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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) ao apresentar esse relatório, 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. 

Nesse sentido, este relatório de Autoavaliação Institucional expressa o resultado 

de um trabalho de conscientização, de discussão, de análise e de interpretação de dados 

coletados durante o primeiro semestre do ano 2022, contemplando a avaliação dos cinco 

eixos e suas dez dimensões, de acordo com as orientações da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) definida pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), 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 autoavaliação na instituição iniciou-se no ano de 2020, consolidando a cultura 

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

 

A Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), que preconiza o aprimoramento da qualidade do ensino 

superior bem como o direcionamento da expansão da oferta de novos cursos, possuindo 

o intuito de ampliar a sua eficácia institucional, acadêmica e social. Há em sua 

composição três processos diferenciados, que são: Avaliação das Instituições de 

Educação Superior (AVALIES), Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e Avaliação 

do Desempenho dos Estudantes (ENADE). Esses processos são articulados entre si, 

apesar de serem desenvolvidos em situações e momentos distintos. 

Na concepção do SINAES a avaliação torna-se um instrumento que direciona as 

ações reguladoras do sistema de educação. Na esfera institucional, propicia a elaboração 

de procedimentos de gestão que favorece o aperfeiçoamento dos processos acadêmicos 

que envolvem ensino, pesquisa e extensão, bem como esmera-se no que concerne aos 

impactos sociais, econômicos, culturais e políticos envolvidos por esse processo.  

Assim, o objetivo primordial do processo de autoavaliação é a construção de uma 

consciência institucional, tendo em vista possibilitar que os resultados obtidos forneçam 

informações relevantes e necessárias aos gestores, permitindo programar ações a curto e 

longo prazo a fim de alcançar os objetivos maiores. 

 Neste contexto a Faculdade CEAFI em seu processo de autoavaliação institucional 

manifesta a busca frequente da qualidade, e que na avaliação obtém-se dados que 

conduzirão a eficácia de suas práticas cotidianas, apontando as fragilidades e 

potencialidades para que seja realizado o planejamento de melhorias no direcionamento 

das ações no sentido de aprimorar os processos institucionais, favorecendo toda a 

comunidade acadêmica. Assim, a avaliação se constitui em um meio para a instituição 

avultar seu progresso, qualidade e aprimoramento contínuos.  

Dessa forma, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Faculdade CEAFI 

desenvolve ações institucionais voltadas para disseminação da cultura da avaliação e 

sensibilização da comunidade acadêmica sobre a necessidade da avaliação como 

instrumento de melhoria da qualidade educacional, bem como a sua contribuição no 

processo de reflexão e transformação. 
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2.1 Dados da Instituição 

 A Faculdade CEAFI surge como uma instituição voltada para a excelência na 

educação superior, visando suprir demanda de mercado, estabelecendo, como premissa 

principal, a qualidade de ensino. 

Figura 1: Dados da Instituição 

Mantenedora 
CEAFI – CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E 

FORMACAO INTEGRADA (COD. 16624) 

CNPJ 04.182.760/0001-18 

Natureza Sociedade Empresária Ltda  

Representante Legal Lorena Carla Oliveira e Silva 

Mantida FACULDADE CEAFI (COD. 21680) 

Diretora Geral Lorena Carla Oliveira e Silva 

E-mail diretoria@ceafi.edu.br  

End. Rua T 28, de 1171/1172 ao fim nº: 1.806 

Bairro Setor Bueno Cidade: Goiânia CEP: 74215-040 UF: GO 

Telefone (062) 3941-3082 

Site http://www.ceafi.edu.br  

Fonte: Secretaria Geral da Faculdade CEAFI 

 

A mantenedora CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO 

INTEGRADA LTDA-ME – CEAFI, é uma instituição com personalidade jurídica 

privada, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 04.182.760/0001-18 registrado e 

protocolado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o número 52 

20363779-1. Tem como sede administrativa a cidade de Goiânia, Estado de Goiás, e está 

localizada na Rua T 28, nº 1.806 – Bairro: Setor Bueno CEP: 74215-040. 

A FACULDADE CEAFI, mantida pelo CEAFI, com sede em Goiânia – Estado 

de Goiás, é um estabelecimento particular de ensino superior, situada na localizada na 

Rua T 28, nº 1.806 – Bairro: Setor Bueno CEP: 74215-040, onde funciona o curso da 

Instituição. 

mailto:diretoria@ceafi.edu.br
http://www.ceafi.edu.br/
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2.2 Breve Histórico 

O Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada – CEAFI iniciou suas 

atividades em Goiânia, no dia 27 de novembro de 2000, 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,  

A FACULDADE CEAFI obteve o credenciamento das atividades 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. 

Nos dias atuais, a Faculdade CEAFI oferece cursos de pós-graduação e de 

extensão para profissionais da área da saúde, cabendo destacar temas transversais como 

Gestão Estratégica em Saúde, Gestão da Qualidade para Laboratório de Análises Clínicas 

e Ergonomia, Saúde e Trabalho, que certamente influenciaram a decisão de implantar a 

formação superior em Tecnologia de Gestão Hospitalar. 

Os projetos 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. 

Assim, a busca de novas oportunidades mercadológicas, demonstra a arrojada dinâmica 

laboriosa das dirigentes, 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. 

Dessa maneira, o CEAFI, na capacitação do profissional da área de saúde 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.  
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Portanto, essas credenciais são resultado dos conhecimentos teóricos e das 

atividades práticas desenvolvidas ao longo do curso, que tem seus dados expressos na 

figura 2 que segue abaixo. 

Figura 2: Dados da Graduação 

Curso CST EM GESTÃO HOSPITALAR 

Amparo Legal Portaria Nº 622, de 14/09/2018 

Habilitação Tecnólogo em Gestão Hospitalar 

Grau Conferido Tecnólogo em Gestão Hospitalar 

Carga Horária Total 2.400h 

Atividades Complementares 100h 

Total Geral 2.500h 

Integralização Mínima 06 Semestres 

Integralização Máxima 09 Semestres 

Fonte: Secretaria Geral da Faculdade CEAFI 

 

A Faculdade CEAFI em sua gestão e organização 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. Também busca 

desenvolver seu papel de sensibilizar o estudante, de forma que ele se reconheça como o 

principal agente desencadeador da própria aprendizagem, tendo como norteador o modelo 

pedagógico adotado pela instituição. 

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. Assim, 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 
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comportamental essenciais para o exercício profissional, com visão crítica, humanística 

e sistêmica, pautada pela ética e responsabilidade social. 

 

2.3 Objetivos Institucionais 

De acordo com o seu Regimento, a Faculdade CEAFI tem como objetivos: 

− estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

− assegurar a qualidade de ensino, em caráter estável e duradouro como condição da 

formação e qualificação de recursos humanos; 

− formar profissionais aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

− incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica e tecnológica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

− promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;  

− suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

− estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

− promover a extensão, aberta à participação da população, direcionada ao atendimento 

de necessidades do desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e 

tecnológico regional, ou de demandas específicas de grupos e organizações sociais. 

 

2.4 Metas Institucionais 

As metas propostas conforme a missão definida para a Faculdade CEAFI são:  
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− buscar, continuamente, a qualidade e a sustentabilidade no âmbito do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão; 

− implantar e consolidar um modelo acadêmico renovador de cursos superiores de 

tecnologia em Goiânia; 

− buscar e consolidar parcerias para o desenvolvimento da pesquisa e da extensão; 

− garantir que o processo de avaliação institucional, em conjunto com as diversas 

avaliações, permita o acompanhamento do plano de desenvolvimento institucional e 

do projeto pedagógico institucional; 

− obter no mínimo conceito 4 em avaliação oficial do curso; 

− obter no mínimo conceito 4 nas avaliações de condições de oferta do curso de 

graduação; 

− compor o quadro docente com no mínimo 40% de professores titulados em Mestrado 

e Doutorado; 

− compor o quadro docente com no mínimo 10% de jornadas em tempo integral; 

− rever continuamente os planos pedagógicos de modo a atender as prioridades 

acadêmicas em consonância com a sustentabilidade; 

− alcançar reconhecimento como centro de referência na formação de tecnólogos, 

aliando rigor acadêmico à prática educacional estimulante e desafiadora 

 

2.5 Missão 

“Oferecer uma formação de excelência aos profissionais de saúde, desenvolvendo 

competências, habilidades e atitudes para um posicionamento de destaque no mercado de 

trabalho". 

 

2.6 Visão 

“Ser a Instituição de Ensino Superior referência na área da saúde até 2025”. 

 

2.7 Valores 

“A Faculdade CEAFI tem como valores o compromisso em ofertar cursos de 

qualidade associados a utilização de metodologias ativas, com matriz curricular em 

sintonia com as atuais exigências regulatórias e do mercado, trabalhando a sinergia entre 
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conteúdo teórico e a prática, com um corpo docente de excelente formação acadêmica e 

ampla experiência profissional”. 

 

2.8 Autoavaliação Institucional 

Na concepção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), a autoavaliação torna-se um instrumento que direciona as ações reguladoras 

do sistema de educação. Na esfera institucional, propicia a elaboração de procedimentos 

de gestão que favorece o aperfeiçoamento dos processos acadêmicos que envolvem 

ensino, pesquisa e extensão, bem como esmera-se no que concerne aos impactos sociais, 

econômicos, culturais e políticos envolvidos por esse processo.  

O processo de autoavaliação é percebido como instrumento de melhoria e de 

qualidade acadêmica e cientifica, tendo atributo formativo e intenciona o aprimoramento 

dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Dessa forma, cria 

uma cultura de avaliação promovendo uma atitude de tomada de consciência sobre sua 

missão e as finalidades acadêmica e social. 

À visto disso, essa avaliação tem como objetivo realizar a autoavaliação da 

instituição, atendendo especialmente, os princípios da globalidade (todos os cinco eixos 

e suas dez dimensões determinadas no SINAES), da participação, de forma a envolver 

toda a comunidade acadêmica (discentes, docentes, funcionários técnico-administrativos 

e gestores) e a continuidade deste processo. 

 Por conseguinte, a Faculdade CEAFI em seu processo de autoavaliação 

institucional manifesta a busca frequente da qualidade, e que na avaliação obtém-se dados 

que conduzirão a eficácia de suas práticas cotidianas, apontando as fragilidades e 

potencialidades para que seja realizado o planejamento de melhorias no direcionamento 

das ações no sentido de aprimorar os processos institucionais, favorecendo toda a 

comunidade acadêmica.  

Neste processo autoavaliativo serão observados os seguintes princípios: 

responsabilidade social com a qualidade da educação superior; reconhecimento da 

diversidade dos diversos órgãos da instituição; compromisso da continuidade da gestão 

estratégica pautada no ambiente participativo e sistemático; e continuidade do processo 

avaliativo como instrumento de política educacional. Assim, a autoavaliação se constitui 
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em um meio para a instituição entender seu progresso, qualidade e aprimoramento 

contínuos.  

 

2.9 CPA – Comissão Própria de Avaliação 

A CPA da Faculdade CEAFI está composta em seu total por quatro membros, 

sendo três representantes da comunidade acadêmica: Corpo Docente, Corpo Discente, 

Corpo Técnico-Administrativo e um da Sociedade Civil. A nomeação dos membros da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) se deu por meio de Portaria expedida pelo Diretor 

Geral. Os membros nomeados por meio de portaria e obedeceu a seguinte composição: 

         Figura 3: Composição CPA 

Representante Nome 

Docentes Maria Aparecida da Silva 

Técnicos-Administrativo Dominique de Araújo Rocchetto 

Discentes Flávio Rodrigues Medeiros 

Sociedade Civil Raíra Braga dos Santos 

        Fonte: Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A coordenação da autoavaliação institucional está sob a responsabilidade da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), desde a elaboração do método, passando por sua 

implementação e sistematização dos resultados, até a elaboração do Relatório Anual de 

Avaliação Institucional, que subsidia os Planejamentos Administrativo e Pedagógico da 

instituição. 

A CPA foi criada com o objetivo de realizar a autoavaliação com base nos 

referenciais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

conforme o documento da Comissão de Avaliação da Educação Superior – CONAES 

intitulado Diretrizes para a avaliação das Instituições de Ensino Superior. Esses 

documentos estabelecem que as CPA’s sejam o elo com este último, ou seja, permitem 

associar seu projeto específico de avaliação institucional ao conjunto do sistema de 

educação superior do país. 
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3. METODOLOGIA 

 

A CPA considerou às disposições da Lei 10.861, porém destaca que estas ficam 

predispostas as variáveis dos agentes envolvidos por ser este constituído de um processo 

democrático, que vai sendo construído ao longo do seu desenvolvimento, no âmbito de 

cada item avaliado. Esse contexto avaliativo se constitui em um momento de análise 

crítica do trabalho realizado pela instituição, sendo uma oportunidade de verificar a visão 

de educação voltada para a formação de egressos que sejam capazes de responder aos 

desafios postos por nosso tempo, em condições não só de atuar nas comunidades locais, 

mas também de compreender o contexto sociocultural. 

A avaliação institucional foi realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

com a participação da comunidade acadêmica, sendo eles: alunos, professores e 

funcionários técnico-administrativos, tendo sido desenvolvida de forma participativa e 

contínua, e considerando a semestralidade do curso, a avaliação foi realizada nos dois 

semestres letivos, neste relatório tem-se 2022/1. Na construção desse processo foram 

realizadas as seguintes ações: Procedimentos Administrativos, Sensibilização e 

Mobilização; Procedimentos Avaliativos e Elaboração de Relatórios de Autoavaliação.  

Figura 4: Processo de Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A autoavaliação da instituição ocorreu conforme a Nota Técnica N° 14 /2014 – 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC, que estipula os cinco eixos a serem considerados no 

processo de autoavaliação institucional, que contemplam as dez dimensões no art. 3° da 

Processo de 
Autoavaliação

Procedimentos 
Administrativos

Sensibilização e 
Mobilização

Procedimentos 
Avaliativos

Elaboração de 
Relatórios de 
Autoavaliação
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Lei 10.861/04 (SINAES), tendo a finalidade de verificar a Instituição de Ensino Superior 

como um todo. 

Figura 5: Eixos e Dimensões da Autoavaliação Institucional 

Eixo Dimensão 

1. Planejamento e 

Avaliação Institucional 
8. Planejamento e Avaliação 

2. Desenvolvimento 

Institucional 

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

3. Responsabilidade Social da Instituição 

4. Políticas Acadêmicas 

2. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

3. Comunicação com a Sociedade 

9. Política de Atendimento aos Discentes 

5. Políticas de Gestão 

5. Políticas de Pessoal 

6. Organização e Gestão da Instituição 

10. Sustentabilidade Financeira 

7. Infraestrutura Física 7. Infraestrutura Física 

Fonte: Norma Técnica INEP/DAES/CONAES, 2014 

 

3.1 Participantes 

A autoavaliação institucional envolve a participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, os questionários foram aplicados nos três segmentos da 

comunidade acadêmica: discentes, docentes e técnicos administrativos. Os discentes se 

restringiram ao universo aos alunos da graduação. A participação teve o princípio da 

adesão voluntária, considerando que a avaliação institucional deve ser desejada por toda 

a instituição, sendo os pretensos participantes sensibilizados por argumentos que 

justificam a importância de sua cooperação na melhoria da qualidade a cada avaliação.  

No decorrer do processo buscou-se sensibilizar por sua validade, a fim de que 

tenha legitimidade, gerando assim uma amostragem mais fidedigna nos resultados 

obtidos, minimizando a interferência das variáveis. O formulário da autoavaliação foi 

disponibilizado de forma virtual a partir de um link disponibilizado na plataforma Google 

enviado por e-mail. 
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3.2 Procedimentos Administrativos  

− Discutir Proposta da Autoavaliação entre os membros da CPA;  

− Construir o Plano de Ação Anual da CPA;  

− Elaborar o Cronograma Anual de Ações/Atividades da Autoavaliação;  

− Acompanhar processos de avaliações externas dos cursos de graduação da CEAFI;  

− Participar de encontros e seminários, para capacitar os membros da CPA;  

− Acompanhar a construção (e gerência) de página de website (sítio eletrônico) da CPA;  

− Disponibilizar os instrumentos avaliativos de acordo com o calendário acadêmico;  

− Encaminhar o relatório de autoavaliação para: Diretorias, Coordenação de cursos e 

Departamentos;  

− Acompanhar junto ao Procurador Institucional da Faculdade CEAFI o envio dos 

relatórios parciais e integral do ciclo Avaliativo na base E-MEC;  

− Divulgar os resultados para a comunidade por meio do site, banners e materiais 

impressos;  

− Elaborar o relatório anual de gestão da CPA e encaminhamento a Diretoria. 

 

3.3 Sensibilização e Mobilização 

− Realizar reunião com os membros da CPA com a participação da gestão, das 

coordenações de cursos, e dos coordenadores de departamentos e serviços para 

apresentação do Plano de Ação da CPA, reforçando a importância da autoavaliação 

como processo coletivo e dinâmico;  

− Mobilizar a comunidade acadêmica para responder os questionários de autoavaliação, 

por meio de informes via e-mail, bem como em páginas de redes sociais institucionais;  

− Promover ações de interatividade eletrônica sobre ações da CPA com comunidade 

acadêmica através do website e de páginas da CPA nas redes sociais institucionais;  

− Divulgar os resultados do processo de autoavaliação institucional através de 

participação em reuniões com os diferentes segmentos acadêmicos;  

− Realizar confecção de boletins informativos em mídias eletrônicas e disponibilização 

dos relatórios de autoavaliação no website institucional;  

− Esclarecer, durante apresentação da CPA, para a comunidade acadêmica a diferença 

entre SAC, CPA e Ouvidoria;  
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− Esclarecer, durante a apresentação da CPA, para a comunidade acadêmica sobre os 

benefícios e incentivos que a Faculdade CEAFI coloca à disposição de cada 

seguimento;  

− Realizar concurso, com a participação da comunidade acadêmica para confecção e 

escolha do logotipo da CPA, fomentando o processo participativo e democrático da 

autoavaliação institucional.  

A divulgação foi realizada pelos membros da CPA, com o auxílio do Coordenador 

do Curso, utilizando banners, murais, visitas em sala de aula, e redes sociais, etc. 

Figura 6: Material de divulgação da Autoavaliação Institucional 2022/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação 

 

3.4 Procedimentos Avaliativos 

A Coleta de Dados foi realizada por meio de questionários criados em formulários, 

sendo: Discente – formulário I; Docente – formulário II; e Técnico-administrativo – 

formulário III. Cada instrumento visa captar as percepções e níveis de satisfação da 

comunidade acadêmica diante dos atributos avaliados, tendo sido criados a partir dos 

quesitos que descrevem situações e práticas relacionadas ao desenvolvimento dos 

componentes curriculares e aspectos estruturais, administrativos e vivenciais 

relacionados à rotina acadêmica. 
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 Os instrumentos são respondidos a partir de uma escala Likert de cinco pontos, 

sendo para os discentes e docentes: Nunca = 1; Raramente = 2; Às vezes = 3; 

Frequentemente = 4; e Sempre = 5. Para os questionários utilizados com os técnico-

administrativos a escala foi a seguinte:  Insuficiente = 1; Regular = 2; Suficiente = 3; Bom 

= 4; Excelente = 5. Se o respondente marcar o equivalente a 1, mostra que nesse aspecto 

é preciso melhorar, ao passo que, quanto mais próximo do 5 o respondente assinalar, mais 

ele demonstra que está satisfeito com o atributo avaliado, indicando que, nesse aspecto, 

o item avaliado atende às necessidades e/ou expectativas do respondente.  

A aplicação dos questionários ocorreu para o corpo docente, discente e técnico-

administrativo, considerando os Eixos selecionados para o Ano Avaliativo, sendo:  

− Promover a elaboração do Instrumento de Autoavaliação da CPA, com base na 

indicação dos 05 Eixos Avaliativos/SINAES;  

− Planejar a definição dos períodos de coletas de dados e inserção informativa desses 

períodos no calendário acadêmico, dos cursos de graduação;  

− Implementar os resultados obtidos para fins de melhoria de desempenho da 

instituição.  

Os formulários foram disponibilizados em ambiente virtual por meio de um link 

do Google, enviado aos participantes através do e-mail e do WhatsApp. O levantamento 

de dados também ocorreu por meio de pesquisa documental; entrevistas, planilhas, 

formulários, análise de relatórios, e observação. 

 

3.5 Elaboração de Relatórios de Autoavaliação 

A análise dos dados advindos dos instrumentos avaliativos são realizados através 

de tabulação dados; estatística dos dados tabulados e inferências analíticas, decorrendo 

posteriormente a elaboração de relatórios parciais e relatório integral do Ciclo 2020, 2021, 

2022. No relatório indica-se possíveis ações corretivas de pontos fracos e de 

fortalecimento dos aspectos positivos do ensino, da iniciação científica e da extensão, 

bem como encaminhamento do relatório a Diretoria Acadêmica para que a mesma possa 

discutir e analisar os dados junto a mantenedora definindo futuras estratégias de 

gerenciamento e melhoria de qualidade de ensino. 

Posteriormente a coleta de dados realizou-se a sistematização e análise desses 

dados, para tal, fez-se o cruzamento das informações obtidas nos questionários 
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respondidos pelos alunos, professores e funcionários técnico-administrativos, esses dados 

foram submetidos aos procedimentos analítico-estatísticos utilizando média aritmética. 

Dessa forma, normalizaram-se os dados pelo total com dados que demonstram condições 

de realização das atividades, bem como as características específicas das atividades 

realizadas por cada uma das áreas avaliadas. 

Fundamentado nos resultados das avaliações foram feitas propostas de ações que 

culminam no Plano de Melhorias que demonstra as demandas de cada um dos 

setores/categorias profissionais avaliados. Destaca-se que se faz uma discussão, 

envolvendo o coordenador do curso, CPA, Procurador Institucional, Direção Acadêmica, 

com o intuito de, a partir dos resultados obtidos na avaliação, são recomendadas 

alternativas de melhoria da qualidade do curso. As ações do Plano de Melhoria são 

acompanhadas e avaliadas pelos envolvidos, sendo organizadas e desenvolvidas durante 

o ano letivo seguinte. 

 

3.6 Divulgação dos Resultados 

Os resultados são divulgados logo após o relatório ser concretizado pelos 

membros da CPA, contribuindo com a construção da cultura institucional de avaliação, 

apresentando as fragilidades e as potencialidades da instituição e dando legitimidade ao 

processo. Além disso, os envolvidos diretamente no processo de avaliação podem 

perceber nos resultados o seu ponto de vista sobre a instituição. A divulgação dos 

resultados ocorre por meio do site institucional, os relatórios ficam disponíveis para 

download, configurando em importante canal de comunicação, viabilizando a 

transparência e publicação dos resultados. Como meios de divulgação do relatório da 

Autoavaliação Institucional, realizam-se reuniões de discussão, com espaço aberto a 

sugestões e comentários espontâneos a respeito dos instrumentos utilizados e seus 

respectivos resultados. 
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4. RESULTADOS 

  

Os resultados foram consolidados neste relatório que demonstra a percepção dos 

alunos, professores, e funcionários técnico-administrativos sobre a forma de organização 

administrativa e acadêmica da instituição, as condições físicas, os docentes, técnico-

administrativo e gestor, desenvolvimento de pesquisa e extensão, dentre outros. 

Destaca-se que os resultados das avaliações são utilizados periodicamente pelos 

gestores para o planejamento das atividades acadêmicas. Neste âmbito, os resultados das 

avaliações interna (autoavaliação institucional) e externa (ENADE, avaliação de cursos e 

institucional), são a base para a elaboração dos Planos de Melhoria Setoriais e do Curso, 

a atualização do PPC e do PDI. Esses resultados decorre da participação da comunidade 

acadêmica na autoavaliação institucional, pois permite verificar dados que permitirão aos 

gestores refletir nos objetivos e metas, ajustar os percursos traçados para o cumprimento 

da missão institucional. A seguir tem-se a tabela que demonstra o índice de participação 

dos alunos, dos professores e dos técnico-administrativos. 

             Tabela 1: Participação na Autoavaliação Institucional 

Participantes 2022-1 

Discentes 62% 

Docentes 67% 

Técnico-administrativos 55% 

              Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

Os resultados obtidos na autoavaliação são apresentados a seguir expondo suas 

potencialidades e fragilidades para a tomada de decisão das ações de melhoria. 

 

4.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Avalia-se a Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação, que tem por finalidade 

verificar a integração do processo avaliativo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), objetivando um acompanhamento e monitoramento por meio da 

Avaliação Institucional.  



 
Faculdade CEAFI 

Relatório Semestral da Autoavaliação Institucional 2022/1 

 

 

19 

Conforme a pesquisa realizada, ocorre o planejamento para a realização das 

atividades e sua equivalência com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), tendo 

frequência semestral. A ocorrência de modificação surge a partir dos resultados 

discutidos, de releitura e discussão do PDI para integração com a avaliação. 

Na verificação documental, a análise mostra o cumprimento do que está ali 

estabelecido, das entrevistas, por meio de conferência do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, do projeto do curso e da análise da inserção no cenário contemporâneo, e 

outras documentações, bem como o cumprimento da missão e dos objetivos propostos, 

acompanhamento do ingresso, foi possível avaliar que o eixo 1 que se refere ao 

Planejamento Institucional e Avaliação, foi plenamente atendida. Dessa maneira, pode-

se perceber a preocupação dos envolvidos nos processos para o alcance dos objetivos que 

viabilizam a missão institucional. 

A IES desde o início do processo de implantação do sistema de autoavaliação e a 

composição da CPA, a ela garantiu as condições para que a mesma tivesse autonomia e 

pudesse desenvolver o processo avaliatório. A participação de cada segmento 

institucional possibilitou que o processo fosse democrático e participativo. Dessa forma, 

os resultados das avaliações podem trazer transformação na instituição e medidas são 

tomadas no sentido de que as melhorias se revertam em benefício da comunidade 

acadêmica. Ressalta-se também que possibilita que a CPA possa apresentar à Direção, 

sugestões de procedimentos, ações e propostas de alterações, a serem implementadas a 

curto, médio e longo prazo que visem o aprimoramento do trabalho desenvolvido na 

instituição. 

 

4.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Avaliou-se a dimensão 1 que aborda a Missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e a dimensão 3 que tem foco na responsabilidade social da Instituição, 

considerando especialmente o que se refere a sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

Na dimensão 1 verificou-se que a Instituição reconhece como missão institucional 

promover educação superior de qualidade, estimulando o desenvolvimento do 
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conhecimento e habilidades de seus discentes para que alcancem o sucesso pessoal e 

profissional. A instituição compreende que, na interação dinâmica com a sociedade, e 

com o mercado de trabalho, define os seus objetivos e projetos de atuação acadêmica 

presentes e futuros. Tendo como finalidade responder aos anseios e às necessidades da 

comunidade onde se situa. Possui o compromisso de colocar o produto de suas atividades 

de ensino, ao alcance e serviço dessa comunidade, para dela obter respeito e 

reconhecimento, obtendo uma imagem positiva junto a sociedade, buscando resultados 

satisfatórios e esmerando-se pela experiência acumulada ao longo dos anos.  

Dessa maneira, o desenvolvimento institucional se orienta pelas diretrizes gerais 

de: fortalecimento da identidade; garantindo a sustentabilidade, qualidade e expansão das 

atividades acadêmicas no curso de graduação, programas de pós-graduação e a 

democratização do planejamento e gestão institucional. As políticas e metas descritas no 

PDI estão sendo cumpridas ao longo do processo acadêmico. Quanto ao perfil dos alunos 

ingressantes, constatou-se que a IES não possui mecanismos de nivelamento para 

atendimento aos alunos com dificuldades para acompanhar o desempenho da classe, 

tendo o Núcleo de Apoio Pedagógico para auxiliar nesse processo realizando o 

atendimento ao aluno. 

 No que se refere ao Planejamento Institucional está atendido, pois nos documentos 

verificados foi possível avaliar o cumprimento do que está estabelecido por meio de 

conferência do Plano de Desenvolvimento Institucional. Em outras documentações, 

constatou-se o cumprimento da missão e dos objetivos propostos, acompanhamento do 

ingresso, porém destaca-se a necessidade do planejamento para acompanhar os egressos 

a partir da colação de grau da primeira turma. A CPA sugere ações pautadas no estímulo 

à pesquisa, na expansão do ensino, na melhoria dos indicadores educacionais, na 

modernização e informatização dos segmentos da Instituição e desenvolvimento de ações 

voltadas para a articulação entre ensino-pesquisa-extensão. 

 A dimensão 3 faz menção à responsabilidade social da Instituição considera 

especialmente no que se refere a sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural. 

A Faculdade CEAFI compreende que a responsabilidade social, deve ser 

permeada por ações que alcancem à comunidade, por meio de comportamentos solidários 
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e fraternos na busca por uma sociedade mais justa. Além disto, estabeleceu-se o respeito 

à diversidade, como ligação para a busca pela tolerância em relação ao processo de 

crescimento e pela procura do conhecimento sem fronteiras, independentemente de sua 

estrutura social e cultural. Ademais, determinou que a transparência estaria presente em 

todas as suas ações, sendo que essa perspectiva foi acoplada aos demais valores definidos 

pela instituição. 

Nesse sentido, as bases da gestão administrativa e acadêmica são a valorização da 

pessoa humana, reconhecendo-a e respeitando-a em seu processo de aprendizado na busca 

pelo conhecimento. Dessa forma, busca-se uma formação humanística, pautada na 

instrumentalização do saber para ampliar suas perspectivas no exercício de suas funções. 

Outra condição que norteia os valores é a ética profissional que permeia as atitudes e 

comportamentos delineados a partir de decisões coerentes, estabelecidas em forma de 

regras de boa conduta. 

Gráfico 1: Contribuições para o ingresso do aluno no mercado de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

A Instituição busca contribuir para o ingresso de profissionais qualificados no 

mercado de trabalho, sendo verificada a responsabilidade social proveniente dos gestores, 

demonstrando o compromisso e a contribuição em ações que envolvem a 

responsabilidade social, considerando sua finalidade e as correlações com o cenário 

interno e externo. Também participa de programas de cooperação e parcerias, visando 
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ampliar a empregabilidade de seus futuros egressos, como oferecer aos alunos dos 

diversos cursos a oportunidade de compartilhar vivências e experiências profissionais.  

A IES recolhe rigorosamente seus impostos, cumprido com a sua responsabilidade 

social, tendo ações voltadas para a comunidade, evidenciando-se entre elas as de 

preservação do patrimônio, de defesa do meio ambiente e de desenvolvimento econômico 

e social, buscando a formação consciente de seus alunos. Verifica-se o cumprimento dos 

requisitos desse eixo, tendo ocorrido à busca da melhoria dentro do contexto acadêmico, 

ampliando oportunidades e gerando possibilidades a todos os envolvidos no processo. 

 

4.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 No eixo 3 tem-se a Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

a Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade e a Dimensão 9 – Política de Atendimento 

aos Discentes.  

 A dimensão 2 traz o apoio da instituição aos seminários técnico-científicos 

desenvolvidos no curso de graduação. Destaca-se que as questões e seus indicadores de 

ocorrência permitem uma visualização focada na avaliação diretamente para o 

desempenho didático pedagógico do professor.  

         Gráfico 2: Planos de ensino contribuem com os estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

Fonte: Autoavaliação Institucional 
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Os planos de ensino apresentados pelos professores, demonstrado no gráfico 

anterior que contribuem nos estudos, pois os docentes apresentam o plano de ensino nas 

primeiras aulas, mostrando a preocupação em cumprir o estabelecido na semana do 

planejamento pedagógico e manter um padrão adequado de exposição do conteúdo e sua 

sequência, propiciando o aprendizado programado na disciplina. 

A qualidade do ensino-aprendizagem, expressa no gráfico a seguir, evidencia a 

satisfação dos alunos na avaliação dos docentes, no que tange ao estímulo encontrado 

pelo discente na relação com o professor, que se torna um motivador no quesito estudar 

e aprender na visão do aluno. Verifica-se o quanto a relação professor-aluno possui um 

referencial para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Gráfico 3: Relação professor-aluno estimula estudar e aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

Verificou-se que no processo ensino-aprendizagem que há uma interação dos 

envolvidos que assegura uma participação dentro de um contexto de responsabilidade na 

construção educacional pautada no aprimoramento contínuo. Constata-se o desempenho 

didático pedagógico dos professores como satisfatório através das ações adequadas ao 

contexto, expressas nas avaliações realizadas. 
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Gráfico 4: Desempenho Didático Pedagógico dos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 

Nesse sentido, os dados obtidos demonstraram um alto índice de satisfação dos 

discentes com a qualidade do ensino-aprendizagem, sendo fruto do desempenho dos 

docentes no que diz respeito ao fato dos conteúdos favorecem a atuação em estágios ou 

atividade profissional, proporcionando a oportunidade dos alunos aprenderem a trabalhar 

em equipe, bem como a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas, 

demonstrando comprometimento do docente em sala de aula. 

Gráfico 5: Qualidade do ensino-aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 
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A postura ética dos professores foi apontada com relevância, pois a ética é uma 

forma de pensar e acontece de dentro para fora, a postura ética refere-se ao 

comportamento em conformidade com os objetivos, diretrizes, crenças e valores 

organizacionais. 

A Faculdade CEAFI disponibiliza cursos, palestras e material bibliográfico para 

iniciação científica, faz elaboração e utilização de estudos de casos, realização de alguns 

estudos temáticos de caráter interdisciplinar, seminários e dentre outros, possuindo ênfase 

no uso de recursos didáticos que envolvam visitas orientadas.  

No que se refere a pesquisa acadêmica, esta deve ser utilizada como estratégia do 

ensino-aprendizagem, estimulando o aluno no desenvolvimento do raciocínio crítico e 

abstrato por intermédio da realização de trabalhos acadêmicos. Neste contexto, percebe-

se que a IES necessita empregar mais esforços para formar em igualdade a tríade ensino, 

pesquisa e extensão, ampliando sua produção.  

Gráfico 6: Participação em Extensão, Eventos e Iniciação Cientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 
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minimizar os índices de reprovação, evasão e falta de motivação nas disciplinas, 
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alunos regularmente matriculados em cursos de graduação. Aprofunda o conhecimento 

do monitor sobre o conteúdo da disciplina, oferece ao aluno experiência nas atividades 

técnicas, didáticas e científicas em determinadas disciplinas, bem como, oportunidade 

pela carreira docente, porém nesta autoavaliação não foi constatada a existência da 

Monitoria, ficando expresso neste relatório a necessidade de refletir sobre o fato. 

 Nas propostas pedagógicas constatou-se atividades, como: elaboração de projetos 

de integração das disciplinas, práticas em laboratórios especializados, visitas técnicas 

com acompanhamento docente e encontros técnico-científicos. Verificou-se 

maleabilidade e versatilidade interdisciplinar, proporcionando maior abertura e 

comprometimento com ele mesmo e com o outro de forma reflexiva e transformadora. A 

seguir eventos realizados que objetivaram ampliar as propostas pedagógicas. 

 

Figura 7: Divulgação da JICC – Jornada de Iniciação Científica CEAFI 2022-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do curso 

 

A Jornada de Iniciação Científica CEAFI (JICC) 2022-1 ocorreu de 18 a 20 de abril, 

gerando debates e discussão com os alunos. Na oportunidade foram oferecidos os 

seguintes temas: 

− Comunicação e Saúde: a desinformação a serviço da comunidade; 
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− Educação Permanente em Saúde: estratégias de prevenção e controle de infecção 

hospitalar em UTI; 

− A importância da Comunicação Efetiva no Contexto Hospitalar; 

− Humanização na Assistência na Hospitalização do Paciente Idoso no Serviço de 

Hotelaria Hospitalar; 

− Organização e Oferta da Assistência: acolhimento do paciente com sequelas da 

Covid-19; 

− Psicologia da Pandemia: assistência aos pacientes e familiares no enfrentamento 

da Covid-19. 

 

Figura 8: Programação da JICC – Jornada de Iniciação Científica CEAFI 2022-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do curso 

  

Na Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade, verificou-se que o aluno acessa 

as informações de sua vida acadêmica no portal do aluno (plataforma SEI) através o site 

institucional (www.ceafi.edu.br), dessa maneira a Instituição mantém um canal aberto 

entre ela e a comunidade acadêmica. A Secretaria auxilia o discente na abertura de 

processos; requerimento de declarações e atestados; matrículas; atualização de dados; 

acordos e negociações de parcelas; emissão de 2ª via de boletos bancários. 

http://www.ceafi.edu.br/
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A comunicação com a sociedade ocorre através de publicações impressas (jornais, 

informativos, catálogos, folders, cartazes, etc.), produções eletrônicas (rádio e tv) e 

Internet (portais, sites, newsletter, banners, informativos, etc.). 

Figura 9: Comunicação com a Sociedade 2022-1 (Divulgação do Curso) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do curso 

 

A instituição mantém-se um diálogo aberto com a comunidade, por meio da área 

de Marketing, disponibilizando para tal o espaço “Contato”, sendo um canal aberto no 

site da Faculdade CEAFI através do qual qualquer pessoa da comunidade pode entrar em 

contato com a Instituição.   

As atividades da Ouvidoria parte dos princípios de liberdade de expressão e da 

imparcialidade na condução do processo de análise e atendimento às reclamações, 

sugestões e elogios feitos pelos usuários da Faculdade CEAFI. Trata-se de um 

instrumento de comunicação direta entre alunos, professores, funcionários técnico-

administrativos e prestadores de serviços terceirizados, e a instituição.  

A Ouvidoria tem como principais objetivos:  

− Estabelecer um canal de comunicação entre a instituição e seus usuários;  

− Buscar a satisfação dos usuários e prestadores de serviço da instituição;  

− Colher informações que expressem o grau de satisfação/insatisfação dos usuários;  

− Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

A Ouvidoria funciona por meio de dois instrumentos:  

1. Ouvidoria eletrônica (E-mail ouvidoria@ceafi.edu.br), nesse formato qualquer pessoa 

que acessar esse endereço poderá postar reclamações, sugestões e elogios às 

atividades de forma geral da IES; 

mailto:ouvidoria@ceafi.edu.br
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2. Sala da Ouvidoria destinada ao atendimento daqueles que queiram fazer reclamações, 

sugestões e elogios pessoalmente.  

Os atendimentos da Ouvidoria são registrados em formulários padronizados e 

encaminhados à Direção Acadêmica para tomar as providências necessárias. 

Posteriormente, a Direção retorna o resultado das providências tomadas sobre as 

reclamações e sugestões para que a Ouvidoria dê um retorno aos usuários ouvidos. 

Figura 10: Divulgação da Ouvidoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Geral da Faculdade CEAFI 

 

Na avaliação da Dimensão 9 o objetivo é verificar as formas com que os discentes 

estão sendo integrados à vida acadêmica e os programas, por meio dos quais, busca 

atender aos princípios inerentes à qualidade de vida estudantil, identificando os 

programas de ingresso, acompanhamento pedagógico, permanência do estudante, 

participação em programas de ensino, pesquisa e extensão, a representação nos órgãos 

estudantis, buscando propostas de adequação e melhoria desta prática. 

No processo avaliativo pode-se detectar que os Projetos Interdisciplinares 

realizados no curso garantem o planejamento de atividades, visitas-técnicas e projetos 

interdisciplinares, visando a conjugação das atividades para que o aluno vislumbre o todo 

de forma macro e micro para que faça análises e consiga obter coerência em sua tomada 

de decisão quanto a interrelação dos assuntos tratados pelas disciplinas. 
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As Visitas Técnicas são pré-definidas pelo corpo docente nas semanas de 

planejamento pedagógico de cada semestre, considerando os conteúdos programáticos 

das disciplinas envolvidas, os objetivos propostos e os locais selecionados para as visitas. 

Os alunos são acompanhados pelos professores e apresentam relatórios de aprendizagem 

posterior que integram a avaliação processual das disciplinas envolvidas. 

Tabela 2: Visitas Técnicas 2022-1 

Data Local 

08/03/2022 Oficina Ortopédica – CRER 

15/03/2022 Todo fluxo da unidade – Maternidade Marlene Teixeira 

22/03/2022 Setor da Qualidade – CRER 

29/03/2022 Todo fluxo da unidade – HECAD 

04/04/2022 Central de Farmácia e Almoxarifado – HUGO 

12/04/2022 Setor de Nutrição – Hospital Santa Helena 

03/05/2022 Todo fluxo da unidade – UPA Brasicon 

17/05/2022 Hotelaria e Faturamento – Hospital Santa Helena 

Fonte: Coordenação do curso 

 

Os discentes realizam no último ano o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

com o objetivo de oferecer ao formando a oportunidade de consolidar seus interesses e 

experiências pela elaboração de um trabalho cientifico que explicite um esboço de formas 

de enfrentamento de problemas educativos de natureza prática ou teórica. 

As Atividades Complementares correspondem a um conjunto de atividades 

acadêmicas, escolhidas e desenvolvidas pelo aluno durante o seu período de 

integralização curricular, visando ao aperfeiçoamento da própria formação e ao 

desenvolvimento do hábito da formação continuada. Essas atividades devem estar 

correlacionas ao escopo das disciplinas do curso. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico preocupa-se com a adaptação do aluno ao ensino 

superior oferece atendimento psicopedagógico com o objetivo de intervir nas dificuldades 

de aprendizagem, proporcionando aos acadêmicos orientações didático-metodológicas 

que resolvam problemas referentes ao processo ensino aprendizagem, investindo na 

prática de ações integradas.  

Os seus principais objetivos são:  
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− Facilitar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem;  

− Realizar atendimento personalizado para desenvolvimento de hábitos de estudo;  

− Organizar horário individual de estudos;  

− Orientar o aluno a gerenciar o seu tempo de estudo etc. 

Figura 11: Divulgação do Núcleo de Apoio Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Geral da Faculdade CEAFI 

 

O Programa de Bolsa de Estudos é uma forma de facilitar e ampliar o acesso a 

Instituição, a mesma possui cadastro junto da OVG – Organização das Voluntárias de 

Goiás, e também tem uma política de bolsas com hospitais, oferecendo bolsas de até 50% 

para a graduação. 

A CPA considera que alguns aspectos desse eixo precisam atenção, tais como: 

planejamento de contato com os futuros egressos, com a finalidade de mapear a trajetória 

profissional; ampliar e criar Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; busca de 

novos programas de Bolsa de Estudos; e incentivar a Monitoria.  

No que tange às coordenações, verifica-se um alto nível de satisfação da classe 

acadêmica com os profissionais que estão na liderança do curso, demonstrando empenho 

e dedicação na execução de suas atividades. 
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4.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

Neste eixo tem-se a análise da Dimensão 5 com as Políticas de Pessoal, da 

Dimensão 6 com a Organização e Gestão da Instituição, e da Dimensão 10 

Sustentabilidade Financeira. 

A Dimensão 5 trata das políticas de pessoal, de carreiras dos corpos docente e 

técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. Esta dimensão interfere diretamente na qualidade dos serviços 

prestado, pois trata diretamente dos recursos humanos que forma a força de trabalho junto 

aos acadêmicos. 

A composição do corpo técnico administrativo é constituído pelos funcionários 

não docentes, e que tem a seu cargo a execução dos serviços indispensáveis de apoio 

administrativo, contábil, financeiro, de secretaria e controle acadêmico, de assessoria 

técnica, de manutenção de equipamentos, de segurança patrimonial e de serviços gerais 

de limpeza, conservação e urbanização. E essa equipe demonstra a busca em realizar com 

eficiência e eficácia suas atividades.  

No gráfico abaixo tem-se a percepção da equipe técnico-administrativo 

relacionado aos itens: Relacionamento entre os colaboradores; Comunicação entre os 

setores/áreas; Diálogo é utilizado para resolver os problemas; e Mudanças são informadas 

aos funcionários, sendo satisfatório em todos, mas com atenção a comunicação. 

Gráfico 7: Percepção de aspectos da gestão pela equipe Técnico-Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 
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Na avalição constatou-se procedimentos de processo seletivo para o corpo técnico 

administrativo, a contratação do corpo docente ocorre através do currículo, do 

levantamento dos conhecimentos, habilidade em sala de aula e didática pedagógica 

verificada através de uma aula ministrada para uma banca. Detectou-se que a Instituição 

possui Plano de Cargos e Carreiras que foi criado em 2017, atualmente está em 

desenvolvimento um novo plano de carreira docente, ainda sem prazo para finalização.  

O quantitativo por titulação dos docentes está exposto na tabela a seguir: 

         Tabela 3: Titulação dos Professores 

Titulação Qtde Percentual 

Doutores 02 15% 

Mestres 05 39% 

Especialistas 06 46% 

Total 13 100% 

          Fonte: Coordenação do curso 

 

No processo ensino-aprendizagem há uma interação dos envolvidos que assegura 

uma participação dentro de um contexto de responsabilidade na construção educacional 

pautada no aprimoramento contínuo. Assim, tem-se o desempenho didático pedagógico 

dos professores, através das respostas dos alunos demonstrando que as ações dos 

professores estão em sua maioria adequadas ao contexto, sendo constatadas pelas 

opiniões expressas nas avaliações realizadas.  

A devolutiva do processo autoavaliação institucional relativo ao docente é 

realizado pela coordenação do curso, ocorrendo de maneira individual, reforçando os 

pontos fortes e solicitando atenção as fragilidades, sendo orientado na busca de melhorias 

dos aspectos com índice insatisfatório. As ações efetuadas pela instituição tem 

repercutido nessa análise, uma vez que se os professores tiverem índice considerado 

insatisfatório são orientados para buscar melhorias didáticas pedagógicas nos aspectos 

em que obtiveram índices abaixo do esperado. Essa busca de aperfeiçoamento faz com 

que melhore o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente promova o 

aumento de aproveitamento por parte dos discentes.  

Assim, na semana de planejamento pedagógico, que ocorre semestralmente, a 

instituição executa atividades de desenvolvimento profissional destinadas aos docentes, 
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com o intuito de ampliar os conhecimentos e habilidades que proporcionarão melhoria 

em sua atuação.  

Figura 12: Semana de Planejamento Pedagógico 2021-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do Curso 

 

Verifica-se na Dimensão 6 a Organização e Gestão da Instituição, sendo 

confirmado que os objetivos e ações realizadas e previstas estão com consonância entre 

o PPI e PDI da Instituição, entendendo que cumprem os objetivos e atuam de acordo com 

o estabelecido em seus normativos bem como nas políticas definidas.  

O curso cumpre com a prerrogativa referente à coordenação de curso, possuindo 

carga horária específica para desenvolvimento de atividades organizacionais e 

representatividade nas comissões e colegiados. A gestão institucional apresenta ótima 

organização e compõem adequadamente o colegiado do curso e NDE, ambos com 

representatividade discente.  

A atuação do coordenador quanto a resolução dos problemas, postura ética, vem 

sendo considerado exemplo a ser seguido, servindo como inspiração aos alunos, 

conforme demonstrado no gráfico a seguir. Apurou-se também o grau de independência 

e autonomia da gestão acadêmica, as relações de poder entre as estruturas e a participação 

efetiva na construção das políticas. Durante o processo de autoavaliação institucional 

percebeu-se que o coordenador do curso de graduação desempenha uma postura de gestor, 
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exigindo conhecimentos diferenciados, tais como noções de marketing, gestão financeira 

e planejamento estratégico, e outros aspectos que são relevantes para o desempenho da 

gestão do curso. 

Gráfico 8: Atuação do Coordenador do Curso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

A Gestão Acadêmica ocorre de forma participativa através do envolvimento dos 

seus componentes em atividades efetivas como: Reuniões de Colegiado, Reuniões do 

NDE e Semana de planejamento pedagógico. Em todos estes eventos a participação da 

comunidade acadêmica tem papel de relevância para o aprimoramento continuo das ações 

desenvolvidas, proporcionando a interação do grupo.  

A avaliação dos técnico-administrativos nos quesitos “Apoio da chefia na 

resolução de problemas relacionados ao trabalho” e “Classificação do líder imediato”, 

apontando para um índice entre “Excelente” e “Bom”, porém merece uma atenção nos 

índices “Suficiente” e “Regular” para o quesito “Apoio da chefia na resolução de 

problemas relacionados ao trabalho”. A chefia imediata tem um papel importante na 

relação com a equipe e os acontecimentos do dia a dia, sendo relevante o norte que cada 

líder proporciona a seus liderados, fazendo conexão com a instituição. Os dados estão 

expressos no gráfico a seguir. 
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Gráfico 9: Atuação da Chefia Imediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

Por meio da Dimensão 10 tem-se o objetivo de avaliar a capacidade de 

administração financeira, verificando as garantias de sustentabilidade e continuidade dos 

compromissos institucionais. O desempenho do período analisado demonstra o contínuo 

esforço para compatibilizar a sustentabilidade econômica e a qualidade acadêmica 

associada ao compromisso social, que sempre caracterizaram a Instituição. 

A Entidade Mantenedora busca manter o ponto de equilíbrio que determina a 

sanidade financeira da instituição, através de uma gestão firme e competente, atende todas 

as necessidades institucionais, honra, rigorosamente em dia todos os seus compromissos 

sejam eles trabalhistas, fiscais e tributários, realiza os investimentos necessários, cumpre 

com as determinações das convenções coletivas das categorias, determinando assim que 

se mantenha e se consolide na sua condição de instituição de ensino eficaz e eficiente.  

Constatou-se que as metas propostas procuraram consolidar um conjunto de 

ações, já existentes, que, ao longo dos últimos anos, enfrentaram e ainda enfrentam o 

desafio do equilíbrio financeiro. A gestão financeira tem sido exercida dentro dos padrões 

vigentes pela Mantenedora, inclusive com o fiel cumprimento de todas as determinações 

legais e societárias, conforme pesquisa realizada junto ao departamento financeiro.  
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4.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

A Dimensão 7 que tem como objetivo avaliar a infraestrutura física e tecnológica 

existente para atendimento do ensino, da pesquisa e da extensão, com vistas à definição 

de propostas de redimensionamento. 

A IES apresenta uma infraestrutura, que se mostra adequada para a realização da 

prática ensino aprendizagem, alinhada com o corpo docente qualificado, como um ponto 

forte e diferencial no desenvolvimento do ensino superior. As ações realizadas referentes 

à infraestrutura possibilitaram uma melhora nas ações didáticas e de conforto dos alunos 

e professores da Instituição. No que se refere a acessos as dependências para deficientes 

físicos, identificou-se o piso adequado para se direcionarem aos pontos que necessitam, 

porém não foram detectados banheiros adaptados para portadores de necessidades 

especiais. Constatou-se que a infraestrutura física atende o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, tendo espaços destinados à administração, coordenação e 

docentes, sendo bem dimensionados e ambientalmente saudáveis. A percepção dos 

discentes da estrutura física como salas de aula, laboratórios e a limpeza da instituição 

está expressa no gráfico a seguir. 

Gráfico 10: Infraestrutura física (Discentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

À Vista disso, o gráfico a seguir expressa a percepção dos técnico-administrativos 

sobre a estrutura física.  
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Gráfico 11: Infraestrutura física (Técnico-Administrativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoavaliação Institucional  

 

A percepção da infraestrutura física dos colaboradores técnico-administrativo, 

como visto no gráfico necessita de atenção e detalhamento, pois os maiores percentuais 

estão no item “regular” e “suficiente”. Nesse sentido deve-se buscar um entendimento a 

respeito dessa concepção da estrutura física e tentar sanar os aspectos relevantes 

levantados pelas equipes, buscando atenuar fragilidades neste contexto. 

A biblioteca constitui num setor importante no contexto da Instituição, servindo 

de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Seu objetivo é oferecer ao corpo docente, 

discente, pesquisadores e funcionários, acesso às informações e a materiais técnico-

científicos em várias áreas do conhecimento, que estejam relacionadas às atividades de 

ensino realizadas pela Instituição, bem como oferecer instalações adequadas para a 

realização de estudos e pesquisas. O acervo é composto por diferentes tipos de 

documentos e formatos. No contexto geral o gráfico a seguir demonstra que a biblioteca 

tem atendido os anseios da comunidade acadêmica. A IES tem disponível a biblioteca 

virtual “Minha Biblioteca”, onde discentes e docentes possui acesso a uma diversidade 

de obras que auxiliam nas pesquisas, estudos e propicia amplitude no conhecimento em 

todas as áreas estudadas em sala de aula. 
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            Gráfico 12: Biblioteca (disponibilidade das referências bibliográfica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Autoavaliação Institucional 

 

A realização da prática em laboratórios de informática desenvolvida pelos alunos 

busca completar o aperfeiçoamento e aprendizado dos alunos nas habilidades 

operacionais dos setores fundamentais da sua área de atuação, dotando-os de habilidades 

necessárias ao desempenho e facilitando-lhes a inserção na vida profissional. Quanto aos 

laboratórios de informática ficam disponibilizados em período pré-determinado. O acesso 

à Internet fica autorizado e disponibilizado, quando relacionado a atividades de caráter 

eminentemente educativas e que tenham relação com os conteúdos programáticos. 

  

5%

12%

83%

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

O processo de avaliação institucional interna abrange os dados de diagnóstico das 

condições de ensino e de avaliação do curso. A proposta é de avaliação formativa, que 

comprova que as atividades estão sendo desenvolvidas de acordo com o planejado, 

examinando os processos implementados ou as metodologias empregadas, com o objetivo 

de identificar sucessos e fracassos, potencialidades e fragilidades, pontos fortes e pontos 

fracos e ainda apresentar sugestões para que o objeto avaliado seja mais eficiente.  

O Relatório tem como objetivo refletir sobre o desempenho da Instituição, no 

sentido de conscientizar, discutir, analisar e interpretar os dados coletados, lembrando 

que também foram aqui apresentados todos os eixos e suas respectivas dimensões, o setor 

responsável pela avaliação, bem como o instrumento avaliativo que proporcionou que 

todos os aspectos fossem avaliados.  

No que se refere ao Planejamento e Avaliação Institucional, existe o planejamento 

para a realização das atividades e suas equações com os projetos pedagógicos dos cursos. 

Realizadas semestralmente, com a elaboração do cronograma de avaliação dos Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), bem como dos instrumentos avaliativos que são 

direcionados para a análise destes planejamentos institucionais. 

Participam do processo de avaliação institucional os segmentos: docentes, 

discentes, coordenador do curso e gestores, sendo o PDI, visitado em oportunidades mais 

diversas e discutido com os envolvidos no processo. Vale ressaltar que o processo de 

modificação, a partir dos resultados obtidos pela avaliação, é discutido, antes da 

efetivação do processo e, que outros momentos de releitura e discussão do PDI serão 

propostos para uma melhor integração com a avaliação. As metas institucionais são 

discutidas de acordo com as necessidades de informações comparativas durante a 

elaboração do planejamento estratégico que ocorre anualmente. 

No Desenvolvimento Institucional, constatou-se mediante a verificação 

documental, o cumprimento do que está estabelecido, e das entrevistas, por meio de 

conferência do Plano de Desenvolvimento Institucional, dos programas de inclusão, dos 

projetos dos cursos e da análise da inserção no contexto local, e outras documentações, 
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bem como o cumprimento da missão e dos objetivos propostos, acompanhamento do 

ingresso e posteriormente do egresso. A Instituição tem estimulado os alunos em relação 

ao mercado de trabalho, visando a oportunizar mais facilidade de conseguir emprego na 

área do curso.  

A IES tem cumprido com determinação a sua responsabilidade social, com ações 

sociais voltadas para a comunidade, destacando-se em ações de preservação do 

patrimônio, de defesa do meio ambiente e de desenvolvimento econômico social, 

buscando a formação consciente de seus alunos. Tem ocorrido o cumprimento dos 

requisitos desse eixo, tendo a cada semestre ocorrido à busca da melhoria dentro do 

contexto acadêmico, ampliando oportunidades e gerando possibilidades a todos os 

envolvidos no processo. 

Nas Políticas Acadêmicas e suas dimensões, pode-se verificar que a instituição se 

tem preocupado em oferecer palestras e material bibliográfico para iniciação cientifica. 

Houve confirmação do uso de recursos didáticos que envolvem visitas orientadas; 

utilização e discussão de estudo de casos; realização de alguns estudos temáticos, 

seminários, etc. Porém, quanto à pesquisa e a extensão, a Instituição necessita investir 

mais para formar em igualdade o tripé ensino, pesquisa e extensão, pois a comunidade 

acadêmica sinalizou a necessidade de cursos de extensão. 

Durante a avaliação verificou-se que os docentes foram muito bem avaliados, com 

índices percentuais evidenciando que as ações tomadas se reverteu em índices de 

aprovação. Destacam-se os indicadores que permitem uma visualização focada na 

avaliação para o desempenho didático pedagógico do professor, mostrando que as ações 

que a instituição tem proporcionado repercutem positivamente nessa análise, uma vez que 

os professores que obtém índice considerado insatisfatório são orientados e espera-se em 

um determinado prazo a eficácia desse aspecto detectado na avaliação institucional. Dessa 

forma o processo se torna cíclico e a tomada de decisão ocorre a partir da avaliação de 

desempenho focando melhorar as relações no âmbito da instituição, identificando as 

necessidades de treinamentos ou cursos bem como das potencialidades em promover a 

qualidade educacional. 

A Instituição procura atender aos discentes em vários aspectos, tais como: Núcleo 

de apoio ao discente, infraestrutura disponibilizada dentre outros. Em relação às 

coordenações, verifica-se um alto nível de satisfação da classe acadêmica com o 
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profissional que no momento está na liderança do curso. Na análise constatou-se que é 

cônscio de que os eventos são importantes fontes de apoio à formação do discente, a 

instituição promove, eventos científicos, objetivando a integração entre os alunos, o 

desenvolvimento do conhecimento teórico e estabelecendo uma relação sócio 

educacional com a comunidade local. 

Em Políticas de Gestão percebeu-se as melhorias nos padrões e processos que são 

decorrentes da absorção das melhores práticas de outras Instituições de Ensino Superior 

por meio da participação da gestão em congressos, cursos, fóruns de entidades 

representativas, capacitações e workshops voltados para a gestão do Ensino Superior, 

onde Instituições de referência debatem o desenvolvimento do setor, sempre dentro dos 

princípios de qualidade. As políticas de captação e manutenção dos alunos, adequação da 

estrutura de oferta e política de captação de recursos, são pontos que se destacam na 

administração, os indicadores apontam para uma evolução positiva em direção à 

autossustentação financeira do empreendimento, porém pode ser melhorado. 

A IES demonstrou que mantém coerência no curso oferecido, o que certamente é 

decisivo na otimização de custos e fortalecimento de sua identidade institucional. A 

regularidade de todos os compromissos financeiros assumidos quer perante os 

funcionários, como fiscal e, provisionamento para a atualização, manutenção e expansão 

da infraestrutura física e tecnológica constam no planejamento institucional. 

A sustentabilidade financeira do foi considerada como potencialidade por estar 

baseada na programação orçamentária, os projetos e programas previstos no PPI e PDI 

são considerados na organização do orçamento, demonstrando que a sustentabilidade 

financeira é fator primordial para a longevidade de suas atividades. O desempenho do 

período analisado demonstra o contínuo esforço para compatibilizar a sustentabilidade 

econômica e a qualidade acadêmica associada ao compromisso social. As metas propostas 

procuraram consolidar um conjunto de ações, já existentes, que, ao longo dos últimos 

anos, enfrentaram e ainda enfrentam o desafio do equilíbrio financeiro. 

A Infraestrutura Física atende aos requisitos de acessibilidade pelos estudantes, 

configurando-se num espaço de qualidade à prática do ensino, havendo espaços 

destinados à administração, coordenação e docentes, e mostram-se ambientalmente 

saudáveis. A limpeza é um dos pontos fortes, e esse aspecto é reconhecido e elogiado. O 

laboratório de informática tem-se apresentado suficiente, e devidamente atualizado. Faz-
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se ressalva ao atual espaço destinado à biblioteca, sendo insatisfatório, face ao aumento 

do número de alunos no curso, porém de acordo com o PDI analisado a Instituição já fez 

a previsão de ampliação do espaço.  

As ações desenvolvidas propiciam a comunidade acadêmica discutir e refletir 

sobre a avaliação institucional e seus aspectos de autoconhecimento e da responsabilidade 

de todos na criação e/ou redefinição de ações eficazes para o fortalecimento da 

Instituição. Essa análise visa fortalecer o processo democrático interno na realização da 

autoavaliação, visando à construção de uma Instituição de ensino superior comprometida 

e, sobretudo, transparente para a sociedade.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação institucional permeia o desenvolvimento, um olhar diferenciado para o 

processo avaliativo, tornando-se uma meta para o futuro. O momento foi de expectativa 

e concretização do processo, tornando possível a ampliação e compreensão de uma 

cultura avaliativa na Instituição. A partir dos dados foi possível detectar os aspectos de 

potencialidade e de fragilidade, bem como estabelecer metas e sugestões para ações de 

natureza administrativa, pedagógica e técnico-científica para implementação a curto, 

médio e longo prazo. A divulgação dos resultados do processo de avaliação institucional 

foi em formato de reuniões e estudos para propostas de melhoria. As ações concretas 

oriundas dos resultados do processo avaliativo são publicadas à comunidade interna.  

O objetivo final será construir a cada dia, por meio de uma avaliação sistemática e 

constante com o envolvimento de toda comunidade acadêmica, o processo de melhoria 

contínua da educação superior oferecida por esta instituição. Os desafios foram vencidos 

em face da participação e integração da comunidade acadêmica, podendo ser confirmado 

pelos resultados aferidos, ressalta-se que a autoavaliação institucional foi online. 

Nesse sentido, visando à sua continuidade, é necessária uma reflexão sobre o 

processo de Autoavaliação, um balanço crítico, para o planejamento das ações futuras. 
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7.  ANEXOS 

 

7.1 Anexo 1 – Autoavaliação Institucional - Discentes 

7.2 Anexo 2 – Autoavaliação Institucional – Docentes 

7.3  Anexo 3 – Autoavaliação Institucional – Técnico Administrativos 

 


