
  

1 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Nacional, Março de 2016 

FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos. 

 INSTITUTO TOCANTINENSE PRES. ANTÔNIO CARLOS PORTO LTDA. 
Rua 02, Qd. 07 - Jardim dos Ypês - Centro - Porto Nacional - TO - CEP 77.500-000 

CX Postal 124 - Fone: (63) 3363 - 9600 - CNPJ – 10.261. 569/0001 – 64 
www.itpacporto.com.br 



  

2 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Biblioteca da ITPAC Porto 

 

 

R382 

 

                                    Relatório de autoavaliação institucional 2015. 

Thompson de Oliveira Turíbio (Orientador). Porto Nacional - TO: 

FAPAC, 2016.  

 

                                52 fls.: il. 

 

  Relatório técnico – Faculdade Presidente Antônio Carlos – 

Porto Nacional. 

 

     

 1. INEP  2. Autoavaliação 3. CPA I. Título                                 

                                                            

                                                          CD (22ª) 306                            

                                                    

Responsável: 

Processamento Técnico Biblioteca ITPAC Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Você conhece a Missão Institucional da FAPAC/ITPAC? ...................... 18 

Figura 2: Você conhece o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FAPAC/ITPAC? ..................................................................................................... 19 

Figura 3: Você conhece os projetos da FAPAC/ITPAC que promovam a interação 

da Instituição com a comunidade? ........................................................................ 19 

Figura 4: Você percebe projetos da FAPAC/ITPAC que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável? .............................................................................. 20 

Figura 5: ITPAC PORTO realiza oficina de Educação Ambiental no âmbito Do 

Programa: “ AMBIENTE-SE” ................................................................................. 21 

Figura 6:Você é usuário do Ambulatório da Medicina? ......................................... 21 

Figura 7: Você é usuário da Clínica Odontológica? .............................................. 22 

Figura 8: Você indicaria os serviços da Clínica Odontológica e Ambulatório da 

Medicina? .............................................................................................................. 22 

Figura 9: Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera 

melhor? ................................................................................................................. 23 

Figura 10: Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à 

sua função?........................................................................................................... 24 

Figura 11: Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o sucesso 

da empresa? ......................................................................................................... 24 

Figura 12: Você está satisfeito com o seu cargo?................................................. 25 

Figura 13: O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? ....... 25 

Figura 14:Percepção dos docentes em relação a sua carreira na IES ................. 26 

Figura 15: A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e 

contribuições de seus funcionários? ..................................................................... 27 

Figura 16: Relacionamento com seu Coordenador ............................................... 28 

Figura 17: Relacionamento dos docentes com outros colaboradores ................... 28 

Figura 18: Formação continuada .......................................................................... 29 

Figura 19: Relacionamento com a IES .................................................................. 30 

Figura 20: Participação discente na Avaliação Interna 2015 ................................ 31 

Figura 21:Você conhece a Missão Institucional da FAPAC/ITPAC? ..................... 32 



  

4 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

Figura 22: Você conhece o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FAPAC/ITPAC? ..................................................................................................... 32 

Figura 23: Você conhece os projetos da FAPAC/ITPAC que promovam a 

interação da Instituição com a comunidade? ........................................................ 33 

Figura 24: Campanha FAPAC Solidária. ............................................................... 33 

Figura 25: Programa de Pós-Graduação do ITPAC Porto Promove Atividades de 

Extensão em Tribo Xerente................................................................................... 34 

Figura 26: Você percebe projetos da FAPAC/ITPAC que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável? .............................................................................. 34 

Figura 27: Você conhece as parcerias/convênios desenvolvidos na FAPAC/ITPAC 

junto a sociedade? ................................................................................................ 35 

Figura 28: Você é usuário do Ambulatório da Medicina? ...................................... 35 

Figura 29: Você é usuário da Clínica Odontológica? ............................................ 36 

Figura 30: Você indicaria os serviços da Clínica Odontológica e Ambulatório da 

Medicina? .............................................................................................................. 36 

Figura 31: Percepção dos técnicos administrativos quanto aos documentos 

institucionais.......................................................................................................... 37 

Figura 32: Percepção de Projetos e programa de desenvolvimento sustentável .. 38 

Figura 33: Utilização do Ambulatório da Medicina e da Clínica Odontológica ...... 38 

Figura 34: Percepção dos funcionários quanto às políticas de gestão ................. 39 

Figura 35: Percepção dos funcionários quanto a sua função ............................... 40 

Figura 36: Percepção sobre realização pessoal ................................................... 40 

Figura 37:  Como o seu chefe se comunica com seus funcionários? ................... 41 

Figura 38: Percepção dos funcionários com relação a sua carreira profissional... 42 

Figura 39: Percepção gestor/Funcionário ............................................................. 42 

Figura 40: Relação entre departamentos da IES .................................................. 43 

Figura 41: Como você considera o relacionamento entre os funcionários da 

empresa? .............................................................................................................. 44 

Figura 42: Percepção dos colaboradores quanto aos treinamentos ..................... 44 

Figura 43: Noticias sobre capacitação profissional ............................................... 45 

Figura 44: Percepção da estabilidade do emprego ............................................... 46 

 



  

5 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

 

Lista de quadro 

 

Quadro 1: Plano de ação da CPA/ ITPAC Porto para o triênio 2014/2016 ........... 10 

Quadro 2:Plano de ação da CPA/ ITPAC Porto para o quadriênio 2014/2017 ..... 11 

Quadro 3: Ações programadas para Março de 2016 à Março de 2017 visando 

melhorar o eixo 2 e o eixo 4 .................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

 

Sumário 

1 Introdução ............................................................................................................ 7 

1.2  Dados da Instituição ......................................................................................... 8 

1.2.1  Mantenedora ................................................................................................. 8 

1.2.2  Mantida ......................................................................................................... 8 

1.2.3  Membros da Comissão Própria e Avaliação - CPA ....................................... 8 

1.3. Histórico ........................................................................................................... 9 

Material e Método ................................................................................................. 13 

2.1 Etapas da avaliação interna: Autoavaliação.................................................... 13 

2.2 Etapa: Desenvolvimento ................................................................................. 15 

2.3 Etapa: Consolidação ....................................................................................... 16 

3. Objetivo Geral: .................................................................................................. 17 

3.1 Objetivos Específicos ...................................................................................... 17 

4. Desenvolvimento ............................................................................................... 18 

4.1 Análise dos dados e informações ................................................................... 18 

4.1.1 Percepção dos Docentes frente a Avaliação Institucional 2015 ................... 18 

4.1.1.2 Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional)...................................................... 18 

4.1.1.2 Eixo 4 (Políticas de Gestão) ...................................................................... 23 

4.1.2 Percepção dos Discentes frente a Avaliação Institucional 2014 .................. 31 

4.1.2.1 Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional ....................................................... 31 

4.1.3 Percepção dos Técnicos Administrativos frente a Avaliação Institucional 

2014 ...................................................................................................................... 37 

4.1.3.1 Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional)...................................................... 37 

4.1.3.2 Eixo 4 (Políticas de Gestão) ...................................................................... 39 

4.2 Ações com base na análise ............................................................................ 47 

5. Versão do Relatório .......................................................................................... 49 

6. Referências Bibliográficas ................................................................................. 50 

 

 



  

7 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

 
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: 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);  

Hugo Rivas de Oliveira (Docente);  

Larissa Gomes Dias (Técnico-administrativo);  

Soraia da Glória Gomes Parente (Técnico-administrativo); 

Rogério Pereira Fernandes (discente da área da saúde) 

Elizeu Araújo Costa (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).  

 

Figura 1: Banner I Seminário da CPA ITPAC Porto 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=548
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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 

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 X   X   X 

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

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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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)  
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Membro Comunidade Externa: Elizeu Gonçalves Neto (Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde). 

 

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. 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=588
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Figura 3: Portal de notícias do site oficial 

 

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 03/11/2015 a 19/12/2015. 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 LTDA  refrente ao eixo 2 

(Desenvolvimento Institucional) e eixo 4 (Políticas de Gestão). 

 

3.1 Objetivos Específicos 
 

I. Realizar pesquisa sobre os eixos 2 e 4 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, eixos 2 (Desenvolvimento 

Institucional) e eixo 4 (Políticas de Gestão). 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 2015 
 

4.1.1.2 Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) 
 

 Com relação aos documentos institucionais, Missão e PDI, a classe dos 

docentes manifestou que a grande maioria 94% (n= 94) conhece a Missão 

Institucional (FIGURA 1). Este resultado apresenta-se melhor do que o da 

Avaliação Interna de 2013, em que 85% (n=62) dos docentes tinham 

conhecimento acerca da Missão. Este aumento pode ser inferido a inserção da 

missão nos planos de Ensinos da FAPAC 

 
  Figura 1: Você conhece a Missão Institucional da FAPAC/ITPAC? 
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 Com relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) notou-se que 

80% (n=80) do corpo docente conhecem este documento (Figura 2). Na avaliação 

de 2013, o índice de conhecimento deste documento foi de 79% ( n=58). Vale 

ressaltar que este documento é amplamente discutido em reuniões de colegiado, 

Núcleo Docente Estruturante. 

 
Figura 2: Você conhece o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da 
FAPAC/ITPAC? 

 A FAPAC mantém projetos com a comunidade portuense e circunvizinha 

com o intuito de aproximar seus estudantes a sociedade aonde terão que prestar 

serviços. A categoria dos docentes afirma, em grande parte (80%), conhecer os 

projetos desenvolvidos por esta IES. Fato observado também na Autoavaliação 

de 2013, em que 70% (n=44) conheciam estes projetos. 

 
Figura 3: Você conhece os projetos da FAPAC/ITPAC que 
promovam a interação da Instituição com a comunidade? 
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 Com relação aos projetos sustentáveis, o corpo docente sinalizou que 77 

professores (77%) tem conhecimento sobre estes projetos. Sendo que em 2013, o 

saber de tais projetos era de 27% (n=17). Considerou-se, na Avaliação de 2013, 

que este item tinha fragilidades e que a IES deveria tornar público as parcerias 

firmadas, entre IES, Sociedade e Empresas prestadoras de serviços. Posto isso, 

a gestão da IES, em 2014 e 2015, investiu em propagandas e marketing, além de 

firmar novas parcerias para melhorar este item. 

 
Figura 4: Você percebe projetos da FAPAC/ITPAC que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável? 

 

 Assim sendo, a IES formulou o projeto de desenvolvimento sustentável 

intitulado “Ambienta-se” (FIGURA 5), que tem como objetivo a sensibilização dos 

colaboradores da FAPAC quanto ao uso sustentável dos recursos naturais, além 

da gestão adequada dos resíduos gerados 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=701. Publicada em: 

15/04/2015). 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=701
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Figura 5: ITPAC PORTO realiza oficina de Educação Ambiental no âmbito Do Programa: “ 
AMBIENTE-SE” 

 

 Com relação aos serviços prestados pelo Ambulatório Médico e pelo 

Odontológico, verificou-se que a uma baixa utilização por parte do corpo docente 

18% e 17% respectivamente (FIGURA 6 E 7). 

 
 Figura 6:Você é usuário do Ambulatório da Medicina? 
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              Figura 7: Você é usuário da Clínica Odontológica? 

 

 Entretanto essa categoria afirmou que 96% (n=96) indicariam os serviços 

destas clínicas, para a sociedade na qual está inserida (FIGURA 8). 

 

 
Figura 8: Você indicaria os serviços da Clínica Odontológica e Ambulatório da 
Medicina? 
 



  

23 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

 

4.1.1.2 Eixo 4 (Políticas de Gestão) 
 

 As políticas de gestão de pessoas precisam contribuir para um maior 

comprometimento e satisfação no trabalho, esta item da avaliação propôs-se a 

relatar a relação existente entre tais variáveis (WILKINSON et al, 2010). 

 Neste eixo 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 

autonomia para exercerem suas atividades academias e de gestão (FIGURA 9).  

No ano de 2012, foi verificado que 84,8% dos entrevistados afirmavam ter 

autonomia para propor mudanças no ambiente de trabalho, fato recorrente na 

Avaliação Interna de 2013 com 83,5% neste item. 

  
Figura 9: Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera 
melhor? 

 

Os docentes afirmaram na sua maioria que cumprem com responsabilidade 

suas funções (FIGURA 10), fato esse relacionado com a satisfação na execução 

de suas tarefas diárias (FIGURA 9). Esses dados corroboram com a AI de 2012 

em 86,4% e em 2013 um percentual de  83,5% desta classe assinalaram cumprir 

com zelo suas obrigações. 
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Figura 10: Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas 
à sua função? 

  

Com relação ao sucesso da empresa, foi averiguado que a maioria 99% 

(n=100) acredita contribuir com a valorização da marca da IES no mercado 

estudantil. 

 
Figura 11: Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o 
sucesso da empresa? 

 

 Com relação à satisfação na docência, 97% (n=97) dos professores 

assinalaram estar contento com a situação atual (FIGURA 12). Fato próximo ao 
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examinado em 2012, em que a AI constatou que 98,8% (n=86) estavam com 

ledice no cargo. 

 
Figura 12: Você está satisfeito com o seu cargo? 

 

Fazendo-se referencia a realização profissional, percebe-se que a minoria 

6% (n= 6) mostrou-se insatisfeito com o exercício da profissão (FIGURA 13). 

 

 
Figura 13: O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

 

 Na Figura 14, pode-se verificar o grau de satisfação dos docentes frente a 

sua carreira na IES. Pode-se verificar que 70% (n= 70) dos funcionários percebem 
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que a Instituição é aberta ao dialogo, sendo que 94 docentes identificam a 

possibilidade de evolução dentro da FAPAC. 

 
Figura 14:Percepção dos docentes em relação a sua carreira na IES 

 

Um ponto importante é constante nesta categoria diz respeito a 

remuneração, uma vez que a 58% destes atores consideram seu salário 

compatível com sua atividade. Entretanto, 50% dos professores acreditam que o 

salário poderia ser melhor (FIGURA 14). 

 Outro ponto positivo da FAPAC está relacionado com o feedback adotado 

pela IES, no tocante com a comunicação com a classe dos professores (FIGURA 

15). Neste item a maioria (87%, n=87) acredita que a empresa possui um canal 

aberto para o dialogo com seus colaboradores. 
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Figura 15: A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e 
contribuições de seus funcionários? 

  

Segundo Silva et al (2016) nas organizações faz-se necessário 

acompanhar as mudanças políticas e econômicas que refletem e interferem nos 

resultados corporativos internos e externos no desenvolvimento tecnológico e 

humano. Exaltando a importância da gestão de pessoas. 

 O relacionamento dos docentes com seus coordenadores apresentam-se 

como um potencial da IES, haja vista que a relação entre coordenação e corpo 

docente apresenta-se como excelência (FIGURA 16). 

Segundo Oliveira e Alencar (2013) para estimular a criatividade do 

professor, o coordenador deveria também enxergar e respeitar as habilidades do 

docente, bem como ser capaz de escutá-lo e orientá-lo em estratégias 

pedagógicas promotoras da capacidade de criar. 
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Figura 16: Relacionamento com seu Coordenador 

  

Através da Avaliação Interna (2015) deduz que os demais colaboradores da IES 

atuam de maneira a favorecer o trabalho docente (FIGURA 17). Nesta ótica, os 

docentes apontaram que existe um sentimento de colaboração e um bom 

relacionamento entre os professores e funcionários (gestores, técnico-

administrativo e serviços gerais). 

 

 
Figura 17: Relacionamento dos docentes com outros colaboradores 
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A comunicação interna possibilita o relacionamento eficaz dentro das 

organizações, podendo auxiliar estrategicamente uma empresa, obtendo 

resultados relevantes (RODRIGUES et al, 2014). 

 Em relação a formação continuada, para a prática da docência, pode-se 

comprovar que 74% (n= 74) dos professores receberam treinamento ( formação 

continuada), com o intuito de melhorar o processo ensino aprendizagem (FIGURA 

18), como verificado na página da Coppex 

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

 
Figura 18: Formação continuada 

  

Outra potencialidade da IES, relatada através dos docentes, faz menção do 

quanto os professores estão satisfeitos com o ambiente de trabalho (FIGURA 19). 

Revelando que há um bom ambiente de trabalho e que seus gestores são figuras 

que repassam de maneira correta os princípios ou valores da IES. 

http://www.itpacporto.com.br/CoppexCapacitacaoDocente.aspx
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Figura 19: Relacionamento com a IES 
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4.1.2 Percepção dos Discentes frente a Avaliação Institucional 2014 
4.1.2.1 Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) 

 A participação acadêmica foi considerada satisfatória pela equipe da CPA, 

pois a adesão aos processos de avaliação interna tem se mostrado o 

compromisso desta classe para com a atividade investigativa. 

 Posto isso a figura 20, descreve o comportamento da participação dos 

acadêmicos na avaliação institucional de 2013. Nota-se nesta figura que o curso 

com maior adesão foi o de enfermagem (94,5%) e o menor foi a Administração. 

Vale ressaltar que 1723 (89,4%) dos acadêmicos participaram desta campanha. 

 
Figura 20: Participação discente na Avaliação Interna 2015 

 

 Com relação à Missão Institucional, vários acadêmicos apontaram ter 

conhecimento deste documento (FIGURA 21). Isto pode ser devido este 

documento estar exposto nos mais diversos locais da IES (Recepção, Biblioteca, 

Hall entre os blocos e o plano de ensino). O curso com menor conhecimento foi o 

de Odontologia (43,5%) e o de maior conhecimento o de Administração (100%). 
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 Figura 21:Você conhece a Missão Institucional da FAPAC/ITPAC? 

 

Com relação ao documento Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

notou-se que, a maioria desconhece tal título (FIGURA 22), sendo que o curso 

com maior conhecimento foi o de Engenharia Civil. 

 
Figura 22: Você conhece o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da 
FAPAC/ITPAC? 

 Os cursos de graduação da FAPAC atuam de maneira constante na 

comunidade, com projetos e campanhas de extensão, através das entidades 

estudantis organizadas (DCE, CA, Ligas Acadêmicas e Atléticas). 

 Entretanto a maioria dos estudantes não percebe ou não percebeu essas 

atividades fora dos muros da IES (FIGURA 23). Porém o curso de Enfermagem 
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apresentou uma percepção positiva quanto essas atividades (85%). O curso com 

menor percepção fora o da Administração, pois este curso ainda encontra-se nos 

ciclos básicos da sua matriz curricular. 

 
Figura 23: Você conhece os projetos da FAPAC/ITPAC que promovam a 
interação da Instituição com a comunidade? 

 Tais ações foram notificadas através do site oficial da FAPAC, bem como 

através de suas mídias sociais, entre elas podemos citar a campanha “FAPAC 

Solidária” (FIGURA 24). 

 
Figura 24: Campanha FAPAC Solidária.  
Fonte: (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=980 

 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=980
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Figura 25: Programa de Pós-Graduação do ITPAC Porto Promove Atividades 
de Extensão em Tribo Xerente.  
Fonte: http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=929  

 

 Com relação a condição socioambiental, percebeu-se que poucos 

acadêmicos tem conhecimento sobre os atos que acontecem a cerca desse tema 

(FIGURA 26). 

 
Figura 26: Você percebe projetos da FAPAC/ITPAC que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável? 

 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=929
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 Outro ponto interessante é a percepção do acadêmico frente 

parcerias/convênios desenvolvidos na FAPAC/ITPAC junto à sociedade (FIGURA 

27). Nota-se que 59% (n= 1017) dos alunos participantes não perceberam esse 

elo de ligação. 

 
Figura 27: Você conhece as parcerias/convênios desenvolvidos na 
FAPAC/ITPAC junto a sociedade? 

 A FAPAC possui um Ambulatório Médico Escola que atende a comunidade 

acadêmica e a comunidade onde está inserida. Estes atendimentos são gratuitos 

e agendados na recepção do Ambulatório. Com relação a estes serviços, 

constatou-se que a maioria dos acadêmicos (78,7%) não utiliza este setor 

(FIGURA 28). 

 
 Figura 28: Você é usuário do Ambulatório da Medicina? 
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 Com relação aos serviços prestados na Clínica Odontológica, notou-se que 

a maioria dos estudantes (70,6%) não utiliza a infraestrutura da Clínica 

Odontológica (FIGURA 29). Assim como foi obervado no Ambulatório da 

Medicina. 

 
Figura 29: Você é usuário da Clínica Odontológica? 

 

 No entanto, estes acadêmicos (80,3%) indicariam os serviços prestados 

pelo Ambulatório Médico e pela Clínica Odontológica (FIGURA 30).  

 
Figura 30: Você indicaria os serviços da Clínica Odontológica e Ambulatório da 
Medicina? 
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4.1.3 Percepção dos Técnicos Administrativos frente a Avaliação 
Institucional 2014 
4.1.3.1 Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados inerentes a Avaliação 

Interna, pertinentes aos técnicos administrativos (incluem nessa categoria todos 

os funcionários da IES, exceto os docentes). 

Registrou-se que a maioria dos funcionários possui conhecimento acerca 

dos documentos institucionais, haja vista que 92,6% (n=112) assinalaram saber 

qual a Missão da IES  e 67,8% o PDI (FIGURA 31). Tal diferença pode ser 

creditada no sentido de que, a missão está publicada nos blocos da FAPAC e o 

PDI é um documento de cunho administrativo e que poucos trabalham 

diretamente com este registro. 

 
Figura 31: Percepção dos técnicos administrativos quanto aos documentos 
institucionais 

 

 Com relação aos programas que a IES mantém com a sociedade foi visto 

como positivo, uma vez que 84,3% (n=102) responderam ter conhecimento da 

parceria IES-Comunidade. Outro ponto positivo faz menção aos projetos de 

desenvolvimento sustentável, tendo a participação desta equipe de trabalho 

(FIGURA 30). 
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Figura 32: Percepção de Projetos e programa de desenvolvimento sustentável 

 

Assim sendo, a IES formulou o projeto de desenvolvimento sustentável 

intitulado “Ambienta-se” (FIGURA 5), que tem como objetivo a sensibilização dos 

colaboradores da FAPAC quanto ao uso sustentável dos recursos naturais, além 

da gestão adequada dos resíduos gerados 

(http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=701. Publicada em: 

15/04/2015). 

 Foi verificado que 95,9% (n= 116) dos funcionários indicam os serviços 

prestados pelo Ambulatório Médico e pela clínica Odontológica (FIGURA 33).  

 
Figura 33: Utilização do Ambulatório da Medicina e da Clínica Odontológica 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=701
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Nesta mesma figura tem-se a informação de que este público procura com 

maior frequência os atendimentos destes ambientes, em relação aos demais 

atores desta avaliação. 

 

4.1.3.2 Eixo 4 (Políticas de Gestão) 

 

 Nesta seção será apresentada e discutida as políticas de gestão na visão 

dos funcionários da IES. Neste sentido vale ressaltar que 94,2% (n=114) dos 

colaboradores cumprem com a responsabilidade que seus cargos exigem 

(FIGURA 34), no sentido de prestarem o melhor atendimento aos docentes e 

discentes. 

 
Figura 34: Percepção dos funcionários quanto às políticas de gestão 

 

 Na mesma figura, percebe-se o compromisso dos colaboradores desta IES 

em busca da excelência na prestação de serviços, visto que a opção modal dos 

funcionários é “sempre”. 

Com relação ao desempenho dos colaboradores em suas funções, a figura 

35 corrobora a figura 34, no sentido de que os funcionários têm a percepção de 

seu trabalho é importante para manter a qualidade da IES na prestação de 
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serviços. Sendo que 98,3% (n= 119) dos funcionários acreditam que são 

responsáveis pelo sucesso da empresa. 

 
Figura 35: Percepção dos funcionários quanto a sua função 

 

 Com relação ao desempenho de suas funções, os colaboradores 

apresentaram um índice de 90,9% (n= 110) de satisfação em exercer seus cargos 

(FIGURA 35). Além de estarem seguros em fazer sugestões sobre seu trabalho. 

 Os funcionários afirmaram que seus desempenhos são traduzidos em 

realização profissional (55,3%) e que a FAPAC é uma empresa que recebe 

sugestões/críticas de seus funcionários (47,9%) (FIGURA 36). 

 
Figura 36: Percepção sobre realização pessoal 
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 Outro ponto investigado na Avaliação Interna foi a relação 

Gestor/Funcionário. Neste quesito 91% (n= 110) dos colaboradores atestaram 

adequada a comunicação Chefe/Colaborador (FIGURA 37).  

 

 
Figura 37:  Como o seu chefe se comunica com seus funcionários? 

 

Para ter uma empresa competitiva, de valor, além de bons gestores, é 

necessário ter equipes formadas por bons colaboradores. Ou seja, pessoas que 

não se deixem influenciar por comportamentos negativos, mantendo boa sinergia 

no ambiente organizacional (DE OLIVEIRA, FERREIRA JUNIOR; 2013). 

 Referindo-se ao aspecto de remuneração e progressão da carreira dos 

colaboradores, foi visto que 66,9% (n= 81) estão satisfeito com seu salário e 

61,8% (n= 75) acreditam que o ordenado está adequado as suas funções 

(FIGURA 38).  
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Figura 38: Percepção dos funcionários com relação a sua carreira profissional 

 

Outro ponto interessante é o fato de 80,9% (n= 98) dos colaboradores 

enxergam chances de crescimento profissional. Neste sentido para Gonçalves e 

santos (2014) pôde-se constatar tendência de busca por crescimento profissional 

através de especialização e alto desempenho do seu potencial, gerando redução 

da rotatividade no quadro de funcionários e vantagem competitiva para a 

organização. 

 Os funcionários avaliaram a relação que mantém com seus gestores, 

sendo que 96,6% (n= 117) consideram satisfatória essa ligação (FIGURA 39). 

 
              Figura 39: Percepção gestor/Funcionário 
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Para Barreto, Nassif e Maria (2014) as empresas têm procurado, cada vez 

mais, absorver de seus colaboradores as competências e habilidades de que eles 

dispõem. Para que se tenha o efeito esperado, os colaboradores necessitam 

assimilar a cultura da empresa, os níveis de expectativas e o estilo de atuação 

dos gestores, líderes ou donos do negócio. 

 No tocante ao relacionamento entre os departamentos, verificou-se que os 

colaboradores (86,7%) afirmaram que há um relacionamento cooperativo entre os 

departamentos da IES (FIGURA 40). Além disso, afirmam que há um sentimento 

de valorização. 

 
Figura 40: Relação entre departamentos da IES 

  

Neste sentido Franco (2000), identifica nas Instituições de Ensino Superior 

(IES), os segmentos com os quais elas devem se relacionar. O segmento interno 

é composto pelo corpo diretivo, pessoal técnico-especializado, pessoal 

administrativo e de apoio, professores e alunos, devendo-se considerar a cultura 

e clima organizacional, o marketing próprio mais específico respeitando as 

características individuais das IES. 

A motivação das pessoas pode ser alcançada através de uma 

cumplicidade e valorização do indivíduo dentro da organização como “seres 

humanos” e não como “recursos humanos” (NEVES e STEFANO, 2015). 
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Outro ponto que corrobora com os achados da Avaliação interna é a 

percepção dos funionários de que há um relacionamento adequado entre os 

diversos departamentos da IES (FIGURA 41). 

 
Figura 41: Como você considera o relacionamento entre os funcionários da 
empresa? 

 

 Com relação ao exercício dos cargos, foi relatado que 72,7% (n= 88) dos 

funcionários reeberam treinamento para exercerem suas funções. Além disso, 

segundo os colaboradores a IES investe em treinamentos para melhorarem seus 

resulatdos (FIGURA 42).  

 
 Figura 42: Percepção dos colaboradores quanto aos treinamentos 
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Esses treinamentos são comunicados via email ou através do site oficial da 

IES.Esses treinamentos são comuinicados via email ou através do site oficial da 

IES (http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=416). 

 

Figura 43: Noticias sobre capacitação profissional 

 

Para finalizar a Avaliação Interna, questionou-se aos funcionários sobre a 

estabilidade de seu emprego, tendo como resposta que 55,3% dos mesmos tem o 

entendimento dessa segurança. Além disso, 98,3% dos entrevistados assinalaram 

que a FAPAC é um bom lugar para trabalhar (FIGURA 43). 

http://www.itpacporto.com.br/noticia.aspx?noticia=416
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              Figura 44: Percepção da estabilidade do emprego 
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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. 

Quadro 3: Ações programadas para Março de 2016 à Março de 2017 visando melhorar o eixo 2 e 
o eixo 4 

Ações programadas para – 2015/2016 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 

Endomarketing dos 
projetos/programas 
com a comunidade 

Divulgar os 
atendimentos realizados 
no ambulatório médico e 
na clínica odontológica 

- 
Aumentar a clientela no 
ambulatório médico e 

na clínica odontológica 

Confecção de 
folders e 

distribuição nas 
Unidades Básicas 

de Saúde 

Endomarketing dos 
projetos/programas 
sócioambiental 

Melhorar a divulgação 
dos eventos 

Número baixo de 
inscrições nos eventos  

Tornar público as 
ações da FAPAC 

- 
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Gestão de 
Pessoas 

Fomentar as  técnicas 
de gerenciamento de 
pessoas 

- 

Administrar as 
potencialidades de 
processos 
organizacionais e 
gerenciar pessoas, de 
forma a integrar os 
setores da FAPAC 

Ações planejadas 
para o anuênio 

2016/2017 

Formação 
Continuada para o 
exercício da 
docência 

Incrementar a formação 
continuada docente 

Melhorar adesão dos 
docentes 

Provocar mudanças na 
postura e no fazer 
pedagógico dos 
docentes quando, 
através dos programas 
de formação 
continuada, formarem-
se profissionais 
competentes, dotados 
de uma fundamentação 
teórica consistente e 
com capacidade de 
análise e 
reflexão crítica. 

Ações contínuas 

Treinamentos e 
Capacitação para 
os funcionários 

Promover a capacitação 
dos colaboradores da 
FAPAC 

Melhorar adesão dos 
colaboradores 

A capacitação dos 
colaboradores visa: 
 
• Redução de 
custos; 
• Ambiente de 
trabalho agradável; 
• Diminuição na 
rotatividade de pessoal; 
• Entrosamento 
entre os funcionários; 
• Empresa mais 
competitiva. 
• Elevação na 
produtividade 

Ações contínuas 
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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 2 (Desenvolvimento Institucional) e eixo 4 

(Políticas de Gestão). 

 

 

 

 

 



  

50 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

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. 

 

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. 

 

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. 



  

51 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

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. 

 

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. 



  

52 

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

Relatório da Avaliação Interna 2015 

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.  

 


