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1 Introdução 

 

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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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: dir.geral@itpacporto.com.br  

Direção: Claudemir Andreaci 

 

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  

Endereço Eletrônico: www.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);  

Hugo Rivas de Oliveira (Docente);  

Larissa Gomes Dias (Técnico-administrativo);  

Alysson André Coelho Monteiro (Técnico-administrativo);  

Samuel Gomes da Silva  (Técnico-administrativo);  

Hayllane Resende Parrião (Técnico-administrativo); 

Raílson Alves de Freitas (discente da área da saúde) 
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Eduardo de Castro Bittencourt (discente da área da Engenharia Civil e 

Arquitetura) 

Helmar Tavares Mascarenhas Júnior (Membro da comunidade externa) 

 

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).  

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=548
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Figura 1: Banner I 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).  

 
Figura 2: 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 

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


  

13 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2014 

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 

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 
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Seminário sobre " 
Avaliação 
Institucional" 

X   X   X   X   X 
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2. 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 Nº010/2015. Eis os 

membros:  

Coordenador: Thompson de Oliveira Turíbio; 

Membro docente: Raquel da Silva Aires; 

Membro docente: Hugo Rivas de Oliveira 

Membro técnico administrativo: Soraia da Glória Gomes Parente 

Membro técnico administrativo: Larissa Gomes Dias 

Membro Discente: Elizeu Araújo Costa  

Membro Discente: Rogério Pereira Fernandes  

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

(Coordenadora do PROERD e membro da Polícia Militar)  

Membro Comunidade Externa: Elizeu Gonçalves Neto (Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde). 
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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 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 
 
 A campanha de sensibilização foi realizada através de publicidade no site 

oficial da instituição (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=588) e via 

email institucional. Além de visitas nos diversos segmentos acadêmicos, como 

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

 

Figura 3: Portal de notícias do site oficial 

 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=588


  

17 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2014 

 
Figura 4: Portal do Professor 
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Figura 5: Portal do Acadêmico 

 

2.2 Etapa: Desenvolvimento 

 Foram elaborados pela equipe da CPA/ITPAC 02 (dois) questionários que 

foram aplicados aos dois setores da avaliação interna, docente e discente. 

 Na oportunidade, os questionários ficaram disponíveis nos respectivos 

Portais institucionais do dia 31/10/2014 a 06/10/2014. 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.  
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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 LTDA  refrente aos eixos 

1 (Planejamento e Avaliação Institucional) e eixo 3 (Políticas Acadêmicas). 

 

3.1 Objetivos Específicos 

I. Realizar pesquisa sobre os eixos 1 e 3 junto aos docentes e discentes 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 2014, 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 3:  Políticas Acadêmicas. Sendo assim, o presente 

relatório constará com dois capítulos, referentes às participações acadêmicas dos 

docentes e discentes. 

 

4.1.1 Percepção dos Docentes frente a Avaliação Institucional 2014 

Verificou-se que o colegiado com maior participação foi o do curso de 

Engenharia Civil, com um índice de 83%, seguido do curso de enfermagem 79% 

(FIGURA 6). Isto indica que o processo de Avaliação Institucional implantado 

conta com uma participação excelente da comunidade acadêmica. 

 
                Figura 6: Participação do Corpo Docente na Avaliação Institucional 2014. 

 

Com relação ao eixo 1, foram feitos questionamentos sobre o processo de 

Planejamento e Avaliação (interna) da IES. Neste bojo, verificou-se que a maioria 

dos professores (96,96%) considera importante a Autoavaliação, pois a mesma 

poderá ser utilizada como uma ferramenta na tomada de decisão da IES (FIGURA 

7). 
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              Figura 7: Você considera importante a Avaliação Institucional 

 

A CPA questionou aos atores da pesquisa, se a Avaliação Interna é um 

instrumento que poderá auxiliar o ITPAC Porto, no processo de tomada de 

decisão (Figura 7). Sendo que 9% acreditam que este instrumento será 

parcialmente usado no planejamento da IES e 11% tem a percepção de que a 

pesquisa institucional não irá ser utilizada, no processo evolutivo da IES (FIGURA 

8). 

 
Figura 8: Você considera que a avaliação pode ajudar tornar o ITPAC-Porto uma 
instituição melhor? 
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Figura 9: Você acredita que os resultados dessa avaliação serão realmente 
utilizados? 

 

A Avaliação Interna usa como método a aplicação eletrônica de 

questionários, que visa um analise mais precisa e rápida das informações. Os 

docentes tiveram acesso ao questionário através de seu Portal Acadêmico. 

Observou que o método usado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é 

considerado, uma boa forma de obter as informações da comunidade acadêmica, 

sob a ótica do corpo docente (FIGURA 10). 

 
              Figura 10: Aplicação de questionários é uma boa forma de avaliação? 

 

 Com relação à atuação da Comissão Própria de Avaliação, verificou-se 

com a Avaliação Interna de 2014, que uma parcela do corpo docente (15,15%) 
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ainda não conhece a CPA (FIGURA 11). Vale ressaltar, que a cada avaliação, a 

equipe da CPA tem como prática a visitação nos vários setores da IES, seja eles 

campo de trabalho dos técnicos administrativos, salas de aula, sala dos 

professores, na biblioteca e nos laboratórios (FIGURA 12). 

 
             Figura 11: Você conhece a Comissão Própria de Avaliação? 

 

 
             Figura 12: Membros da Comissão Própria de Avaliação visitando salas de aula. 
 

 Foi indagado também, se os docentes tem  conhecimento sobre o 

funcionamento do Núcleo de Assistência Psicopedagógica (FIGURA 13). Tal 

núcleo “é o espaço em que a comunidade do ITPAC PORTO pode refletir sobre 

as situações vivenciadas, boas ou más, seja na vida afetiva, no trabalho, na 
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faculdade, nas relações sociais oferecendo a possibilidade de gerenciamento da 

própria vida e de transformações, através do autoconhecimento” 

(http://www.itpacporto.com.br/Nap.aspx). Verificou-se que 6% (n=4) do corpo 

docente já procuraram auxilio junto ao NAP (FIGURA 14). 

 

              Figura 13:. Você conhece o NAP - Núcleo de Assistência Psicopedagógica? 

 

 
             Figura 14: Você já usou o NAP - Núcleo de Assistência Psicopedagógica? 

 

 Com relação aos egressos, nota-se que a maioria dos docentes tem 

contato com profissionais, que foram formados nas academias do ITPAC Porto 

http://www.itpacporto.com.br/Nap.aspx)
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(FIGURA 15). Sendo que 68,18% dos professores recebem boas recomendações 

desses egressos, atuante no mercado de trabalho (FIGURA 16). 

 

 
Figura 15: Você conhece profissionais que estão empregados formados no 
ITPAC-PORTO? 

 

 
Figura 16: Você recebe boas recomendações dos profissionais formados no 
ITPAC/PORTO? 

 

 Com relação ao eixo 3 (políticas Acadêmicas), foram levantados vários 

pontos, entre eles o papel da coordenação e das entidades de curso (Núcleo 

Docente Estruturante e Colegiado). Percebeu-se que em todos os cursos há uma 

integração positiva entre a coordenação e as entidades de curso (FIGURA 17).  
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Verifica-se também, que os docentes têm percepção que as ações 

propostas pelos cursos, são previstas ou planejadas pelas entidades de curso ao 

longo de cada ciclo de planejamento (FIGURA 18). 

 

 
                Figura 17: Integração entre coordenação, professores e alunos. 

 

 
             Figura 18: Coerência entre as ações e as propostas do curso 

 

 Verificou-se que os docentes veem que seus cursos estão representados 

na comunidade, fato este visualizado nos eventos acadêmicos e institucionais, 

que contam com a participação de escolas municipais, estaduais e federais, poder 

público, APAE, igrejas (FIGURA 19). 
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 Figura 19: Representatividade do curso junto à comunidade 

 

 Foi diagnosticado também como é o papel do Coordenador de curso. Nos 

questionamentos feitos, mensurou-se que a maioria do corpo docente está 

satisfeito com a atuação do coordenador. A figura do coordenador esteve 

presente nas atividades dos cursos, sejam elas visitas técnicas, semanas 

acadêmicas, curso de capacitação (FIGURA 20). 

 
 Figura 20: Está presente nas atividades do curso? 

 

 Os coordenadores dos cursos do ITPAC Porto foram avaliados do mesmo 

modo, para os atendimentos prestados aos professores de seus cursos. Averiguo-

se que os coordenadores são acessíveis e são educados, ao atenderem seus 

professores. Salienta-se neste quesito, que a atuação dos coordenadores do 
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ITPAC Porto é excelente considerando uma análise sistêmica e global, quando se 

avalia a gestão do curso e a relação com os docentes (FIGURAS 21 e 22). 

 
              Figura 21: O coordenador é  acessível aos professores? 

 
              Figura 22: O coordenador atende bem os professores? 

 

Com relação ao regime de trabalho do coordenador, verifica-se através das 

figuras 23 e 24, que o mesmo está presente na sala da Coordenação ao longo do 

ano letivo. Isto endossa que o regime de trabalho dos coordenadores de cursos é 

do tipo parcial ou integral, com uma relação entre número de vagas anuais 

pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é menor 

ou igual a 10. Vale ressair que a carga horária de coordenação de curso 

prevista/implantada é maior que 25 horas semanais dedicados totalmente à 

coordenação. 
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               Figura 23: É presente na coordenação ao longo do semestre? 

 
              Figura 24: Você conhece o coordenador do curso? 
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4.1.2 Percepção dos Discentes frente a Avaliação Institucional 2014 

 

 Essa seção é destinada as percepções dos discentes quanto aos eixo 1: 

Planejamento e Avaliação Institucional  e eixo 3:  Políticas Acadêmicas. 

 Verificou-se que a Avaliação Institucional atingiu 86% da comunidade 

acadêmica (n=1689 alunos que responderam o questionário) (Figura 25). Isto 

indica que o processo de Avaliação Institucional implantado conta com uma 

participação excelente da comunidade acadêmica. 

O curso com maior percentual de participação foi o curso de Odontologia 

com 95% de participação, seguido dos cursos de Enfermagem e Engenharia Civil, 

ambos com 91%. O curso com menor participação foi o de Medicina com um 

percentual de 74%. 

 
Figura 25. Quantidade de alunos que participaram da Avaliação Institucional 2014. 

 

 Mensurou-se o discernimento da comunidade discente em relação ao 

portal acadêmico. Este Ambiente é o meio de comunicação oficial entre 

professores e alunos, secretaria e alunos, tesouraria e alunos. Aqui se pretende 

focar a parte acadêmica, ou seja, a relação entre docentes e discentes (Figura 26 

e 27). Os outros subambientes serão tratados nas avaliações vindouras. 
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Figura 26. Portal do Acadêmico 

 

 
           Figura 27. Portal do Acadêmico 
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 Com relação ao Portal Acadêmico, examinou-se que a maioria dos 

estudantes acessa o portal todos os dias (53,8%), sendo que o curso de 

Arquitetura e Urbanismo apresentou o maior percentual de acesso como sendo o 

de uma vez por semana (49%). Poucos alunos desconhecem ou nunca 

acessaram o portal acadêmico (FIGURA 28).  

 
              Figura 28. Com que frequência você acessa o portal do aluno? 

 

Vale ressaltar aqui, que desde 2014, acontece a Aula Magna,  cuja 

finalidade é apresentar o ambiente Acadêmico e Institucional para os calouros. 

Sendo que estes recebem nesta ocasião todos os tutoriais, para o ingresso na 

plataforma do Portal Acadêmico (FIGURA 29). 

 
Figura 29. Representante do TI ministrando palestra sobre o Portal Acadêmico, na 

aula Magna de 2015/1 (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=637). 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=637
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 Segundo os acadêmicos, o portal acadêmico apresenta bons recursos, que 

lhes proporcionam êxito nas suas buscas. Nota-se que 77,3% dos discentes 

admitem que este ambiente seja organizado de forma a facilitar a busca por 

informações. Tal fato está associado à facilidade em navegar (75,6%) neste sito 

(FIGURAS 30, 31, 32 e 36). 

 

 
Figura 30. Você considera o Portal do Aluno um sistema com boa apresentação 
visual? 

 

 
Figura 31. Você considera o Portal do Aluno um sistema com boa 
navegabilidade (com links bem organizados)? 
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Figura 32. Você considera o Portal do Aluno um sistema com padronização 
adequada? 

 

 Apontou-se que o Portal Acadêmico, na visão dos discentes, cumpri com o 

seu papel de auxiliar as atividades educacionais (76,1%), ao passo que os 3 % 

dos acadêmicos em geral desabilitam este item.  

Isto deve estar relacionado ao fato de que, segundo os acadêmicos, a 

frequência de atualização de dados, por parte do professor seja baixa (FIGURA 

33). Neste caminho, verifica-se que 40,6% afirmaram que os docentes postam 

materiais atualizados (Figura 34). 

 
Figura 33. Você considera o Portal do Aluno um sistema com capacidade para 
cumprir o papel de auxiliar as atividades educacionais? 
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               Figura 34. Portal do Aluno é sempre atualizado pelos professores? 
 

Porém mesmo com um percentual baixo de atualização por parte dos 

docentes, examina-se que o material postado contém informações relevantes, 

para o processo de ensino aprendizagem (FIGURA 35). 

 
Figura 35. Em relação ao conteúdo do Portal do Aluno contém informações 
relevantes? 
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Figura 36. Em relação ao conteúdo do Portal do Aluno é organizado de forma a 
facilitar a busca por informações? 

 

Foi avaliado também o papel da Coordenação e do Colegiado, junto às 

necessidades do corpo discente. Averiguou-se que 73% dos acadêmicos 

percebem uma integração entre corpo docente/corpo discente/coordenação 

(FIGURA 37). Este item pode ser ilustrado, ressaltado a participação do corpo 

discente nos órgãos institucionais do ITPAC Porto, em que os alunos têm 

participação assegurada nos colegiados e no Conselho Superior (FIGURA 41). 

 
Figura 37. Você considera positivo ou negativo a integração entre coordenação, 
professores e alunos? 
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 Com relação à oportunidade de estágio e pesquisa, foi diagnosticado que 

os alunos do curso de Enfermagem são os mais satisfeitos com esses 

descritores, com um índice de 86%. Na contra mão deste item, tem-se os 

acadêmicos do curso de Arquitetura, que pelo fato do curso está ainda nos ciclos 

básicos (no período da Avaliação Interna) apresentaram uma insatisfação de 

67%, para o incentivo a estágio e 45% de insatisfação com a oportunidade de 

desenvolverem pesquisa (FIGURA 38 e 39). 

 

 
Figura 38. Você considera positivo ou negativo o incentivo à pesquisa? 

 
Figura 39. Você considera positivo ou negativo a oportunidades de estágio? 
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 Com relação às ações desenvolvidas no curso, notou-se que 70% dos 

acadêmicos creditam que as ações desenvolvidas pelo curso são positivas. Nota-

se que esta percepção é baixa no curso de Medicina (52%) e é alta no curso de 

Enfermagem (87%) (FIGURA 40).  

 
Figura 40. Você considera positivo ou negativo a coerência entre as ações e as 

propostas do curso? 
 

No curso de enfermagem há uma gama de atividades extraclasse que 

extrapolam os muros da IES. Estas atividades desenvolvidas nas Unidades 

Básicas de Saúde, em escolas, ONG’s e hospitais fazem com que estes 

acadêmicos tenham essa percepção, verificado na notícia em destaque aqui 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=605) 

Já no curso de Medicina, até o 2º semestre de 2014, o curso tinha poucas 

atividades fora da IES. Entre tanto, várias atividades vem sendo 

institucionalizadas, de forma a contribuírem com o progresso da díade ensino-

aprendizagem. Vale destacar aqui as ações intituladas como: Sessões Clínicas 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=580) , Saúde e Comunidade, 

MedTrainee (http://www.itpacporto.com.br/arquivos/cartazTreinee.pdf).  

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=605
http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=580
http://www.itpacporto.com.br/arquivos/cartazTreinee.pdf


  

40 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2014 

 
Figura 41. Você considera positivo ou negativo a representatividade do curso 
junto à comunidade? 
 

 A figura do coordenador de curso foi analisada também pelos discentes, 

sendo que essa concepção é semelhante ao que já foi descrito pelo corpo 

docente. Observou-se que a percentagem em cada item foi superior a 60%. 

Destaca-se que os coordenadores apresentam uma carga horária igual ou 

superior a 20h/semanais, dedicadas exclusivamente a coordenação (FIGURA 42, 

43, 44, 45). 

 
Figura 42. O (a) coordenador(a) do curso está presente nas atividades do curso? 
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Figura 43. O (a) coordenador(a) do curso é acessível aos acadêmicos 

 
Figura 44. O (a) coordenador(a) do curso é presente na coordenação ao longo 
do semestre? 
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               Figura 45. O (a) coordenador(a) do curso atende bem aos acadêmicos? 

 

Com relação aos indicadores de extensão, verificou-se que 53% dos 

acadêmicos já se envolveram em atividade deste tipo (FIGURA 46). Sendo que os 

acadêmicos do curso de Enfermagem são os que tiveram maior participação 

(90%) nos eventos de extensão, seguidos dos alunos do curso de Engenharia 

(70%). 

 
Figura 46. Você já participou de alguma atividade de extensão (seminário, 
atividades sociais)? 

 

Segundo a Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e extensão 

(Coppex), há atualmente 8 projetos financiados com recursos próprios da IES, 
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sendo que cinco (05) estão vinculados ao curso de Medicina e um (01) para cada 

curso da IES, enfermagem, Odontologia e Engenharia Civil. 

 
Figura 47. Você já participou de alguma atividade de pesquisa? 

 

Por outro lado, verifica-se que a pesquisa voluntária está moderada, já que 

a IES conta com apenas 4 projetos nessa modalidade. Sendo que três (03) estão 

vinculados ao curso de Medicina e um (01) ao curso de Engenharia Civil.  

Estes dados apontados pela Coppex pode explicar a figura 42, uma vez 

que a maioria dos discentes tem interesse pela pesquisa, desde que a mesma 

seja financiada, pois assim essa classe pode ter o benefício de um desconto na 

mensalidade. 

Outro ponto interessante, segundo dados da Coppex são os dados 

referentes às Ligas Acadêmicas cadastrada na IES. Nessa modalidade de 

representação discente, com atividades de pesquisa e extensão, há 26 ligas, 

sendo que 24 (vinte e quatro) estão vinculadas ao curso de Medicina e uma (01) 

aos cursos de Enfermagem e Odontologia. O que reforça o interesse desses 

discentes a prática da pesquisa e extensão (FIGURA 48). 
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Figura 48: Você tem interesse em atividades de pesquisa e extensão? 

 

 Os dados referentes a pesquisa e extensão da IES, podem ser 

obtidos através do sito 

(http://www.itpacporto.com.br/CoppexPesquisa.aspx), neste ambiente 

poderá ser feito cadastro de grupos de pesquisa, inscrições em editais de 

pesquisas, cadastro de ligas e solicitação de auxílio para pesquisa. 

 Com relação ao financiamento de atividades de pesquisa e ensino, 

vale ressaltar que todas as semanas acadêmicas, desenvolvidas na IES, 

foram financiadas em parte pelo ITPAC (FIGURA 49) 

 
Figura 49: Você já recebeu algum tipo de auxílio na realização de atividades de 

pesquisa? 
 

http://www.itpacporto.com.br/CoppexPesquisa.aspx
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 Percebe-se também que a maioria dos acadêmicos (89%; n= 1382) 

conhecem os programas de financiamento, mais utilizados no estado do 

Tocantins. A IES conta com a inscrição no Programa de Crédito Educativo do 

Governo do Estado do Tocantins (Proeducar) e Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) (FIGURA 50). 

 
Figura 50: Você conhece algum programa de assistência (PROUNI, 
PROEDUCAR, FIES, etc) 
 

Segundos dados da contabilidade da IES, o ITPAC Porto conta 

com dois programas de financiamento e apoio estudantil, que são o 

PROUNI e o FIES. No primeiro há um total de 163 acadêmicos 

cadastrados, sendo que o curso que tem a maior participação é a 

Medicina (n=47) e o de menor participação o curso de Arquitetura e 

Urbanismo (n=16).  

Já no FIES a participação discente é de 386 acadêmicos 

cadastrados, sendo o o curso com maior participação é o de engenharia 

Civil (n=240) e o menor é a odontologia (n=4) (Dados da contabilidade 

referente ao ano de 2014). 
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Figura 51: Você já se inscreveu para algum programa de bolsas ou de ajuda de 
custo? 

 

 

 
Figura 52: Você conhece projetos do ITPAC/Porto que promovam a interação 
da Instituição com a comunidade? 

 

Com relação aos projetos que visem contribuir com o desenvolvimento 

sustentável, nota-se que grande parte da comunidade discente não conhece tais 

projetos. Encontra-se aqui, talvez um desafio para a Gestão, no sentido de 

fomentar tais programas nessa área. Vale relatar, que na IES há coletores de 

resíduos, de maneira a contribuir com o processo de reciclagem (FIGURA 53). 
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Figura 53: Você percebe projetos do ITPAC/Porto que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável? 

 

Com relação a comunicação entre os acadêmicos e a IES, nota-se que os 

discentes acessam todos os dias o site oficial do ITPAC Porto 

(http://www.itpacporto.com.br/). Porém 1% deste segmento não conhece a página 

oficial da IES (FIGURA 54). Esse número tende a diminuir, já que no inicio de 

cada semestre, está sendo desenvolvida uma aula Magna, em que todos os 

ambientes da IES são apresentados aos discentes. 

 
Figura 54: Com que frequência você acessa a página do ITPAC-PORTO? 

 

 Com relação ao email institucional, sinala-se que 1% dos acadêmicos não 

conhece este ambiente e 21% nunca acessou o email institucional. Isto pode ser 

explicado, pelo fato de que o email institucional da IES é uma ferramenta 

exclusiva de comunicação docente/discente (FIGURA 55). Não cabe ao aluno 

http://www.itpacporto.com.br/
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usar esta ferramenta, para enviar emails com conteúdos particulares no seu 

cotidiano, o que não torna agradável ao acadêmico o uso do email institucional. 

 
Figura 55: Com que frequência você acessa o e-mail institucional? 

 

 Quando o acadêmico acessa o email, nota-se que ele pretende na maioria 

das vezes comunicar-se com os professores (46%). Porém através do email ele 

pode conferenciar-se com outros setores da IES (15%), para saber tirar dúvidas 

referentes a assuntos relacionados com a parte acadêmica, financeira e contábil 

(FIGURA 56). 

 
      Figura 56: Com qual finalidade você utiliza o e-mail institucional 

 

 Verifica-se que os discentes acompanham as propagandas veiculadas na 

internet (34%), seguido da mídia da televisão e Outdoors e faixas (FIGURA 57). 

Esta informação sugere que a direção da IES deve trabalhar a marca em outros 

meios de informação. 
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Figura 57: Quais os meios de comunicação você conheceu o ITPAC Porto? 

 

Como a maioria dos discentes conheceram o ITPAC Porto através da 

internet, verificou a avaliação do site oficial do ITPAC Porto 

(http://www.itpacporto.com.br/). A classe discente (72%) considerou  que o site 

tem notícias atualizadas (FIGURA 58). 

 
Figura 58: O site é sempre atualizado? 
 

Esse canal de comunicação externa permite que a comunidade externa 

tenha acesso as informações acerca dos resultados das avaliações recentes, da 

divulgação dos cursos, da pesquisa e extensão, da ouvidoria, da abertura de 

editais de vestibulares e até mesmo seleção de vaga de emprego (FIGURA 59). 

http://www.itpacporto.com.br/
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  Figura 59: O site contém informações de todos os setores da Faculdade? 

 

Com relação a diagramação do site, mensurou-se que 69% ( n= 1174) dos 

alunos participantes nesta avaliação, julgaram que o layout do site facilita a busca 

de informações (FIGURA 60).  

 
Figura 60: O site é organizado de forma a facilitar a busca por informações? 
 

Vale destacar aqui, que neste 1º semestre houve uma mudança no 

ambiente do site, com a finalidade de melhorar a apresentação da IES e facilitar a 

busca de informes. 

Segundo a comunidade acadêmica, 70% deste público acredita que o site 

representa de maneira adequado a marca da IES, visto que a sociedade obtém 

informações do ITPAC Porto através da internet (FIGURA 61). 
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Figura 61: O site é representar bem a marca ITPAC? 

 

Com relação ao eixo 1(Planejamento e Avaliação institucional), foi 

questionada a Comunidade discente sobre está dimensão. Verificou-se que 37% 

desta classe conhece a Comissão Própria de Avaliação (CPA) (FIGURA 62). Este 

resultado é o oposto ao dos docentes, visto que destes 85% conhecem a CPA. 

 
Figura 62: Você conhece a Comissão Própria de Avaliação? 

 

 Para 84% dos discentes (n= 1422) a Avaliação Institucional constitui uma 

ferramenta importante para a tomada de decisão da IES (FIGURA 63), sendo que 

este mecanismo atende as necessidades institucionais, como instrumento de 

gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional. 
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Figura 63: Você considera importante a Avaliação Institucional? 

 

 Quanto ao modelo da Avaliação Institucional, 71% dos acadêmicos (n= 

1195) acham que aplicação de questionários é salutar, no programa de 

melhoramento da IES (FIGURA 64). Destaca-se aqui, que no I seminário da CPA, 

em setembro de 2014, a assembleia dos discentes solicitou que se houve espaço 

para questionamentos subjetivos. 

 
Figura 64: A aplicação de questionários é uma boa forma de avaliação? 

 

A análise da figura 65 demonstra que 79% (n= 1337) considera que a 

autoavaliação é uma ferramenta que pode subsidiar o planejamento e as ações 

progressistas na IES. 



  

53 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 
Relatório da Avaliação Interna 2014 

 
Figura 65: Você considera que a avaliação pode ajudar tornar o ITPAC-Porto 
uma instituição melhor? 
 

Neste quesito é importante relatar que a CPA participa das aulas magnas, 

conferidas aos calouros da IES. Além disso, a CPA visita todas as turmas 

acadêmicas, no período de sensibilização antes das Avaliações Institucionais 

(FIGURA 66). 

 
             Figura 66: Membros da Comissão Própria de Avaliação visitando salas de aula. 
 

 A IES oferece a comunidade acadêmica o serviço especializado no 

atendimento psicopedagógico ao aluno, conhecido como Núcleo de Assistência 

Psicopedagógica ao aluno (NAPAL) (http://www.itpacporto.com.br/Nap.aspx). 

Vale relatar que 30% desses atores não conhecem este programa (FIGURA 67). 

http://www.itpacporto.com.br/Nap.aspx
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Figura 67: Você conhece o NAPAL – Núcleo de Assistência Psicopedagógica ao 

aluno? 
 

Este núcleo é um indicador (Programas de atendimento aos estudantes) do 

instrumento de avaliação de cursos de graduação (MEC/INEP/DAES/SINAES, 

2014), sendo um programa que confere apoio psicopedagógico ao discente. Nota-

se na figura 62, que 13% (n= 222) já utilizaram os serviços especializados 

(FIGURA 68). 

 
Figura 68: Você já usou o NAPAL – Núcleo de Assistência Psicopedagógica ao 

aluno? 

 Com relação a Política e ações de acompanhamento dos egressos, o 

ITPAC Porto disponibiliza em seu sito na web, um endereço 

(www2.itpacporto.com.br/egresso/) para que este público possa realizar um 

cadastro, com o intuito da IES acompanhar o seu aluno no mercado de trabalho. 

http://www2.itpacporto.com.br/egresso/
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 Neste quesito, nota-se que 85% (n= 1440) dos discentes conhecem algum 

profissional, que formou em um curso do ITPAC Porto. Sendo isso, um indicador 

para a boa imagem da IES na comunidade externa (FIGURA 69). 

 
Figura 69: Você conhece algum profissional formado no ITPAC-PORTO? 

 

 Posto isso, identificou-se também que 73% (n=1239) dos questionários 

respondidos apontaram ter boas referencias dos profissionais formados nesta IES 

(FIGURA 70).  

 
Figura 70: Você recebe boas recomendações dos profissionais formados no 
ITPAC/PORTO? 

 

Pode-se agregar a este item, o fato de que os cursos tem promovido a 

participação dos egressos em suas semanas acadêmicas como visto nos banner 
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abaixo (Figura 71 e 72). No curso de enfermagem há uma prática na recepção 

dos calouros, geralmente no 1º dia de aula, os alunos são recepcionados pela 

coordenação, pelo NDE e pelo colegiado. Além disso, há uma palestra, que é 

conferida por um aluno egresso do curso ( FIGURA 73). 

Diante disso, percebe-se a preocupação da IES em participar do 

desenvolvimento de seu egresso no mercado de trabalho. Sendo que essas 

ações institucionais estão atendendo à política de acompanhamento dos 

egressos. 
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Figura 71: Banner da 2ª Semana Acadêmica de Odontologia e Encontro de Egresso. 
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Figura 72: Banner da 6ª Semana Acadêmica de Enfermagem. 
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Figura 73: Banner recepção dos calouros 2014/2 
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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 2014, afim de que haja à melhoria das atividades 

acadêmicas e de gestão da IES. 

Tabela 1: Ações programadas para Março de 2015 à Março de 2016 visando melhorar o eixo 1 e o eixo 3. 

Ações programadas para – 2015/2016 Resultados alcançados  

Observações 
Ações 

Programadas Ações realizadas 
Fragilidades  Potencialidades 

Capacitação dos 
docentes 

Em andamento. 
Avaliações de cada 
docente ao final do 
semestre. 

Nenhuma 

Acompanhar o 
desempenho do 
docente ao final de 
cada semestre e ofertar 
cursos de capacitação, 
na área de maior 
dificuldade dos 
professores 

- 

Discutir com 
cada segmento 
envolvido na 
Avaliação Interna 
os resultados 

Em andamento. 
Realização do II 
seminário da CPA, em 
setembro de 2015. 

Nenhuma 

Analisar a conjectura 
da Autoavaliação como 
um todo, no processo 
ativo dos integrantes da 
avaliação 2014 

O evento ocorrerá 
em dois 
momentos, para 
privilegiar os 
cursos integrais e 
noturnos. 

Fomentar as 
bolsas de 
iniciação 
científica 

Em andamento. Realizar 
cadastro junto ao CNPq 

Nenhuma 

Há demanda de 
docentes e discentes, 
para desenvolverem 
linhas de pesquisa, 
para promover avanços 
científicos na região 

- 

Fomentar o 
endomarkting da 
Avaliação Interna 

Em andamento. 
Confecção de banners, 
vídeos institucionais, 
para campanha da 
Avaliação Interna. 

Nenhuma 

Aumentar a 
participação dos atores 
na Avaliação Interna, 
com isso obter um 
diagnóstico mais 
próximo do real da IES 

- 
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Fomentar o 
endomarkting 
dos Programas 
de apoio ao 
docente e 
discente 

Em andamento. Elaborar 
banners, vídeos 
institucionais, para 
divulgação dos 
programas de apoio 
docente e discente. 

Nenhuma 

Tornar público os 
principais programas 
de apoio docente e 
discente. 

 

Portal do 
egresso 

Em andamento. 
Melhorar a apresentação 
do portal 

- 

Acompanhar o egresso 
no mercado de 
trabalho, podendo 
ofertar cursos de 
atualização e 
especialização 

- 

Propor a 
participação da 
CPA nas 
reuniões de 
colegiado  

Em andamento. Fazer 
com que a CPA participe 
ativamente das reuniões 
ordinárias de cada 
colegiado 

- 
Divulgar o papel da 
CPA 

- 

Propor a 
participação da 
CPA nas 
reuniões do DCE 
e CA 

Em andamento. Fazer 
com que a CPA participe 
ativamente das reuniões 
ordinárias de cada 
colegiado 

- 
Divulgar o papel da 
CPA 

- 

Fomentar a 
publicidade em 
outros meios de 
mídia 

Em andamento. - 

Difundir a marca ITPAC 
Porto na região da 
Amazônia Legal, como 
polo educacional de 
qualidade 

- 

Fomentar 
Projetos de 

desenvolvimento 
sustentável 

Planejar ações a médio 
e longo prazo, para 

lançamentos de editais 
- 

Incentivar docentes e 
discentes a 

desenvolverem projetos 
nesta área 

- 
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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 (planejamento e Avaliação) e eixo 3 (Políticas 

Acadêmicas: Políticas para o ensino, a Pesquisa e a Extensão, Comunicação com 

a sociedade e Política de Atendimento aos discentes). 
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