 alunos, seu principal foco é a 

interação aluno/biblioteca, objetivando todas as necessidades procuradas. 

A biblioteca ocupa uma área de 1.617,85 m² (incluindo o salão de leitura, 

cabines de estudo em grupo e individual, acervo, laboratório de informática, 

videoteca individual) distribuída de forma a disponibilizar o livre acesso ao acervo 

e propiciando ao usuário procurar as obras que deseja retirar diretamente nas 

estantes. Oferece ao usuário um ambiente confortável com condições de estudo e 

pesquisa. 

Os usuários da Biblioteca têm disponíveis 88 escaninhos, destinado a 

abrigar todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer 

nas dependências do setor. 

Em relação a este espaço, o corpo docente avaliou satisfatoriamente os 

serviços prestados pelos colaboradores deste setor (FIGURA 23 e 24). 

 
Figura 23: Aspectos positivo ou negativo sobre a Biblioteca Nossa Senhora das Mercês 
da FAPAC 
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Figura 24:  Avaliação da qualidade do atendimento da Biblioteca 

 

Com relação aos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas foi observado 

que o corpo docente apresentou uma percepção de que estes itens são atendidos de maneira 

excelente, no que diz respeito às necessidades institucionais, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos de serviços (64%) e normas de segurança (86,6%) (FIGURA 25).  

 
Figura 25: percepção dos docentes quanto à satisfação dos serviços prestados nos 
laboratórios, ambientes e cenários de práticas didáticas. 

 

As salas de aula existentes atendem de maneira excelente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 



 

33 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2016 

aspectos de limpeza (85,3%), iluminação (92%), acústica (69,3%), ventilação 

(74,6%), recurso audiovisual (92%) (FIGURA 26). 

 
 Figura 26: Percepção dos docentes em relação às salas de aula 

 

 Os espaços existentes para atendimento aos docentes atendem de 

maneira excelente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos de atendimento (96%), instalações para o 

atendimento (97,3%) e limpeza (98,6%) (FIGURA  27). 

 
Figura 27: Aspectos considerados positivo ou negativo sobre o atendimento ao docente 
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Já para o espaço destino ao estacionamento, percebeu-se que os docentes 

atestam de amaneira excelente este ambiente, sendo notório a satisfação em 

relação a iluminação (73,3%), segurança (72%), quantidade de vagas (81,3%), 

organização (77,3%) e espaço para motos (85,3%) (FIGURA 28). 

 
Figura 28: Aspectos considerados positivo ou negativo sobre o estacionamento 

 

 Com relação à limpeza dos espaços institucionais, nota-se a satisfação 

plena dos docentes no tocante asseamento das salas de aula (85,3%), 

instalações sanitárias (74,6%) e ambientes administrativos (98,6%) dentre outros 

(FIGURA 29). 
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Figura 29: Aspectos considerados positivo ou negativo sobre a limpeza das 
instalações administrativas 
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4.1.2 Percepção dos Discentes frente a Avaliação Institucional 2014 
4.1.2.1 Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) 
 

 Para os discentes o processo de autoavaliação institucional está 

implantado e atende muito bem às necessidades institucionais, como instrumento 

de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional. 

Percebe-se através da figura 30, que um percentual de 50,9% desta classe 

conhece a CPA e os seus membros, apesar desta comissão realizar anualmente 

deste 2013, o Seminário da CPA “Socialização dos resultados da Avaliação 

Institucional” conforme o link http://www.itpacporto.com.br/CpaSeminario.aspx.  

 
Figura 30: Você conhece a Comissão Própria de Avaliação? 

 

 Entretanto, este mesmo grupo (77,7%) apontou que considera a Avaliação 

Interna (AI) um instrumento importante no planejamento da IES e 5,9% não 

acreditam na AI (FIGURA 31). 

 

http://www.itpacporto.com.br/CpaSeminario.aspx
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Figura 31: Você considera importante a Avaliação Institucional? 

 

 Com relação ao uso dos dados no planejamento estratégico da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos (FAPAC/ITPAC Porto), verificou-se que os acadêmicos 

(64,8%) estão satisfeitos com as mudanças realizadas na IES (FIGURA 32). Este 

contentamento advém da série de melhorias, que por ora acontecem 

constantemente na FAPAC/ ITPAC Porto. 

 
Figura 32: Você acredita que os resultados dessa avaliação serão realmente 
utilizados? 

 

No tocante da avaliação, este grupo (65,4%) indicou que aplicação de 

questionário é um bom instrumento para coletas de dados (FIGURA 33). Para 
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pesquisa institucional de 2017, a IES utilizará a plataforma “TOTVS Avaliação e 

Pesquisa”, para melhorar essa aquisição de dados. 

 
Figura 33:  A aplicação de questionários é uma boa forma de avaliação? 

 

 Por fim, a classe dos alunos (76,4%) acredita que o processo de 

autoavaliação institucional pode auxiliar a IES no seu planejamento estratégico 

(FIGURA 34). Além disso, 80,9% dos alunos apontaram que a participação 

discente é fundamental, para o engrandecimento desta IES (FIGURA 35). 

 
Figura 34: Você considera que a avaliação pode ajudar tornar o FAPAC/ITPAC 
Porto uma instituição melhor? 
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Figura 35: Você considera importante que todos os alunos participem da 
avaliação? 

 

 Para fechar o módulo de Planejamento e Avaliação Institucional, os 

discentes apontaram sobre o conhecimento acerca dos documentos institucionais 

(FIGURA 36). Um ponto curioso foi verificado com relação à missão institucional, 

uma parcela de 40,1% relatou não ter conhecimento deste item, embora este seja 

parte do plano de ensino, que é apresentado no primeiro dia de aula. 

 Entretanto na mesma figura, nota-se que o documento que mais conhecido 

(32,8%) é o regimento interno. Este registro é o mais usado por parte dos alunos, 

pois encontra-se nele os deveres e direitos dos acadêmicos. 

 
 Figura 36: Conhecimento dos discentes acerca dos documentos institucionais. 
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4.1.2.2 Eixo 5 (Infraestrutura) 
 

 Nota-se que a infraestrutura física da IES, especialmente a de ensino e 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação, está coerente com a 

especificada no PDI. Os discentes apontaram que as instalações administrativas 

existentes atendem de maneira excelente às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global. 

 Com relação a figura (37), percebe-se que a maioria (50,9%) deste grupo 

tem maior frequência o uso dos serviços da secretaria e 35% dos acadêmicos 

valer-se de ambos os serviços. 

 
Figura 37: Percepção dos discentes com relação aos ambientes administrativos 

 

As ações institucionais implantadas estão coerentes com o PDI, de 

maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global o meio 

ambiente. Percebe-se que 64,1% e 79,9% dos acadêmicos concordam com a 

quantidade e distribuição dos bebedouros e lixeiras, respectivamente (FIGURA 

38). 
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Figura 38: Percepção discente em relação aos itens do meio ambiente 

 

A IES atinar-se para esta preocupação, sendo que no ano de 2014 a 

FAPAC para/ITPAC Porto trocou todos os bebedouros, fornecendo um squeeze 

para cada membro da comunidade acadêmica, bem como a substituição por 

lixeiras comuns por seletivas. 

A FAPAC/ITPAC Porto identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos 

e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas.  

Verifica-se através da figura (39) que 65 (4,5%) acadêmicos, que 

responderam a Avaliação Interna de 2016, apontaram uma necessidade especial. 

No âmbito educacional da FAPAC/ITPAC Porto, a acessibilidade pressupõe não 

só a eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições 

para acesso e permanência na educação superior para necessidades 

educacionais especiais 

 
Figura 39: Discentes com portador de necessidades especiais. 
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 Com relação aos serviços prestados por terceiros, foi mensurado a 

satisfação dos alunos para com a Copiadora da FAPAC/ITPAC Porto e a 

Lanchonete do Tio. Conferiu-se que as opiniões acerca destes serviços, estão 

entre os indicadores bom e regular (Figura 40). 

 
Figura 40: Percepção dos discentes em relação aos serviços prestados na 
Copiadora e na Lanchonete do Tio 

 

 Vale informar que a direção da FAPAC/ITPAC Porto faz reuniões 

semestrais com estes empreendimentos, com o intuito de melhorar a prestação 

de serviços a comunidade interna e externa da faculdade. 

 

 A infraestrutura física da Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da 

FAPAC/ITPAC Porto atende de maneira excelente às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: espaço físico 

(dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação e condições para atendimento educacional especializado), 

instalações para o acervo, ambientes de estudos individuais e em grupo, espaço 

para técnicos administrativos e plano de expansão física (FIGURA 41). 
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Figura 41: Percepção dos discentes com relação ao atendimento da Biblioteca 
Nossa Senhora das Mercês da FAPAC/ITPAC Porto 

 

 Com relação ao atendimento discente, observou-se que menos de 3% 

deste grupo posicionou com tendo um atendimento ruim ou péssimo. Isto mostra 

a eficiência dos colaboradores da Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da 

FAPAC/ITPAC Porto neste quesito. 

Os serviços da biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC/ITPAC 

Porto atendem de maneira excelente às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: profissionais da 

área de biblioteconomia, acesso via internet (consulta, reserva), informatização do 

acervo, bancos de dados, empréstimo, relatórios de gestão e horário de 

funcionamento (FIGURA 42). 
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Figura 42: Percepção dos discentes quanto a Biblioteca: serviços e informatização 

  

Nos itens avaliados sobre a prestação de serviços na biblioteca Nossa Senhora 

das Mercês da FAPAC/ITPAC Porto todos tiveram uma satisfação acima de 75%. 

Estes dados corroboram com as informações adquiridas do corpo docente, 

contida nesta avaliação. 

 Vale destacar que a renovação on line é uma conquista da comunidade 

acadêmica advinda de outras avaliações internas (2013 e 2014). 

 A infraestrutura física dos laboratórios atende de maneira excelente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança e 

conservação), plano de atualização e acessibilidade (FIGURA 43). 
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       Figura 43: Percepção dos discentes quanto a rotina dos laboratórios 

 A FAPAC/ITPAC Porto disponibiliza em tempo integral a utilização de seus 

laboratórios, que contam com a presença de colaboradores técnicos (63% de 

satisfação), que utilizam de POP’s (75,9% de satisfação). 

 As salas de aula existentes atendem de maneira excelente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: quantidade, dimensão, limpeza (89,1%), iluminação (84,7%), acústica 

(70,6%), ventilação (78,7%), recurso audiovisual (77,5%) (FIGURA 44). 

 
Figura 44: Percepção dos discentes com relação a sala de aula 

  

O item de menor satisfação foi o uso das carteiras (40,6%), sendo 

importante salientar que para o biênio 2016/2017 todas as carteiras em uso, serão 
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substituídas por outras com melhor ergonomia e propicia a aplicação de 

metodologias ativas. 

 Os espaços existentes para atendimento aos acadêmicos atendem de 

maneira excelente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: atendimento (81,3%), tempo de espera (64,2%), 

cumprimento dos prazos (69,5%), privacidade no atendimento (78,8%), e as 

instalações para o atendimento (84,2%) (FIGURA 45). 

 

 
Figura 45: Percepção dos discentes em relação ao atendimento geral 

 

 Com relação ao estacionamento, a classe dos alunos apontou uma 

satisfação geral, no tocante aos itens avaliados. Vale ressaltar, que para este 

segmento o melhor indicador foi a quantidade de vagas de motos (67,8%) (Figura 

46). 
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  Figura 46: Percepção dos discentes com relação ao estacionamento 
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4.1.3 Percepção dos Técnicos Administrativos frente a Avaliação 
Institucional 2014 
4.1.3.1 Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) 

 

O processo de autoavaliação institucional está implantado e atende de 

maneira excelente às necessidades institucionais, como visualizado na figura 31, 

em que os técnicos administrativos apontaram a satisfação com a Avaliação 

Institucional.  

 
Figura 47: Percepção dos Técnicos Administrativos com relação à Avaliação 
Interna 
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4.1.3.2 Eixo 5 (Infraestrutura) 
 

A infraestrutura da IES, na visão dos técnicos administrativos, atende de 

maneira excelente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

No que diz respeito sobre a quantidade de lixeiras, foi unânime o 

posicionamento positivo dos funcionários. Vale ressaltar o papel do comitê sócio 

ambiental da IES (FIGURA 31). 

Outro ponto interessante da figura 31 é o avindo em relação às passarelas, 

que foi conquista das avaliações de 2013 e 2014. No ano de 2015 houve a 

ampliação desta aquisição. 

 

 
Figura 48: Percepção dos técnicos administrativos com relação à infraestrutura 

 

Com foco na acessibilidade e arborização do campus, foi possível verificar 

o grau de satisfação deste público come estes quesitos (FIGURA 32). Ambos 

atendem de maneira excelente a comunidade. 
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Figura 49: Percepção dos técnicos administrativos com relação à infraestrutura. 

 

 Os técnicos administrativos avaliaram satisfatoriamente o estacionamento 

da IES (FIGURA 33), sendo os melhores escores a distribuição das vagas e a 

quantidade de vagas (94,3%). 

 
Figura 50: Percepção dos técnicos administrativos com relação ao estacionamento 

 

 Por fim, o último quesito avaliado foi a satisfação deste público em relação 

à limpeza das áreas institucionais, sendo verificado que a maioria indicou que 

estes ambientes atendem de maneira excelente as necessidades institucionais 

neste indicador. 
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Figura 51: Percepção dos técnicos administrativos com relação à limpeza dos 
ambientes. 
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4.2 Ações com base na análise 
 

 Aqui se pretende elencar as ações que deverão ser previstas a partir da 

Avaliação Institucional de 2016, afim de que haja à melhoria das atividades 

acadêmicas e de gestão da IES. 

Quadro 3: Ações programadas para Março de 2016 à Março de 2017 visando melhorar o eixo 1 e 
o eixo 5 

Ações programadas para – 2016/2017 Resultados alcançados  

Observações 
Ações 

Programadas Ações realizadas 
Fragilidades  Potencialidades 

Análise 
Documental de 
PDI, PPC’s e 
Missão, Visão e 
Valores 
Institucional 

Reuniões do(a): 
Conselho diretor; 
Direção Acadêmica e 
coordenadores; 
NDE 
Fórum de discussão 
para elaboração do PDI 
2016/2020 

- 

Ampliar a escala do 
debate tornando 
acessível a todos os 
Documentos 
Institucionais. 
 

Essas ações são 
rotineiras e estão 
em andamentos. 
Plotar Missão, Visão 
e Valores 
institucionais em 
todos os ambientes 
da FAPAC. 
 

Disponibilizar 
todos os 
documentos 
institucionais no 
site da 
FAPAC 

- 
Informar a comunidade 

sobre o link 

Ampliar a escala do 
debate tornando 
acessível a todos os 
Documentos 
Institucionais 

Ação planejada 
para o decorrer do 

ano de 2016 

Divulgar as ações 
da CPA 

Elaboração de 
campanhas de 
endomarketing 

- 
Sensibilizar para 
participação da 

Avaliação Interna 

Planejar banner que 
demonstrem a 
evolução do 

campus. Ação 
planeja da em 2016 

e concluída em 
2016 

Divulgar as 
melhorias do 
campus advindas 
da Avaliação 
Interna 

Elaboração de 
campanhas de 
endomarketing 

- 
Sensibilizar para 
participação da 

Avaliação Interna 

Planejar adesivos 
que demonstrem 

aquisições advindas 
da Avaliação 
Interna. Ação 

planeja da em 2016 
e concluída em 

2016 
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Expansão da área 
de Convivência 

Adicionar no 
planejamento 
estratégico 

- 

Ampliar os espaços de 
convivência destinada 

à comunidade 
acadêmica e externa 

Alocação de bancos 
em pontos 

estratégicos. Ação 
planejada em 2016 

e finalizada em 
Março de 2017 

Expansão da área 
de serviço da 
Lanchonete do Tio 

Agregar no orçamento 
da IES 

- 

Ampliar os espaços de 
alimentação destinada 

à comunidade 
acadêmica e externa 

Alocação de bancos 
em pontos 

estratégicos. Ação 
planejada em 2016 

e finalizada em 
Março de 2017 

Expansão da área 
da biblioteca 

Agregar no orçamento 
da IES 

- 
Tornar o ambiente mais 
propicio ao estudo 

Melhoria na 
infraestrutura da 
biblioteca. Ação 

finalizada em 2016 
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5. Versão do Relatório 

  

Este relatório conta com uma versão parcial, pois os pontos analisados na 

avaliação Interna foram os eixos 1 (Avaliação e Planejamento Institucional) e eixo 

5 (Infraestrutura). 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2016 

6. Referências Bibliográficas 

 

ANDRIOLA, W. B.; SOUZA, L. A.. Representações sociais dos gestores e dos 

técnicos das Unidades Acadêmicas da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

acerca da Autoavaliação Institucional. Avaliação, Sorocaba, v. 15, n. 2, p. 45-

72, 2010. 

APARECIDA, N., LEHFELD, S., GABARRA, M. H. C., DA COSTA, C. A. E. T. A. 

N. O., & SOUSA, Y. T. C. S. (2010). Reflexões sobre o processo de 

autoavaliação institucional: o olhar de uma comissão própria de avaliação. 

Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 15, n. 1, p. 177-194, mar. 2010. 

 

BARRETO, João Carlos; NASSIF, TMJ; MARIA, Vânia. O empreendedor líder e a 

disseminação da orientação empreendedora. Revista Brasileira de Gestão de 

Negócios, v. 16, n. 51, p. 180-198, 2014. 

 

BRASIL. Lei 10.861/04. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES e dá outras providências. 2004. 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Relatório de autoavaliação institucional 

da ITPAC PORTO. Thompson de Oliveira Turíbio (Organizador). Porto Nacional –

TO: ITPAC PORTO, 2014. 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Relatório de autoavaliação institucional 

da ITPAC PORTO. Thompson de Oliveira Turíbio (Organizador). Porto Nacional –

TO: ITPAC  

C 

omissão Própria de Avaliação (CPA). Relatório de autoavaliação institucional 

da ITPAC PORTO. Porto Nacional –TO: ITPAC PORTO, 2011. 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Relatório de autoavaliação institucional 

da ITPAC PORTO. Porto Nacional –TO: ITPAC PORTO, 2012. 



 

56 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2016 

 

DA SILVA, Eduardo Leandro Justino et al. A Importância do Relacionamento 

Interpessoal na Gestão de Competência da Empresa Afaco Convertedora Gas 

Natural Veicular LTDA. Caleidoscópio, v. 1, n. 7, p. 185-196, 2016. 

DE OLIVEIRA, Lilian Cristina Cordeiro; FERREIRA JUNIOR, Achiles Batista. As 

atitudes dos colaboradores em relação aos gestores culturalmente 

diferenciados. Caderno Organização Sistêmica, v. 2, n. 2, p. 20-36, 2013. 

 

FRANCO, E. Marketing educacional. In: Seminário gestão de Instituições de 

Ensino Superior: da teoria à prática. Fundação Nacional de Desenvolvimento do 

Ensino Superior Particular. Brasília: FUNADESP, 2000 

 

GONÇALVES, Maria das Graças Costa; SANTOS, Edmar Leandro. Gestão de 

competências para retenção de talentos: tendências em um estudo comparativo 

entre duas empresas. UNIVERSITAS, n. 12, 2014. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP). 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ROTEIRO DA AUTOAVALIAÇÃO DAS 

INSTITUIÇÕES. 2004. 

 

LEITE, D.. Ameaças pós-rankings sobrevivência das CPAs e da auto 

avaliação. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 13, n. 3, p. 833-840, nov. 

2008. 

 

NEVES, Adriane Bayerl; STEFANO, Sílvio Roberto. Gestão estratégica em 

universidade, satisfação e qualidade: um estudo comparativo entre os anos de 

1999, 2000 e 2001. UNOPAR Científica Ciências Humanas e Educação= 

Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, v. 6, n. 1, 2015. 

 

OLIVEIRA, Edileusa; DE ALENCAR, Eunice Soriano. CRIATIVIDADE DOCENTE: 

características e estratégias utilizadas por um professor criativo.Anais do Salão 

Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 5, n. 4, 2013.  PORTO, 2013. 



 

57 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2016 

 

RODRIGUES, Vitor Dorneli et al. A COMUNICAÇÃO INTERNA COMO GESTÃO 

ESTRATÉGICA EM DIFERENTES SEGMENTOS. REVISTA ACADÊMICA 

FEOL, v. 1, n. 2, p. 1-35, 2014. 

SILVA, A. L.; GOMES, A. M.. Avaliação Institucional no Contexto do Sinaes: A 

Cpa em questão. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 16, n. 3, p. 573-601, 

nov. 2011. 

Wilkinson, A., Bacon, N., Redman, T., & Snell, S. (2010). The sage handbook of 

human resource management. London: Sage Publications.  

 

 


