
 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

 

Porto Nacional, 18 de Setembro de 2015 

 

Carta do II Seminário da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Em tempo que cumprimento e em respeito e acatamento as 

prerrogativas da Comunidade Acadêmica, venho por meio deste informar 

algumas reivindicações sugeridas pelo corpo discente, no II Seminário da 

Comissão Própria de Avaliação, que teve como objetivo a socialização dos 

resultados da Avaliação Institucional de 2014. 

As demandas elencadas pelos acadêmicos encontram-se em anexo, 

para que seja apreciado pelos gestores desta IES, a fim de satisfazermos o 

que é necessário, para uma boa relação entre os atores da Avaliação e a 

Gestão Institucional.  

A Comissão Própria de Avaliação coloca-se a disposição, para maiores 

esclarecimentos e na oportunidade, agradecemos o apoio destinado a esta 

equipe de trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Thompson de Oliveira Turíbio 
Me, Docente Pesquisador 

CRbio4 76836/04 
 



 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

 

ANEXO 
 

Sugestões elencadas pelo corpo Discente no II Seminário da CPA 
 

CPA – Seminário 17-09-15  (manhã)- SUGESTÕES 
 

 Espaço para descanso (com poltronas) e Cantina com micro-ondas para 

preparo de refeições trazidas pelos próprios alunos (turmas integrais); 

 Instalação de Armários para uso individualizados, (quantidade de 

material muito grande pra trazer e voltar pra casa todos os dias); 

 Pré-clínica, com moveis para canhotos; 

 Aquisição de peças orgânicas (laboratório de anatomia); 

 Renovação de livros sem a necessidade de comparecer à biblioteca; 

 Necessidade de caixa eletrônico 24h no campus; 

 Problemas na autenticação de entrega dos livros, reservas; 

 Melhoria e disponibilidade da internet- laboratórios e wifi (falta de sinal); 

 Ar-condicionado, caixa de revelação, sala de raio-x –pré-clínica, sala de 

imagineologia; 

 Biometria para controle da entrada de pessoal no campus; 

 Iluminação e vigilância na parte de baixo do estacionamento; 

 Ponto de ônibus em frente à faculdade; 

 Iluminação nas proximidades do campus (segurança dos alunos); 

 Falta de Livros da biblioteca virtual, traduzidos ( odontologia ); 

 Tutorial de acesso à biblioteca virtual; 

 Vincular o email institucional junto ao email pessoal. 

 Disponibilizar mais cursos de verão; 

 Realização do questionário avaliando o professor em vez da matéria. 

 Padronização das carteiras. 

 Disponibilizar ao aluno pegar mais matérias (preenchimento das cargas 

horárias vagas, individuais); 

 Disponibilizar um campo no site para reclamações; 

 Melhoria do atendimento na recepção e administrativo (funcionários 

devem ser mais cortez e educado); 

 Ajuda de custo para as monitorias de acadêmicos beneficiários do 

PROUNI, FIES, etc.; 

 Identificação do diário do professor quanto ao dia de lançamento das 

notas. 

 Não permitir o uso de espaço de estudo em grupo, por uma única 

pessoa, na biblioteca; 



 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

 Melhoria do atraso dos professores no dia de aplicação de prova e 

regularização do horário de provas com o horário de aula. 

 Ambiente de apoio às acadêmicas que têm filhos; ambiente pago ou 

cedido pela faculdade; 

 Professor não tem como provar que o aluno faltou; 

 Acadêmico ser avaliado pelo mesmo professor que faz o 

acompanhamento; 

 Criação de um padrão dos critérios de avaliação; 

 Preparar os professores para trabalhar em conjunto, muitos professores 

não se importam com a carga horária dos alunos e passam trabalhos 

excessivos, os alunos não tem tempo para executar tantos trabalhos 

estudar para as provas, etc.; 

 Cobertura do estacionamento; 

 Avaliação do acadêmico de acordo com o  nível de desempenho que o 

acadêmico pode chegar e não de acordo com o nível do professor como 

profissional de odontologia; 

 Entrega das avaliações para que os alunos tenham material de apoio 

nos estudos posteriores, de acordo com o rendimento nas avaliações. 

 
CPA – Seminário 17-09-15  (Noite)- SUGESTÕES 

 Cobertura das passarelas no período das chuvas, mesmo que seja com 

tendas; 

 Caixas eletrônicos ( foi explicado, sobre a segurança) 

 Pontualidade dos professores nos dias de provas; 

 Melhoria do tratamento entre professor aluno; 

 Não ter N2 cumulativa, o conteúdo fica muito pesado. 

 Abertura da Grade para alunos que estejam com tempo livre ou 

atrasados, para adiantar ou pagar disciplinas, como nas outras 

faculdades; 

 Diminuição da quantidade de trabalhos e projetos e maior prazo para 

realiza-los 

 Pontualidade no lançamento das notas e faltas. 

 Devolução das provas para servir de material de apoio para as provas 

cumulativas. 

 Melhor assessoramento dos professores aos alunos para tirar duvidas, 

ajudar em trabalhos, etc,; 

 Aumento do espaço de socialização da lanchonete e a possível abertura 

de uma concorrência dentro do próprio campus 

 Melhor tratamento pessoal do setor administrativo; 

 Melhoria do acesso ao email acadêmico (dificuldades nas recuperações 

de senhas); 



 

Comissão Própria de Avaliação (CPA/ITPAC) 

 Disponibilizar e melhorar o sinal de wifi e internet nos laboratórios; 

 Banheiros e bebedouros para o bloco novo; 

 Renovação dos livros pelo portal; 

 Diminuição do valor da multa dos livros; 

 Geração de boleto para pagamento de multa pelo portal; 

 Aumentar o horário da biblioteca e lanchonete para se igualar ao horário 

de aula; 

 Disponibilização do conteúdo das disciplinas por parte dos professores 

no portal, slides, pdfs, etc; 

 Retorno e estabilidade do desconto da mensalidade, 3% esta baixo 

demais; 

 Melhor atendimento na reprografia (os funcionários não imprimem as 

demandas dos alunos por preguiça); 

 Melhorar a iluminação das mesas do gramado, (impossível de estudar a 

noite); 

 Melhorar iluminação externa da faculdade; 

 Controle do estacionamento e transito dentro das dependências do 

campus (alguns estão guiando sem responsabilidade e comprometendo 

a segurança dos demais); 

 Diminuição do valor cobrado pela segunda chamada; 

 Fazer seminários de normas da ABNT e normas da faculdade para os 

calouros, principalmente; 

 Priorizar o portal do aluno ao invés  do portal EDMODO; 

 Responsabilidade da coordenação com os documentos dos alunos, que 

seja possível enviar documentos online e posterior comprovação quando 

voltarem das férias, quando necessário atualização de documentos; 

 Criação de um laboratório especifica para o curso de enfermagem; 

 Utilização dos laboratórios de engenharia civil com aulas pratica de 

Física e outras disciplinas 

 Iluminação e ponto de ônibus na frente da faculdade; 

 Ampliar a quantidade de visitas técnicas para os cursos de engenharia e 

arquitetura; 

 Melhorar o calendário acadêmico, excesso de provas numa mesma 

semana; 

 Proporcionar locais para guardar os materiais, ex: armários; 

 Caixa eletrônico para pagamentos de boletos de histologia; 

 Laboratório de estudo com peças; 

 Acumulo de muito conteúdo na disciplina de histologia; 

 Manutenção dos computadores dos laboratórios usados pelos cursos de 

engenharia e arquitetura e colocar monitores que entendam os 

programas para ajudar os alunos; 
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 Melhorar o acesso ao portal do aluno; 

 Retirar o sistema proporcionado no portal e colocar pacote office, para 

realização de slide; 

 Copos descartáveis nos bebedouros; 

 Mudar a plataforma de email institucional; 

 Maior presença do coordenador de engenharia civil e tomar decisões 

cabíveis com relação às reclamações dos alunos; 

 Realização de aulas pratica de Química; 

 Professores não trocar as aulas praticas pelas teóricas, sem reposição e 

sem combinar com os alunos previamente; 

 Organização do horário das aulas pratica para o curso de odontologia 

para os alunos que não moram em Porto Nacional; 

 Mais iluminação na área gramada e estacionamentos; 

 Criação de um ambiente de descanso para alunos que não moram em 

Porto e precisam passar o dia na faculdade; 

 Monitoramento eletrônico dos laboratórios de anatomia para inibir o furto 

das peças; 

 Atividades extraclasses para alunos com baixo índice de aprovação para 

ajudar a recuperar as notas; 

 Implantar o sistema de provas substitutivas; 

 


