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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relato Institucional da Faculdade CEAFI tem sua criação fruto da 

exigência da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 62, que objetiva ser uma 

ferramenta para acompanhamento e verificação do posicionamento da instituição frente 

aos resultados de avaliação interna e externa. 

Este relato Institucional expressa o resultado de um trabalho de conscientização, 

de discussão, de análise e de interpretação de dados coletados durante os anos de 2020 e 

2021, com o objetivo de construir espaços de reflexão sobre a ação institucional que se 

constitui num referencial para todos os envolvidos e comprometidos com a implantação 

e consolidação da Avaliação Institucional e com a melhoria permanente da qualidade da 

Educação Superior. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) ao apresentar esse Relato Institucional, 

tem o intuito de fortalecer o processo de melhoria, visando o aperfeiçoamento de uma 

Instituição de ensino superior socialmente comprometida e, sobretudo, transparente para 

a sociedade. Ressalta-se que a Faculdade CEAFI considera a autoavaliação como um 

dos mais importantes e necessários procedimentos na busca da inovação e da qualidade 

institucional. 

A autoavaliação na instituição iniciou-se no ano de 2020, consolidando a cultura 

da avaliação dos docentes, dos discentes, dos colaboradores técnicos administrativos e 

com a sociedade civil. No decorrer do processo de avaliação procurou-se analisar a 

qualidade das ações desenvolvidas objetivando compreender o significado que estas 

ações representam para o crescimento e desenvolvimento da comunidade acadêmica. Os 

resultados são esclarecedores e levam a afirmar que é fundamental o processo de 

avaliação interna, com a finalidade de fortalecer os serviços educacionais prestados no 

âmbito institucional, pois este é o caminho para a busca da qualidade.
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2 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

Representante dos Docentes: 

MARIA APARECIDA DA SILVA 

 

Representante dos Técnicos-Administrativo: 

DOMINIQUE DE ARAÚJO ROCCHETTO 

 

Representante dos Discentes: 

FLÁVIO RODRIGUES MEDEIROS 

 

Representante da Sociedade Civil: 

RAÍRA BRAGA DOS SANTOS  

 
 
 
 
3 BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE CEAFI 

 

No dia 27 de novembro de 2000, o Centro de Estudos Avançados e Formação 

Integrada – CEAFI iniciou suas atividades em Goiânia, sendo uma empresa pioneira na 

sua área de atuação. Começou suas atividades com foco em fisioterapia e o caminho 

escolhido para materializar esse objetivo foi o da pós-graduação lato sensu, para a 

formação de especialistas. Desde sua concepção, sua finalidade foi o de tornar-se 

referência na capacitação de profissionais com formação acadêmica na área da saúde,  

O credenciamento das atividades da FACULDADE CEAFI ocorreu em 10 de 

setembro de 2018, sendo publicado no Diário Oficial da União (DOU) pela Portaria Nº 

917, de 6 de setembro de 2018. A autorização do funcionamento do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar foi publicada no DOU em 17 de setembro de 2018, 

pela Portaria Nº 622, de 14 de setembro de 2018. 

A busca de novas oportunidades mercadológicas, demonstra a arrojada dinâmica 

laboriosa das dirigentes do Centro, viabilizando o momento em que o campo de atuação 

do CEAFI amplia-se para outras áreas como: fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, 

medicina tradicional chinesa e educação física. 

Atualmente a Faculdade CEAFI oferece cursos de pós-graduação e de 

aperfeiçoamento para profissionais da área da saúde, cabendo destacar temas 

transversais como Fisioterapia, Educação Física, Fonoaudiologia, Disfagia, Ventilação 



 
Faculdade CEAFI 

Relato Institucional 2022 

 

 

5 

Mecânica, Gestão de Saúde, que certamente influenciaram a decisão de implantar a 

formação superior em Tecnologia de Gestão Hospitalar. 

Os projetos atuais de cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Saúde e de 

Gestão e Negócios tem como destaque: Audiologia: enfoque clínico, ocupacional e 

otoneurológico BSB; Disfagia: enfoque hospitalar BSB; Fisiologia clínica na 

reabilitação física; Musculação e personal training; Fonoaudiologia em audiologia; entre 

outras. 

Na capacitação do profissional da área de saúde, o CEAFI, valoriza as melhores 

condições de aprendizagem, e oferece aos seus alunos salas de aulas climatizadas, 

equipadas com cadeiras almofadadas, data show, som e quadro branco, incluindo sala 

para estudos com microcomputadores interligados à Internet e, ainda, auditório. Por 

isso, propicia aos seus egressos, destaque e distinção nos respectivos campos de 

atuação.  

Certamente essas credenciais são resultado dos conhecimentos teóricos e das 

atividades práticas desenvolvidas ao longo do curso. 

A gestão e a organização da Faculdade CEAFI são coordenadas pela Diretoria 

com o apoio das Gerências Administrativas e da Coordenação do Curso de Graduação, 

possuem carga horária específica para desenvolvimento de atividades organizacionais e 

representatividade no Colegiado e Núcleo Docente Estruturante. 

A expectativa da Faculdade CEAFI é de que o egresso do curso seja um 

profissional com um conjunto de competências, traduzidas em conhecimentos, 

habilidades e atitudes que o capacite a ter o domínio técnico e comportamental 

essenciais para o exercício profissional, com visão crítica, humanística e sistêmica, 

pautada pela ética e responsabilidade social. 

Além disto, almeja-se que ele desenvolva qualidades primordiais a todo 

profissional, tais como capacidade crítica, disciplina e organização, disposição para 

ouvir, capacidade de adaptação, capacidade de trabalhar em equipe, consciência dos 

limites e potencialidades do ser humano, consciência e atitudes éticas, olhar 

investigativo, visão e raciocínio multidisciplinar. 

Diante deste prisma, a Faculdade CEAFI busca desenvolver seu papel de 

sensibilizar o estudante, de forma que ele se reconheça como o principal agente 
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desencadeador da própria aprendizagem, tendo como norteador o modelo pedagógico 

adotado pela instituição. 

 

 

4 CONCEITOS OBTIDOS EM AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

No ano de 2017 a Faculdade CEAFI passou pelo processo de Autorização do 

CST em gestão Hospitalar e pelo Credenciamento da Faculdade na modalidade 

presencial, foram avaliados, pelo INEP, o curso e a IES cuja síntese crítica é 

apresentada abaixo. 

 

Curso Gestão Hospitalar Conceitos 

1 Organização didático-pedagógica 4.1 

2 Corpo Docente 4.0 

3 Infraestrutura 3.5 

CC Final 4 

Tabela 1: Conceitos obtidos na avaliação do curso pelo INEP em 2017 

 

Como a oferta de cursos superiores pela Faculdade CEAFI ainda é recente tendo 

o seu inicio no ano de 2020, ainda não passaram pela avaliação do ENADE, o que não 

nos possibilitou ainda gerar o CPC e consequentemente IGC do curso avaliados. Vale 

lembrar que o inicio do curso coincidiu com o inicio da pandemia do COVID 19. 

Para que se possa acompanhar a evolução do curso, algumas ações já vêm sendo 

implementadas pela Diretoria Geral e Coordenação do Curso, como a Análise Crítica 

(avaliação in loco) no curso superior de graduação em GESTÃO hospitalar, a qual é 

realizada após a avaliação do curso pelo MEC/INEP e tem como principal objetivo 

supervisionar, acompanhar e monitorar com base no relatório disponibilizado pelo 

MEC, as estratégias que foram traçadas e as ações executadas pela gestão da direção e 

pelos coordenadores de curso, para aperfeiçoar e alinhar as questões apontadas na 

avaliação, visando melhorar a qualidade do curso e, consequentemente, a elevação do 

conceito em uma nova avaliação. Este trabalho servirá de apoio para a avaliação de 

reconhecimento do curso como também de diretriz para os cursos que a Faculdade 

CEAFI pretende solicitar a autorização de funcionamento ao MEC conforme o PDI. 

Ainda sobre os dados da tabela acima pode ser observado que: 
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 Na dimensão 1 “Organização didático-pedagógica” o conceito 4.1 (Muito Bom) 

sinalizando para o 5  (Ótimo) do total; 

 

 Na dimensão 2 “Corpo Docente e tutorial” o conceito 4  (Muito Bom) demonstra 

que o curso está no caminho certo com a equipe de docentes; 

 

 Na dimensão 3 “Infraestrutura” o conceitos 3.5 (Regular/Bom) mostrou que a 

Faculdade ainda podia melhorar nessa dimensão. 

 

O conceito 2 (Insuficiente) não ocorreu  em nenhuma das 3 dimensões.  O 

conceito 1 que mostra situação Não Existente também não ocorreu em nenhuma das 3 

dimensões da avaliação realizada pelo INEP. 

Nos itens específicos, dentro do detalhamento das três dimensões avaliadas, os 

indicadores com as melhores avaliações no curso como um todo têm o “1.14. Apoio ao 

discente”, “1.21. Número de vagas”, “1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da 

saúde”, “2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso”, “2.8. Regime de 

trabalho do corpo docente do curso”, “2.9. Experiência profissional do corpo docente”, 

“2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente”, “3.7. Bibliografia 

complementar”, “3.8. Periódicos especializados” que obteve o conceito 5 (ótimo) dentre 

os indicadores avaliados. 

O Indicador 1.15. “Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso” 

(Instrumento de Avaliação de 2015)
1
 e que hoje no instrumento de avaliação é 

equivalente ao indicador  1.13 “Gestão do curso e os processos de avaliação interna e 

externa” tem a ver diretamente com atividades que a CPA executa visto que esta 

diretamente relacionada com o planejamento e a gestão fundamentado nos relatórios de 

autoavaliação institucional e do curso realizados pela CPA. 

Neste contexto os resultados da autoavaliação do curso procura identificar os 

aspectos que dificultam e/ou facilitam a ação acadêmica do curso, assim como sugerir 

estratégias de intervenção para corrigir rumos, consolidar sua ação pedagógica e 

alcançar efetivamente maior qualidade no ensino-aprendizagem. A coordenação do 

curso, de posse dos relatórios estatísticos emitidos pela Comissão Própria de Avaliação 

– CPA e informações próprias (reuniões, formulários próprios, pesquisa-ação, ...) redigi 

anualmente seu Plano de Ação, no qual busca estabelecer e cumprir compromissos 

                                                           
1
 Disponível em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrume

nto_cursos_graduacao_publicacao_agosto_2015.pdf  

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrumento_cursos_graduacao_publicacao_agosto_2015.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrumento_cursos_graduacao_publicacao_agosto_2015.pdf
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relacionados às diversas melhorias e incrementos necessários às condições de oferta das 

diversas atividades acadêmicas do curso. 

Vale ressaltar que nesse Indicador 1.13 “Gestão do curso e os processos de 

avaliação interna e externa” o conceito obtido foi 4 (Muito Bom) na avaliação de 

Autorização do curso de Gestão Hospitalar na modalidade presencial realizado em 2017 

sendo esse curso o único que passou por esse processo na Faculdade CEAFI. 

 

FACULDADE CEAFI – Avaliação Número 1 

1 Planejamento e Avaliação Institucional 4.0 

2 Desenvolvimento Institucional 3.1 

3 Políticas Acadêmicas 3.2 

4 Políticas de Gestão 3.7 

5 Infraestrutura 3.2 

 CI Final 3 

Tabela 2: Conceitos obtidos de avaliações de Credenciamento da 

Faculdade CEAFI  pelo INEP em 2017 Credenciamento Presencial.     

 

Em relação aos Conceitos obtidos nas avaliações de Credenciamento da 

Faculdade CEAFI observasse que em 2 Eixos o 1 (Planejamento e Avaliação 

Institucional) e o 4 (Políticas de Gestão) ficaram com o Conceito Muito Bom. Vale 

lembrar que para se ter bons resultados na Gestão e preciso que tenha Planejamento e a 

Avaliação da execução desse planejamento. Portanto, a gestão da Faculdade CEAFI 

entende que está no caminho certo e que a CPA tem contribuído de forma satisfatória 

dessa evolução. O importante é saber de que modo o processo de autoavaliação 

institucional e as avaliações externas podem ser um efetivo e eficiente instrumento de 

mudança e melhoria de todos os processos acadêmicos e de gestão seja da IES ou do 

curso. 

 

 

5 PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Em 2020, ano da primeira avaliação da CPA, o instrumento para coleta de dados 

da autoavaliação foi discutido e formulado mediante diversos encontros da comissão, e 

se baseou no Instrumento de Avaliação de cursos de Graduação – Bacharelados, 

Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia (presencial e a distância). Foi 

elaborado um único questionário, com 48 questões fechadas, de múltipla escolha, 
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abrangendo docentes, discentes dos Cursos Superiores e técnicos administrativos, com 

cinco alternativas, sendo que o pesquisado escolhe uma única resposta. Para tanto, o 

modelo utilizado foi a escala Likert (MALHOTRA, 2006), onde foram medidos os 

níveis de concordância ou não concordância à afirmação. 

Em 2020 passamos por um momento de reflexão em relação às ações e 

planejamento de nosso processo de autoavaliação. 

Infelizmente, em razão do ano atípico com o advento da pandemia do Covid-19, 

a CPA conseguiu realizar a avaliação anual em 2020 de uma forma que não era como o 

planejado no seu cronograma.  

Em 2021, foi elaborado um único questionário no mesmo modelo anterior 

composto por apenas 11 questões fechadas (pesquisa quantitativa), de múltipla escolha, 

em comparação com o questionário anterior. Foi invertido os números das respostas 

com as alternativas seguindo assim a lógica dos conceitos de instrumentos de avaliação 

de Cursos e de IES. Foram medidos os níveis de concordância ou não concordância à 

afirmação. As questões foram formuladas utilizando um dos conjuntos de alternativas 

apresentadas a seguir:  

2020    2021 

1. Excelente    1. Não Existente  

2. Muito Suficiente   2. Insuficiente  

3. Suficiente    3. Suficiente  

4. Insuficiente   4. Muito Suficiente  

5. Não Existente  5. Excelente  

  

Portanto, o planejamento das autoavaliações em relação aos novos conceitos, a 

partir de 2021, seguirá um modelo proposto no ano de 2020, pois dessa forma com 

vistas a propiciar possibilidade de acompanhamento e comparação da evolução dos 

itens a serem avaliados com um nível maior de profundidade. 

A estratégia de comunicação consistiu em um banner no site institucional, onde 

era apresentado um texto com explicações acerca do propósito, finalidade e importância 

da pesquisa, informando que os dados coletados resultariam em um relatório 

institucional, contendo análises críticas que poderiam subsidiar futuras decisões.  

A mobilização e divulgação da aplicação do questionário, e importância da 

autoavaliação, ocorreram nos messes de junho e de novembro. Foram utilizados 

cartazes, folders, internet (e-mail e sítio), informações em sala de aula, entre outras 
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ações, sempre visando à adesão de toda a população a ser pesquisada. O ano de 2021 

seguiu a mesma metodologia de 2020. 

 

 

 

A autoavaliação, portanto, é uma estratégia para o autoconhecimento 

institucional e que, de modo consequente, viabiliza elementos que orientam as 

atividades acadêmicas e administrativas das Instituições de Ensino Superior. 

O planejamento dos trabalhos se iniciará normalmente em fevereiro e a coleta de 

dados a partir de maio para os cursos e novembro para a IES. Planejamento da 

autoavaliação referência 2021 foi pautado nas seguintes premissas: 
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 Utilização de fontes diversificadas de insumos de dados; 

 Abertura para manifestação do gestor em relação aos aspectos avaliados; 

 Busca de integração de dados com outras pesquisas existentes. 

 Seguir um padrão em conformidade com as instruções normativas SINAES; 

 Efetuar proposições de correção/melhorias e efetuar o acompanhamento de seu 

tratamento por parte dos responsáveis; 

 Fornecer informações estratégicas para postos de comando e direção e 

informações para a comunidade em geral; 

 Acompanhar a execução das atividades propostas no planejamento estratégico 

da instituição; 

 Possibilitar a comparação de versões futuras dos aspectos avaliados, por meio de 

indicadores e outras ferramentas de análise. 

 

A voz da comunidade acadêmica e civil é extremamente importante, a fim de 

contribuir para a construção de um cenário pós-pandemia mais sólido na Faculdade 

CEAFI, ciente dos desafios associados a um amplo é necessário um processo de 

reestruturação/retomada. 

É impossível descrever um relatório de avaliação no ano de 2021 e não tocar na 

continuidade dos efeitos da pandemia. 

Debates a respeito da continuidade do ensino remoto, da avaliação da 

possibilidade e dos riscos de um retorno escolar precoce, mostraram o papel da 

Faculdade CEAFI no desenvolvimento humano, tecnológico, científico e cultural da 

comunidade acadêmica da Faculdade. 

 

 

6 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Nos ano de 2020 a divulgação dos resultados não ocorreu de forma homogênea. 

Cada representante ficou encarregado traçar e executar estratégias de divulgação com 

seus pares. Diante disso, pode-se observar que a divulgação em alguns setores pode não 

ter ocorrido. 

Mesmo a CPA/CEAFI tendo publicado os resultados no site institucional e 

divulgado para a Coordenação, Professores em Reuniões por Curso e Lideres de Turmas 

e sociedade civil para divulgação entre os pares a divulgação dos resultados não ocorreu 

de forma homogênea, entendendo assim que foi mais em virtude da Pandemia do 

COVID-19. 
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A CPA no ano de 2021 focou seus esforços principalmente na definição de uma 

nova metodologia de trabalho e na analise crítica dos trabalho anterior. Através da 

metodologia de obtenção de dados da tabela a seguir: 

Objetivos Ação 

Levantar informações, identificar os anseios, dificuldades 

em relação aos trabalhos sob sua responsabilidades e 

pontos a melhorar. 

Entrevistas semiestruturadas 

com responsáveis de setor. 

Análisar as premissas, objetivos e finalidades registradas 

em documentação oficial para cruzamento com 

informações de outras fontes. 

Analise documental (PDI, PPC e 

outros) 

Análisar os processos de autoavaliação anteriores com o 

objetivo de delinear trabalhos futuros e efetuar correções de 

rumo para ações futuras bem como observar o tratamento 

das proposições anteriores pela administração. 

 

Analise crítica de relatórios CPA 

anteriores 

Identificar questões chave a serem avaliadas e 

acompanhadas em trabalhos futuros. 

Discussões acerca das questões 

SINAES 

 

A comissão da CPA apresenta as seguintes proposições: 

 Promover reuniões periódicas de coordenadores setoriais 

 Criar mecanismo de acompanhamento de proposições da comissão 

 Criar um canal permanente para submissão de proposições pela comunidade 

acadêmica 

 Levar ao conhecimento da comunidade acadêmica as ações de pesquisa e 

extensão que estão sendo realizadas a nível institucional 

 Criação de um Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 

 Definir uma política de comunicação 

 Reforçar ações de comunicação institucional tanto internamente como 

externamente 

 Criar estratégias de integração entre os setores administrativo e pedagógico 

 Mapeamento de processos de trabalho 

 Centralizar o levantamento de informações institucionais 

 Gravar as reuniões deliberativas em substituição de ata 

 Investir/Ampliar áreas de convivência 

 Criar política de gestão de laboratórios 

 Mapear atribuições de cargos e funções 

 Criar política de aquisições para acervo biblioteca 

 

Os detalhamentos e justificativas para a apresentação dessas proposições para o 

ano de 2021 encontram-se no corpo do relatório CPA 2021. Pensa-se que antes de 

sugerir analiticamente aspectos a serem avaliados, as sugestões dessa comissão devem 

convergir para ações que visem a melhoria do próprio processo de acompanhamento 

institucional. Uma reformulação nas ações de acompanhamento institucional levarão 

naturalmente, através de feedback oportuno, para as demais melhorias necessárias rumo 
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a excelência institucional. Essa comissão não vislumbra a materialização das ações 

provenientes do planejamento estratégico sem a criação de um sistema eficaz de 

controle, acompanhamento e feedback dos atos administrativos. 

 

 

7 PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

 

A instituição desenvolveu um plano de melhoria relacionando unicamente as 

proposições da CPA em um plano de ação consolidado, de forma que não se pode 

observar a relação direta entre as proposições da CPA e Ações da Administração. Tal 

ação será sugerida e acompanhada com premência sob as demais proposições dessa 

comissão. 

Mesmo não se tendo enumerado em documento a parte os tratamentos dados as 

considerações feitas pela CPA no ano anterior, observa-se indiretamente a consideração 

de suas observações entremeio aos objetivos estratégicos que ora são incorporados ao 

PDI. Percebeu-se durante a elaboração dos trabalhos desse período que ações 

provenientes de diversas demandas, e possivelmente as proposições decorrentes dos 

trabalhos da CPA, foram formalmente levantados e organizados, com a elaboração do 

planejamento estratégico institucional. 

Entretanto as respostas às diligências efetuadas pelo MEC no ano de avaliações, 

seja de cursos ou da Faculdade CEAFI, contemplando as respectivas duvidas foram 

sanadas. Não se pode ter certeza, mas ao que tudo indica as sugestões da CPA e as 

demais avaliações induziram uma série de iniciativas a nível institucional, que foram 

incorporadas as ações globais construídas no planejamento estratégico da Faculdade 

CEAFI, ações essas que estão consolidadas em documento oficial PDI. Percebe-se que 

muitas das proposições registradas pela autoavaliação anterior aparecem sob forma de 

ações entremeio ao planos táticos e operacionais que representam a materialização dos 

objetivos estratégicos da instituição. 

 

 

8 PROCESSOS DE GESTÃO 
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O presente tópico traz para análise algumas ações provenientes do processo 

planejamento estratégico institucional que se encontram relacionadas com as 

proposições das avaliações anteriores e com os resultados de avaliações externas. 

Por oportuno ressalta-se que o objetivo estratégico em alguns casos pode 

aparentemente não apresentar relação nenhuma com a proposição da CPA. Isso 

acontece por que a proposição da CPA nesse quesito específico assume apenas uma das 

ações a nível tático ou operacional dentro do referido objetivo estratégico. Em virtude 

da quantidade excessiva de ações, esses níveis foram suprimidos do presente relato. O 

relacionamento das proposições da CPA com os objetivos estratégicos definidos pela 

administração ficam mais claros quando se observa o seu desdobramento em ações do 

plano tático e operacional, tendo em vista que grande parte das sugestões levantadas 

pela CPA possuem caráter operacional. 

Outra observação importante é que dentre os objetivos estratégicos existentes e 

seus desdobramentos táticos e operacionais, foram elencados aqui apenas os objetivos 

que mostram relação com as proposições dessa comissão. A execução das ações não se 

encontra contemplada nesse relatório. 

Deve-se nesse ponto fazer uma ressalva. Como as proposições efetuadas 

anteriormente pela CPA, traduziam-se em termos relativamente abrangentes essa 

situação acaba dificultando a verificação das propostas sugeridas pela CPA. Cabe 

ressaltar que outras ações muito importantes foram desenvolvidas pela administração 

nesse sentido. 

 

 

9 EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Os textos e os dados apresentados acima mostram que é necessário repensar os a 

forma de desenvolvimento dos trabalhos e isso se faz em momento oportuno ao mesmo 

tempo em que a Faculdade CEAFI traça um caminho claro e sólido para seu futuro 

através da publicação do PDI 2021 - 2025. 

Pode se observar que a comissão apresentava falhas no quesito acompanhamento 

especialmente quando aconteceu a Pandemia do Covid 19 provenientes das avaliações 

tanto internas como externas em poder da CPA. Esse aspecto essencial para os trabalhos 

da CPA será incorporado na nova metodologia dos trabalhos de referência 2022. 
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A avaliação em si objetiva trazer amplo conhecimento da realidade institucional, 

e amplo conhecimento denota divulgação de suas atividades articulando a participação 

de toda a comunidade no processo de avaliação, assim sendo, a estratégia de 

comunicação dos resultados do processo de autoavaliação será repensada tendo como 

referência o distanciamento social causado pela pandemia.  

Por fim, denota-se que há um grande caminho a ser percorrido rumo a 

excelência no quesito autoavaliação institucional, lembrando que a Faculdade CEAFI 

tem apenas 2 anos de autoavaliação, porém o vislumbre de que nosso trabalho se 

constituirá em importante ferramenta de acompanhamento e gestão é motivação 

poderosa para seguirmos adiante no aprimoramento das atuais práticas de autoavaliação. 
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