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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Relatório 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Ciências e Educação 

Sena Aires (FACESA) apresenta o Relatório Final de Autoavaliação Institucional e de 

Curso, referente ao ciclo avaliativo do triênio 2018-2020. 

Este documento atende ao disposto na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 

065, de 09 de outubro de 2014, que norteia a elaboração dos relatórios de 

autoavaliação, dispondo as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de 

2020, organizadas de acordo com os 5 eixos que contemplam as dez dimensões do 

processo avaliativo definidas no art.  3º da Lei 10.861, abril de 2004, que instituiu o 

Sinaes.  

Neste contexto, o estudo realizado pela CPA visa relatar as fragilidades e 

potencialidades apontadas pela comunidade acadêmica, as quais devem nortear a 

gestão institucional, subsidiando as propostas de melhoria na instituição e propiciando 

sua evolução.  

Cabe aqui ressaltar que o trabalho interno da CPA advém da articulação dos 

processos de autoavaliação institucional com os objetivos, metas e ações definidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2018/2022, que destaca a 

autoavaliação como um processo formativo necessário e contínuo, contribuindo para 

um engajamento cada vez mais significativo de toda a comunidade acadêmica e civil. 

A avaliação no ano de 2020 foi deveras atípica devido à necessidade de 

isolamento social causado pela pandemia COVID-19, o que resultou na busca de 

técnicas e métodos alternativos para a sensibilização, divulgação e aplicação dos 

questionários avaliativos. 

Assim, este relatório contém uma parte devotada especialmente à avaliação 

das medidas de contingência adotadas na instituição em 2020.  
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1.2 Dados Institucionais e Corpo Dirigente da FACESA 

 

Código e-MEC: 1580 

Identificação da IES: FACESA – Faculdade de Ciências e Educação Sena 

Aires 

Mantenedora: CETESA – Centro Tecnológico de Educação Sena Aires. 

CNPJ: 02.532.311/0001-27 

Endereço: Rua Acre, Quadra 02 Lotes 17 e 18 – Chácara Anhanguera, 

Valparaíso de Goiás – Goiás. CEP: 72870-508. 

Contatos: (61) 3627- 4200 

andre@senaaires.com.br 

cristilenekimura@senanaires.com.br 

Mantenedores: 

Diretor Presidente: Professor Dermeval de Sena Aires 

Diretor Superintendente: Professor David Aires Filho 

Administração Superior: 

Diretoria Acadêmica: Profª. Drª Cristilene Akiko Kimura Martins 

 

 

1.3 Relato Institucional: Visão, Missão, caracterização educacional e inserção 

regional da FACESA 

 

A FACESA, através da Portaria MEC nº 1504, de 27 de setembro de 2000, foi 

credenciada pelo Ministério da Educação – MEC, para iniciar suas atividades 

educacionais de nível superior, tais como graduação e pós-graduação Lato Sensu, 

mailto:andre@senaaires.com.br
mailto:cristilenekimura@senanaires.com.br
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cursos de extensão, eventos, iniciação científica, entre outros. A FACESA possui 

sede à Rua Acre Quadra 02, Lotes 17/18 – Chácaras Anhanguera – Valparaíso de 

Goiás – GO, CEP: 72870-508. Dentro da política de expansão da FACESA, prevista 

em seu PDI, a Instituição conta, quando da redação do presente documento, com um 

polo de apoio presencial em EaD na cidade de Goiânia. 

A missão da FACESA é oferecer um ensino de qualidade, tornar público o 

conhecimento científico produzido, sobretudo formar cidadãos com visão técnica e 

vocação global, científica e humanística que contribuam de maneira efetiva para o 

desenvolvimento da sua região de influência. 

Em sua Visão de Futuro, a instituição busca consolidar-se como local de 

excelência no ensino, iniciação científica e extensão, reconhecida pela comunidade 

científica e pela sociedade da sua região de influência. Além disso, ostentar a 

singularidade do pioneirismo preservando o conceito de qualidade conquistado na 

sociedade da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do DF (RIDE), como 

instituição de sólida credibilidade, atenta às transformações e impactos sociais e 

mundiais de nosso tempo. 

Seu percurso histórico demonstra um contínuo estado evolutivo em sua 

constituição interna pela inserção de novos cursos na modalidade EaD e programas 

de pós-graduação lato sensu e pelos programas de iniciação científica e de extensão, 

além de serviços prestados à comunidade através de projetos desenvolvidos em 

consonância com sua responsabilidade social. 

Assim como todas as instituições de ensino superior, a FACESA tem sido 

avaliada pelo MEC, obtendo resultados satisfatórios. A tabela 1 mostra as ultimas 

avaliações realizadas. 

 

Tabela 1 – Resultados Obtidos nas últimas Avaliações realizadas pelo MEC 

Cursos  Habilitação Modalidade 
CPC 
 

Ano de 
Referência 

CC Ano de 
Realização 

Administração  Bacharelado EAD --- --- 5 2018 

Ciências 
Contábeis  

Bacharelado EAD 
--- --- 5 2018 

Direito  Bacharelado Presencial --- --- 4 2019 

Enfermagem  Bacharelado Presencial 4 2019 3 2011 

Farmácia  Bacharelado Presencial 3 2019 4 2012 

Fisioterapia  Bacharelado Presencial 4 2019 4 2014 

Gestão Tecnólogo EAD --- --- 5 2018 
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Financeira  

Pedagogia  Licenciatura EAD --- --- 5 2018 

Processos 
Gerenciais  

Tecnólogo 
EAD --- --- 5 2018 

Índice Geral de Cursos Resultado Ano de Referência 

IGC 4 2018 

Conceitos Institucionais Resultado Ano de Realização 

IGC 4 2018 

CI Presencial 3 2011 

CI EAD 5 2018 
Legenda: CPC – Conceito Preliminar de Curso; CC – Conceito de Curso; IGC – Índice Geral de Cursos 
da Instituição; CI – Conceito Institucional 

 

 

No ano de 2001, a FACESA teve seu primeiro curso autorizado a funcionar, o 

Bacharelado em Enfermagem. A autorização deu-se por meio da Portaria MEC 2.119 

de 22 de dezembro de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro 

de 2000. O Curso foi efetivamente implantado no primeiro semestre de 2001. Teve 

seu primeiro Reconhecimento no ano de 2005, através da Portaria MEC 2.995 de 01 

de setembro de 2005. Sua renovação de Reconhecimento deu-se por meio da 

Portaria MEC 01 de 06 de janeiro de 2012. Essa Renovação se dá de forma criteriosa 

e considerando-se o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação e, 

atualmente, a Portaria de Renovação de Reconhecimento em vigor desse Curso é a 

Portaria MEC 820, datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 

02/01/2015. 

Em 2005, a FACESA passou a oferecer mais dois cursos: Farmácia - 

Bacharelado, autorizado a funcionar por meio da Portaria MEC 2.492 de 11 de julho 

de 2005 e o curso de Fisioterapia, Bacharelado, através da Portaria MEC 2.491 de 11 

de julho de 2005. O Curso de Farmácia foi reconhecido pela Portaria MEC 441 de 15 

de fevereiro de 2011, e o de Fisioterapia pela Portaria MEC 150 de 25 de março de 

2013. Esses dois Cursos estão com suas Renovações de Reconhecimentos através 

da Portaria MEC 820 datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 

02/01/2015. 

Em 2019 a FACESA recebeu autorização para o funcionamento de cinco (5) 

cursos em modalidade EAD: Bacharelado em Administração, Bacharelado em 

Ciências Contábeis, Licenciatura em Pedagogia, Tecnólogo em Gestão Financeira e 
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Tecnólogo em Processos Gerenciais. Os atos autorizativos estão indicados na Tabela 

2. 

 

Tabela 2 – Atos Autorizativos (Modalidade EaD) Expedidos Pelo MEC 

Credenciamento  EAD pela  Portaria nº 1.445, de 09 de agosto de 2019, no DOU nº 154, 12/08/2019. 

Cursos Habilitação Integralização Autorização Reconhecimento 
Renovação de 

Reconhecimento 
(Último Ato) 

Administração Bacharelado 4 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

487 de 22 de 
outubro de 
2019, DOU 

Nº 208 - 
25/10/2019. 

--- --- 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado 4 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

487 de 22 de 
outubro de 
2019, DOU 

Nº 208 - 
25/10/2019. 

--- --- 

Gestão 
Financeira 

Tecnólogo 2 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

487 de 22 de 
outubro de 
2019, DOU 

Nº 208 - 
25/10/2019. 

--- --- 

Pedagogia Licenciatura 4 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

487 de 22 de 
outubro de 
2019, DOU 

Nº 208 - 
25/10/2019. 

--- --- 

Processos 
Gerenciais 

Tecnólogo 2 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

487 de 22 de 
outubro de 
2019, DOU 

Nº 208 - 
25/10/2019. 

--- --- 

 

 

Mais cinco (5) cursos na modalidade presencial receberam autorização para 

funcionar em 2020: Bacharelado em Direito, Bacharelado em Educação Física, 
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Licenciatura em Educação Física, Tecnólogo em Estética e Cosmética e Tecnólogo 

em Gestão Hospitalar. A tabela 3 indica os atos autorizativos para tais cursos em 

adendo aos atos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos três (3) 

cursos já em funcionamento desde 2000 (Bacharelado em Enfermagem) e 2005 

(Bacharelado em Farmácia e Bacharelado em Fisioterapia). 

 

 

Tabela 3 – Atos Autorizativos (Modalidade Presencial) Expedidos Pelo MEC 

Credenciada pela Portaria nº 1504 de 27 de setembro de 2000, no DOU 28/09/2000 e 
Recredenciamento pela Portaria nº, 266 de 22 de março de 2018, no DOU nº 57, 23/03/2018. 

Cursos Habilitação Integralização Autorização Reconhecimento 
Renovação de 

Reconhecimento  
(Ultimo Ato) 

Direito Bacharelado 5 anos 

Autorização 
de Curso - 
Portaria nº 

292 de 08 de 
outubro de 

2020, DOU nº 
195 - 

09/10/2020. 

--- --- 

Enfermagem Bacharelado 4  anos 

Autorização 
de Curso - 
Portaria nº 

2.119/2000, 
DOU nº 248 

de 
27/12/2000. 

Reconhecimento 
- Portaria nº 

2.995 de 30 de 
agosto de 2005, 
DOU nº 169 – 
01/09/2005. 

Renovação e 
Reconhecimento 
- Portaria nº 110 
de 4 de fevereiro 
de 2021, DOU nº 

25 05/02/2021 

Educação 
Física 

Bacharelado 4 anos 

Autorização 
de Curso - 
Portaria nº 

334 de 22 de 
outubro de 

2020, DOU nº 
204 - 

23/10/2020. 

--- --- 

Educação 
Física 

Licenciatura 4 anos 

Autorização 
de Curso - 
Portaria nº 

334 de 22 de 
outubro de 

2020, DOU nº 
204 - 

23/10/2020. 

--- --- 

Estética e 
Cosmética 

Tecnólogo 3 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

334 de 22 de 
outubro de 

2020, DOU nº 
204 - 

23/10/2020. 

--- --- 

Farmácia Bacharelado 4 anos Autorização Reconhecimento Renovação e 
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de Curso - 
Portaria nº. 
2.492/2005, 
publicada no 
DOU nº 132 

de 
12/07/2005. 

- Portaria nº 441 
de 15 de 

fevereiro de 
2011, DOU nº 35 

– 18/02/2011. 

Reconhecimento 
- Portaria nº 110 
de 4 de fevereiro 
de 2021, DOU nº 

25 05/02/2021 

Fisioterapia Bacharelado 4 anos 

Autorização 
de Curso - 
Portaria nº. 
2.491/2005, 
publicada no 
DOU nº 132 

de 
12/07/2005. 

Reconhecimento 
- Portaria nº 150 
de 25 de março 

de 2013, DOU nº 
59 – 27/03/2013. 

Renovação e 
Reconhecimento 
– Portaria nº 820 

de 30 de 
dezembro de 

2015, DOU nº 01 
– 02/01/2015. 

Gestão 
Hospitalar 

Tecnólogo 3 anos 

Autorização 
de Curso – 
Portaria nº 

334 de 22 de 
outubro de 

2020, DOU nº 
204 – 

23/10/2020. 

--- --- 

 

 

A FACESA, localizada na cidade de Valparaíso de Goiás na Região Integrada 

de Desenvolvimento do Entorno do DF (RIDE/DF) no Estado de Goiás, tornou-se 

referência educacional na região, ao almejar o aprimoramento da articulação do 

ensino, pesquisa e extensão voltada para a construção do desenvolvimento 

sustentável e humano, por meio de formas inovadoras de articulação das 

potencialidades centrada em um trabalho cooperativo e integrador. Neste contexto, a 

FACESA busca contribuir significativamente para o desenvolvimento regional, com 

base na interlocução permanente com a sociedade Valparaisense, concebendo-se 

como elemento constitutivo dos processos de construção de uma identidade social. 

Essa concepção exige, como condição, uma produção de conhecimento inovador e 

crítico, o que pressupõe respeito à diversidade e ao pluralismo, sobretudo o empenho 

na luta pela redefinição e afirmação da FACESA na sociedade da RIDE. 

Assim, os impactos sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais 

da região em que se insere a FACESA, na busca permanente pela inovação 

tecnológica, devem ser parte de suas temáticas de intervenção e investigação, como 

objeto de diagnóstico, proposição e desenvolvimento. 
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1.4. Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

A CPA é uma comissão interna da instituição que trabalha para a autoavaliação 

institucional. A comissão da FACESA é formada por representantes do corpo docente 

e tutorial, discentes e também do corpo técnico-administrativo e sociedade civil 

organizada. A existência da CPA em uma Instituição de Ensino Superior é obrigatória, 

de modo a cumprir o Art. 11 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004). 

A CPA é, assim, responsável pela autoavaliação da Instituição, considerando, 

obrigatoriamente, as dez dimensões institucionais, explicitadas na Lei nº 10.861 de 14 

de abril de 2004, que são: 

 A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

 A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à 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 comunicação com a sociedade; 

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; 

 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

 Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional; 

 Políticas de atendimento aos estudantes; 

 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 
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dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

Desta forma, o objetivo da CPA é promover a melhoria da qualidade da 

educação superior por meio do processo de Avaliação Institucional como instrumento 

norteador das ações e transformações necessárias ao pleno desenvolvimento da 

Instituição. 

A atual composição da CPA foi designada através da Portaria no 17/2019 da 

Diretoria Geral, regulamentada com mandatos de 1 ano, sendo permitida recondução, 

exceto no caso do representante discente na etapa final de sua formação acadêmica, 

situação na qual não poderá ser reconduzido. 

A Tabela 4 apresenta os membros, juntamente com sua representação da CPA 

constituída em 2019. 

 

Tabela 4 – Composição da CPA 

Nome Segmento – Representação 

Maria Salete Vaceli Quintilio Coordenadora da CPA 

Fernando Vianna Cabral Pucci Corpo Docente 

Raphael Cavalcanti Machado Corpo Discente –  Graduação 

Simone Aparecida Noronha Corpo Discente – Pós-graduação 

Maria Aparecida de Godoi Corpo Técnico Administrativo 

Raimundo Etevaldo Silva de Sousa 

Comunidade Externa 
Representante da Sociedade Civil Organizada 

ACIVALGO – Associação Comercial 
Empresarial e Industrial de Valparaíso de 

Goiás. 

 

 

1.5 Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) busca articular os resultados das 

diferentes modalidades de avaliação, desde a autoavaliação, avaliação externa, 

avaliação de cursos de graduação, avaliação de desempenho do estudante e 

avaliação da pós-graduação. Tais resultados agregados à avaliação institucional são 
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considerados nas tomadas de decisão, os quais propiciam uma melhor gestão da 

instituição quanto a seus cursos, discentes, docentes e qualidade de ensino, de 

acordo com suas diretrizes. A Comissão Própria de Avaliação possui espaço, 15,33 

m², destinado a seus trabalhos em reunião na unidade. A sala é composta por mesa 

de reunião, computador conectado à internet e rede sem fio disponibilizada aos 

usuários. A composição da sala está de acordo com as recomendações da Norma 

Brasileira NBR 9050:2015.  

A infraestrutura física e tecnológica destinada a CPA atende às necessidades 

institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições 

físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os 

recursos tecnológicos para a implantação da metodologia escolhida para o processo 

de autoavaliação e recursos ou processos inovadores.  

 

 

1.6 Planejamento Estratégico da Autoavaliação 

 

A Autoavaliação Institucional é um processo que tem o objetivo de melhorar a 

qualidade do ensino, constituindo-se num instrumento de apoio à gestão, buscando 

melhorar o atendimento e articulação entre a educação fornecida e o processo de 

crescimento intelectual do individuo, bem como contribuir para o desenvolvimento 

sócio cultural da região. 

Esse processo também busca a compreensão da cultura e da vida da 

instituição em sua pluralidade acadêmica e administrativa, sustentada na participação 

dos agentes institucionais (alunos, docentes, tutores, funcionários e comunidade 

externa); de desenvolvimento de um processo social e coletivo de reflexão, de 

produção e socialização de conhecimentos sobre a instituição e os cursos, de 

compreensão e interpretação do conjunto institucional e de incentivo para a ação 

transformadora. 

A capacidade de desenvolver consciência crítica sobre os problemas e a 

realidade institucional é fundamental, pois todo processo genuíno de autoavaliação 

institucional deve levar em consideração os indicadores internos e externos, que 

venham a ser obtidos por instrumentos e meios confiáveis. 
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Dentro dessa linha, promove-se a distribuição dos dados e informações 

obtidos, a fim de subsidiar os colegiados e gestores da Instituição, no 

aperfeiçoamento da gestão e as políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

Juntamente com as finalidades propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação 

Superior (SINAES), o princípio norteador para o seu processo de autoconhecimento 

baseia-se em experiências bem sucedidas e potencialidades, identificando, assim, 

pontos a serem aperfeiçoados. 

O primeiro ciclo avaliativo da CPA da FACESA se deu no período de 2005, 

onde participaram alguns segmentos da comunidade. Nessa linha de atuação, esta 

IES busca a cada ano consolidar o processo de gestão democrática, convicta de que 

os atores deste processo são fundamentais para a garantia do cumprimento da 

missão institucional. O diagnóstico da avaliação institucional, seguido de análise pelos 

membros da CPA, tem servido para o autoconhecimento institucional e orienta a 

gestão para a definição de seu planejamento estratégico a partir das potencialidades 

e fragilidades apresentadas em cada dimensão do SINAES. 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, 9394/96, e pela Lei 10.861/04, que instituiu o SINAES, 

seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo 

não se encerra em si mesmo (BRASIL, 2004). 

O processo de autoavaliação é iniciado pela CPA, que planeja, organiza e gere 

o processo avaliativo, garantindo o envolvimento de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, contando com o apoio dos gestores da FACESA por meio da 

disponibilização de informações e dados. O evento está organizado em três 

macroprocessos: preparação, desenvolvimento e consolidação dos resultados 

conforme indicado na Figura 1: 
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Figura 1 – Fluxo da Autoavaliação da CPA 

 

 

A avaliação institucional realiza-se por uma metodologia participativa, 

emancipatória e não punitiva, buscando trazer para o âmbito das discussões as 

opiniões de toda a comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa 

anualmente. 

Os métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a 

convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca 

compartilhada de soluções para os problemas apresentados. 

A CPA tem espaço aberto para sugestões e avaliações espontâneas em todos 

os instrumentos de avaliação interna. 

A CPA da FACESA executa sua autoavaliação em três etapas: Planejamento, 

Desenvolvimento e Consolidação. O texto e as Figuras abaixo descrevem esses 

processos: 
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2.1 Planejamento 

 

Figura 2 – Fluxograma de processo: Planejamento 

 

Como ponto de partida, toma-se o momento em que se formam grupos de 

trabalho sob a coordenação da CPA. A composição e renovação dos grupos visa 

manter participação igualitária de todos os grupos/setores da comunidade acadêmica, 

não deixando de ter em vista a autonomia da Comissão. Os grupos de trabalho são 

responsáveis por avaliar a pertinência e adequação dos questionários e métodos de 

avaliação aplicados a cada um dos setores, tomando como base as características de 

cada um, bem como a análise das respostas da avaliação do período anterior. Os 

grupos também auxiliam na construção do cronograma das avaliações e suas 

sugestões são submetidas à CPA para aprovação ou adequações, quando 

necessárias. 
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O planejamento da autoavaliação teve início com a construção e atualização do 

projeto de autoavaliação institucional. Tal documento, de caráter orientador, é 

constantemente atualizado a fim de acompanhar a dinâmica da evolução da 

instituição, bem como da legislação educacional em vigor. O projeto de autoavaliação 

institucional foi elaborado pelos membros da CPA e aprovado pela sua coordenação 

com ciência e “de acordo” dos membros da gestão da Instituição. 

Um instrumento de avaliação foi, então, avaliado e adequado pelos membros 

da CPA, considerando-se os segmentos envolvidos, pois as questões e a linguagem 

utilizadas devem ser aderentes ao público ao qual se destina. 

Ainda na etapa de Planejamento, foi incorporada ao arsenal computacional 

avaliativo uma aplicação, escrita em linguagem R, a qual é utilizada na análise e 

apresentação dos resultados da avaliação. Essa ferramenta foi idealizada e 

desenvolvida na FACESA e deve ser readequada e aperfeiçoada a cada processo 

avaliativo, sendo exclusiva desta CPA. 

 

 

2.2 Sensibilização da comunidade acadêmica 

 

A sensibilização da comunidade acadêmica e corpo técnico–administrativo é 

tarefa importante e que deve ser realizada constantemente para assegurar a 

participação, com seriedade, de tantos indivíduos quanto possível, uma vez que a 

opinião de todos deve ser ouvida e ponderada. 

Considerou-se que a participação no processo de autoavaliação não deve ser 

obrigatória a fim de que se mantenha sua credibilidade. A participação de quantidade 

significativa de membros da comunidade deve ser conseguida por meio da sua 

conscientização quanto à importância do processo avaliativo e de suas 

consequências para os processos de ensino, pesquisa e extensão. 

A figura 3 ilustra esse processo: 
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Figura 3 – Fluxograma de processo: Sensibilização 

 

 

O processo de sensibilização se inicia com o engajamento de influenciadores, 

que atuaram em todos os segmentos acadêmicos. Neste intuito, buscou-se a 

participação do Diretório Acadêmico, dos gestores de cursos e dos chefes de 

departamento dos setores técnico administrativos. 

Entretanto, em 2020, por causa da suspensão das aulas presenciais 

(decretada pelo Governo de Goiás devido a pandemia do COVID-19), o processo 

envolveu apenas as mídias eletrônicas, não havendo a oportunidade de divulgação 

corpo-a-corpo. 

A conscientização da importância da avaliação institucional para a melhoria das 

condições de trabalho/estudo, bem como o conhecimento dos resultados de 

avaliações anteriores e as conquistas alcançadas, deve continuar a ser feita, agora 
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buscando meios alternativos que refletem a situação vivenciada neste momento. 

Portanto, todos os meios de divulgação tiveram que ser remotos, através de textos 

explicativos e incitantes da participação do processo avaliativo postados nas mídias 

sociais e portal institucional. 

Assim, a contribuição do Diretório Acadêmico, que constitui-se em parte 

importante no alcance de toda a comunidade discente, seja incentivando e divulgando 

os instrumentos de coleta, seja na posterior apropriação dos resultados, não pôde ser 

o bastante efetiva neste ano de 2020, visto que a interação entre o Diretório e os 

alunos foi limitada pelo isolamento social. 

Conjuntamente, a atuação dos gestores e coordenadores de cursos e os 

chefes de departamentos, que contribuiu grandemente no alcance do corpo docente e 

técnico-administrativo nas avaliações anteriores, neste ano ficou restrita aos meios 

digitais, os quais frequentemente não atingem aqueles que ainda precisam exercitar 

sua inclusão digital. 

Um importante meio de sensibilização, as palestras e visitas às salas de aula, 

foram ausentes nesta avaliação, contribuindo à menor adesão da comunidade 

acadêmica. 

 

 

2.3 Aplicação do Instrumento de Avaliação: questionários 

 

Neste terceiro ciclo avaliativo (2020) os dados foram coletados através de 

questionários específicos aplicados a cada setor da comunidade acadêmica e corpo 

técnico-administrativo, bem como para os egressos da instituição. Os questionários 

foram reformulados pelos membros da CPA, de acordo com cada segmento avaliado, 

para incluir questões que não tiveram ênfase no ciclo passado. Nesta avaliação foram 

incluídas questões acerca das medidas de contingência adotadas devido ao 

isolamento social imposto pela pandemia do COVID-19, que se iniciou em março de 

2020, através do Decreto 40.539 de 19/03/2020. 

Esse instrumento avaliativo/questionário reformulado foi respondido, 

voluntariamente, pelos vários segmentos da IES: docentes e tutores, discentes de 

graduação e corpo técnico-administrativo, com o objetivo de identificar sucessos e 
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fracassos, potencialidades, fragilidades, pontos fortes e pontos fracos e ainda 

apresentar sugestões para que o objeto avaliado seja mais eficiente. 

Os discentes responderam também à Avaliação de curso, onde puderam 

avaliar seus coordenadores, disciplinas e professores. 

Um instrumento diferenciado foi formulado para os egressos da IES. 

A Figura 4 indica o processo de aplicação dos instrumentos de avaliação e 

elaboração do questionário 

 
Figura 4 – Fluxograma de processo: Aplicação do Instrumento de avaliação 

 

 

As questões trabalhadas no instrumento de avaliação adotaram seis níveis de 

avaliação como respostas, de acordo com a seguinte legenda: 
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Figura 5 – Legenda da escala de respostas nos questionários 

 

 

Algumas questões tiveram respostas diferenciadas, quando necessário, como 

por exemplo, as questões sobre o perfil do participante. 

Um texto explicativo de boas-vindas (Figuras 6 a, b, c e d) foi postado no início 

de cada questionário, estabelecendo o diálogo entre a CPA e o participante. 

 

PESQUISA PARA OS DOCENTES 

A existência de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) é exigência legal (Lei nº 

10.861/2004). A CPA é responsável por conduzir processos internos de avaliação da 

instituição a fim de contribuir para a melhoria da IES. Essas avaliações executadas pela CPA 

fazem parte do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) para autorização, 

reconhecimento de cursos e recredenciamento institucional realizados pelo Ministério da 

Educação (MEC) 

Este questionário, portanto, é uma oportunidade singular para realizamos uma auto avaliação 

enquanto membros da comunidade acadêmica. Assim, a participação de todos é de extrema 

importância e representa o primeiro passo para garantir o processo democrático da avaliação, 

estabelecendo-se um sistema de responsabilidade mútua, ao expressar a própria opinião, 

discutir as relações, construir conjuntamente e colaborar na implementação de mudanças e 

melhorias. 

Os dados serão tratados estatisticamente e não haverá divulgação de informações pessoais, 

já que nem a própria CPA terá acesso a elas, sendo garantido seu absoluto anonimato. 

Ressaltamos que o retorno de sua avaliação constará do Relatório Final da CPA a ser 

submetido 

ao MEC em março de 2021. 

Para obter os Relatórios Parciais ou Finais ou outras informações sobre a CPA/FACESA, 

acesse: 

http://portal.FACESA.com.br/cpa 

A CPA agradece sua valiosa contribuição!  

(a) 

http://portal.facesa.com.br/cpa
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PESQUISA PARA DISCENTES 

Caro aluno, 

Esse questionário se destina a vocês, alunos dos cursos superiores da FACESA, que por 

Decreto e determinação federal, devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia do 

COVID-19, foram dispensados das aulas presenciais, que foram substituídas por aulas 

remotas com recursos tecnológicos da modalidade a distância, possibilitando ao aluno a 

continuidade de seus estudos. Temos por objetivo levantar as principais dificuldades 

encontradas pelos alunos durante as aulas remotas e/ou uso das tecnologias educativas, a 

fim de avaliar e melhorar o atendimento nessa modalidade. 

Neste ano atípico de isolamento/distanciamento social, pedimos sua cooperação participando 

do processo avaliativo gerenciado pela CPA da FACESA. 

A existência de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) é exigência legal (Lei nº 

10.861/2004). A CPA é responsável por conduzir processos internos de avaliação da 

instituição a fim de contribuir para a melhoria da IES. Essas avaliações executadas pela CPA 

fazem parte do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) para autorização, 

reconhecimento de cursos e recredenciamento institucional realizados pelo Ministério da 

Educação (MEC) Assim, este questionário é uma oportunidade para realizamos uma auto 

avaliação enquanto membros da comunidade acadêmica. A participação de todos é de 

extrema importância e representa o primeiro passo para garantir o processo democrático da 

avaliação, estabelecendo-se um sistema de responsabilidade mútua, ao expressar a própria 

opinião, discutir as relações, construir conjuntamente e colaborar na implementação de 

mudanças e melhorias. 

Os dados serão tratados estatisticamente e não haverá divulgação de informações pessoais, 

sendo garantido seu absoluto anonimato. 

Ressaltamos que o retorno de sua avaliação constará do Relatório Final da CPA a ser 

submetido ao MEC em março de 2021. 

Para obter os Relatórios Parciais ou Finais ou outras informações sobre a CPA/FACESA, 

acesse: 

http://portal.FACESA.com.br/cpa 

A CPA agradece sua valiosa contribuição! 

(b) 

 

PESQUISA PARA OS COLABORADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

http://portal.facesa.com.br/cpa
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A existência de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) é exigência legal (Lei nº 

10.861/2004). A CPA é responsável por conduzir processos internos de avaliação da 

instituição a fim de contribuir para a melhoria da IES. Essas avaliações executadas pela CPA 

fazem parte do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) para autorização, 

reconhecimento de cursos e recredenciamento institucional realizados pelo Ministério da 

Educação (MEC) Este questionário, portanto, é uma oportunidade única para realizamos uma 

auto avaliação enquanto membros da comunidade acadêmica. Assim, a participação de todos 

é de extrema importância e representa o primeiro passo para garantir o processo democrático 

da avaliação, 

estabelecendo-se um sistema de responsabilidade mútua, ao expressar a própria opinião, 

discutir as relações, construir conjuntamente e colaborar na implementação de mudanças e 

melhorias. 

Os dados serão tratados estatisticamente e não haverá divulgação de informações pessoais, 

já que nem a própria CPA terá acesso a elas, sendo garantido seu absoluto anonimato. 

Ressaltamos que o retorno de sua avaliação constará do Relatório Final da CPA a ser 

submetido ao MEC em março de 2021. 

Para obter os Relatórios Parciais ou Finais ou outras informações sobre a CPA/FACESA, 

acesse: 

http://portal.FACESA.com.br/cpa 

A CPA agradece sua valiosa contribuição! 

(c) 

 

AVALIAÇÃO DE CURSO 2020 

Aqui você vai avaliação seu curso e seus docentes individualmente. Você poderá avaliar até 

10 professores que lhe deram aula neste ano, seja no 1o ou no 2o semestre. 

(d) 

 

EGRESSOS AVALIANDO FACESA 2020 

Caro egresso. 

O intuito desta pesquisa é conhecer a situação profissional atual dos egressos dos cursos da 

FACESA, conhecer a adequação entre formação oferecida no curso e as exigências do 

mercado de trabalho, e medir o nível de satisfação do ex-aluno em relação ao curso e com a 

instituição. Sua colaboração é de fundamental importância para o aprimoramento dos cursos 

da FACESA. 

http://portal.facesa.com.br/cpa
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A existência de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) é exigência legal (Lei nº 

10.861/2004). A CPA é responsável por conduzir processos internos de avaliação da 

instituição a fim de contribuir para a melhoria da IES. Essas avaliações executadas pela CPA 

fazem parte do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) para autorização, 

reconhecimento de cursos e recredenciamento institucional realizados pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Assim, este questionário é uma oportunidade única para realizamos uma auto avaliação 

enquanto membros da comunidade acadêmica. A participação de todos é de extrema 

importância e representa o primeiro passo para garantir o processo democrático da avaliação, 

estabelecendo-se um sistema de responsabilidade mútua, ao expressar a própria opinião, 

discutir as relações, construir conjuntamente e colaborar na implementação de mudanças e 

melhorias. 

Os dados serão tratados estatisticamente e não haverá divulgação de informações pessoais, 

sendo garantido seu absoluto anonimato. 

Ressaltamos que o retorno de sua avaliação constará do Relatório Final da CPA a ser 

submetido ao MEC em março de 2021. 

Para obter os Relatórios Parciais ou Finais ou outras informações sobre a CPA/FACESA, 

acesse: 

http://portal.FACESA.com.br/cpa 

A CPA agradece sua valiosa contribuição! 

(e) 

Figura 6 a, b, c, d, e – Texto inicial do questionário para cada segmento. 

 

 

Os questionários foram disponibilizados no Google Forms e os links foram 

enviados aos participantes através de e-mail, grupos do whatsapp de alunos, 

professores e funcionários, mensagens na plataforma dos cursos EAD e informes no 

Gestor Educacional e Portal Institucional, o que possibilitou serem respondidos 

inclusive pelo celular, atendendo assim a comunidade na sede e nos polos. O 

instrumento é constituído por questões abertas e fechadas, caracterizando-se, dessa 

forma, a pesquisa quantitativa com aspectos qualitativos, conforme a visão 

epistemológica atual de separar a dicotomia quantitativa x qualitativa (GIL, 2002). 

A tabela 5 caracteriza a participação dos segmentos envolvidos neste terceiro 

ciclo avaliativo, que inclui a Avaliação Institucional, feita por toda a comunidade 

http://portal.facesa.com.br/cpa
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acadêmica, totalizando 153 respostas, e a Avaliação de Curso, feita pelos discentes 

de graduação, que teve 100 respostas. 

 

Tabela 5 – Participação da Comunidade Acadêmica no ciclo avaliativo de 2020 

Segmento Universo Adesão % 

Corpo Docente 54 18 33,3 

Corpo Técnico administrativo 69 35 51 

Discentes de Graduação 679 100 15 

 

 

Os dados obtidos a partir dos questionários foram tratados estatisticamente, 

analisados e então apresentados neste relatório. 

Para a elaboração de tabelas, gráficos e análise, se utilizou a aplicação em 

linguagem R desenvolvida e aprimorada a cada avaliação pela CPA da FACESA, a 

fim de automatizar o processo da descrição e inferência dos dados coletados. 

 

 

2.4 Consolidação 

 

Tão importante quanto à realização da avaliação é a divulgação dos resultados 

obtidos e sua posterior apropriação pela comunidade participante e pelos gestores da 

Instituição. 

 

2.4.1 Autoavaliação Institucional: divulgação dos resultados 

 

A divulgação de resultados à comunidade deve ser realizada remotamente, 

novamente por causa do isolamento social e suspensão das aulas presenciais 

imposta pela pandemia do vírus COVID-19 e decretada pelo governo. 

Para tal, utilizou-se de informes postados no Portal institucional e enviados via 

grupos do whatsapp para discentes, docentes e funcionários. 

Este relatório, assim como os anteriores, são maneiras de divulgar os 

resultados das avaliações e das medidas sugeridas à IES.  
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Os relatórios são postados no Portal Institucional, bem como os boletins 

informativos que descrevem os processos avaliativos de maneira mais simples e 

aderente à comunidade acadêmica. 

O aplicativo whatsapp vem sendo uma ferramenta muito útil para a 

comunicação entre os vários atores do processo de autoavaliação, assim como os 

aplicativos disponibilizados pelo Google, como o Google Forms e o Meets. 

A figura 7 abaixo mostra o processo como planejado e executado 

normalmente. Reiteramos que apenas neste ano de 2020 os processos necessitaram 

ser alterados devido à impossibilidade de reuniões e encontros presenciais. 

 

 
Figura 7 – Fluxograma de processo: Divulgação de Resultados 
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As plenárias com corpo discente, veiculadas através de videoconferência, 

fornecem meios de feedback para adequação futura dos instrumentos de avaliação e 

dos processos de sensibilização, alimentando o ciclo avaliativo. 

Após essa devolutiva, a CPA sistematiza seus relatórios que são entregues aos 

gestores e tornados públicos através da divulgação institucional, tanto nos ambientes 

internos como o AVA e Repositório Institucional, quanto em ambientes públicos como 

portal da instituição. 

 

2.4.2 Apropriação dos Resultados pela Comunidade 

 
O processo está descrito na Figura 8: 

 
Figura 8 – Fluxograma de processo: Apropriação dos resultados pela comunidade 

 

A apropriação dos resultados comunidade é realizada de forma independente a 

cada setor, principalmente no que se refere às suas especificidades. Assim, após a 

divulgação dos resultados gerais aos gestores, reuniões específicas são agendadas 
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com cada segmento para divulgação de resultados pertinentes àquele setor e 

discussão sobre melhorias que possam ser implementadas com base na avaliação.  

As reuniões devolutivas intrassetoriais nesta avaliação de 2020 devem ser 

veiculadas através de videoconferências. Um parênteses deve ser feito aqui para 

indicar a dificuldade de atingir todos os segmentos igualmente através deste recurso, 

pois, uma vez que a inclusão digital é certa para os segmento dos docentes, por 

exemplo, os funcionários ainda têm dificuldades de acompanhar tais reuniões. 

De forma a garantir a participação da comunidade acadêmica, a FACESA, 

institui por prática interna, a divulgação das ações da CPA, com base nos relatórios 

anteriores, por meio de ações envolvendo o Diretório Acadêmico da FACESA e por 

meio de campanhas entre os acadêmicos para tornar público as medidas adotadas 

pela FACESA face aos dados obtidos pela CPA, por meio de divulgação em redes 

sociais e ampla divulgação interna. 

Ressalta-se que, além da comunidade acadêmica, os resultados da 

autoavaliação são divulgados também à sociedade civil, considerando a missão da 

FACESA e sua responsabilidade social, mediante Portal institucional (internet). 

Um aspecto diferencial e inovador que vem sendo aplicado a cada ciclo 

avaliativo é o acompanhamento (“follow up”) das tomadas de decisão e ações 

executadas pelos gestores da instituição, garantindo a eficácia do processo e a 

prestação de contas à comunidade acadêmica e sociedade. 

As ações acima descritas configuram-se como estratégias institucionais para o 

fomento e estímulo ao crescente envolvimento de todos os segmentos previstos. 

 

 

 

3 DIMENSÕES AVALIADAS 

 

 

Os resultados obtidos na Avaliação de 2020 são apresentados sob a forma de 

gráficos para o corpo docente (gráficos de setores com palheta escura) e corpo 

técnico-administrativo (gráficos de setores com palheta mais clara), e para o corpo 

discente, em gráficos de barras.  
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Os alunos também avaliaram as medidas de contingências tomadas neste ano 

devido ao isolamento social e as aulas remotas implantadas por essa necessidade.  

Os resultados foram agrupados de acordo com os Eixos Avaliativos, 

abrangendo, por conseguinte, as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei 10.861 

(SINAES). 

A avaliação pelo corpo discente das medidas de contingência aplicadas pela 

IES é apresentada no tópico 3.6 e a avaliação de curso, no item 3.7. Os resultados 

obtidos na avaliação realizada pelos egressos estão no item 3.8. 

Um breve estudo do perfil dos segmentos participantes foi feito no item 3.9. 

Lembramos que as legendas estão em notas de 1 a 5 que representam graus 

crescentes de satisfação, nota 0, que corresponde ao desconhecimento do assunto 

ou NA quando o participante se absteve de responder (Fig.5). 

 

3.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
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Figura 9 – Avaliação da CPA 

 

Desses resultados, inferimos que atualmente boa parte da comunidade 

acadêmica conhece o trabalho da CPA e seus relatórios, com conceitos 3 ou mais 

para os relatórios para 72% dos docentes e 83% do pessoal administrativo. Quanto 
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aos discentes, aproximadamente 50% desconhecem ou não ouviram falar da CPA,  

indicando que um trabalho de sensibilização mais efetivo deve ser realizado. 

 

 

3.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

 

Figura 10 – Missão da IES 

 

De acordo com os docentes respondentes, as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão atendem adequadamente à missão da FACESA, com conceitos 3,4 ou 5 em 

cerca de 89% dentre as respostas.  
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Figura 11 – Conhecimento do PDI da IES 

 

Dentre os respondentes, cerca de 80%, considerando docentes e pessoal 

administrativo conhece e avalia com conceito 3 ou maior o PDI da FACESA, 

considerando seus objetivos, estratégias e ações. 

 

 

3.2.2 Avaliação do PDI 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento obrigatório a 

todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do país, sejam públicas ou privadas, 

pelo Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017.  

O PDI é um documento de planejamento da gestão de uma instituição, no qual 

se definem sua visão de trabalho, a missão, as diretrizes pedagógicas e políticas 
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institucionais que orientam suas ações, sua estrutura organizacional e atividades 

acadêmico-administrativas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. Nele se 

definem os objetivos de longo prazo da instituição e as medidas reais necessárias à 

consecução de tais objetivos. Em outras palavras, o PDI é o meio pelo qual a 

instituição identifica o que ela espera do futuro. É nesse documento que a 

comunidade universitária tem a oportunidade de indicar, tendo para si a experiência 

do passado e o conhecimento do presente, os caminhos a seguir como instituição.  

A partir do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, 

documento elaborado com participação da comunidade acadêmica que apresenta um 

diagnóstico da IES e estabelece os objetivos e metas estratégicas para o período de 

2018 a 2022, a CPA pôde verificar que as políticas acadêmicas e administrativas, 

fundamentadas na cultura, na identidade e na sua vocação e sua realidade 

institucional estão coerentes com a Missão e a visão da instituição, assim como 

também obedecem às exigências legais preconizadas em orientações 

disponibilizadas pelo Ministério da Educação.  

Ressaltamos a oferta de 10 novos cursos durante os anos de 2019 e 2020 

autorizados pelo MEC (Tabelas 1 e 2), de acordo com as metas propostas no PDI 

assim como a infraestrutura necessária pra seu funcionamento. 

As reformas efetuadas na instituição, tanto na infraestrutura quanto na 

aquisição de equipamentos e tecnologia, também previstas no PDI, foram executas a 

contento. 

Portanto, o PDI guarda coerência entre as diretrizes da IES e a sua missão 

com a comunidade acadêmica, com o Ministério da Educação e com a sociedade. 

 

 

3.2.3 Dimensão 3: Responsabilidade Social 
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Figura 12 – Avaliação da Responsabilidade Social da IES 
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Nessa dimensão, também os resultados foram positivos, com uma visão de 

que a FACESA tem um bom relacionamento com a comunidade externa e oferece 

boa preparação para o mercado de trabalho de forma geral. Chama a atenção, 

entretanto a diferença de opiniões relacionadas à preparação para o mercado de 

trabalho entre os discentes de diferentes cursos. Os discentes do curso de Farmácia, 

por exemplo, apresentaram proporção considerável (27,1%) de conceito 1 para esse 

aspecto. Esse resultado indica a necessidade de análise, por parte dos 

coordenadores de curso e corpo administrativo da FACESA. 

 

 

3.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Figura 13 – Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Nessa dimensão, chamou-nos a atenção a proporção de respostas “0”, 

indicando desconhecimento do assunto por parte da comunidade acadêmica, 

chegando a mais de 20% dos respondentes em alguns casos. Dentre as demais 

respostas, a maior parte dos respondentes avaliam positivamente todos os itens, com 

conceitos, no mínimo, satisfatórios. Esse resultado sugere a necessidade de melhorar 

a comunicação interna no que se refere a essa dimensão. 
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3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
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Figura 14 – Comunicação com a Sociedade  

 

Nessa dimensão os respondentes consideram, em sua maioria, a comunicação 

da FACESA com a comunidade, pelo menos, satisfatória. Ressalta-se, entretanto, a 

proporção acima do esperado, de avaliação ”1” por parte dos discentes do curso de 

Farmácia, em contraste com os estudantes dos demais cursos, tornando esse ponto 

merecedor de estudo mais apurado por parte das coordenações de curso e 

administração. 

 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
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Figura 15 – Política de Atendimento aos discentes 

 

A disponibilidade de recursos tecnológicos para as aulas remotas foi bem 

avaliada por boa parte dos docentes (mais de 83%), entretanto, ressalta-se a 

proporção dos que alegam ter desconhecimento das ações realizadas pela FACESA 

para superar as dificuldades dos discentes (11%), requerendo, provavelmente, melhor 

divulgação desse aspecto à comunidade acadêmica. Quanto ao suporte às pessoas 

com deficiência, 94,4% considerou pelo menos satisfatório, com nenhum conceito 1 

ou 2. 
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3.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão 

3.4.1 Dimensão 5: Política de Pessoal 
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Figura 16 – Políticas de Pessoal 

 

Aqui observamos que o plano de carreira docente e as oportunidades de 

qualificação precisam ser melhor divulgados, pois a proporção dos que alegam 
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desconhecer o assunto (“0”) é relativamente grande (22%) nos dois itens. Com 

relação à satisfação com a vida profissional, grande parte dos respondentes 

considera satisfatória ou melhor, com 94,4% de conceitos “3”, “4” ou “5”, o mesmo 

acontecendo com o relacionamento interpessoal no trabalho. 

Com relação ao Corpo Técnico-administrativo, 82,8% dos respondentes 

avaliam positivamente a satisfação com a vida profissional na FACESA. O 

relacionamento interpessoal no trabalho também é bem avaliado por esse grupo, com 

85,7% das respostas com conceito “satisfatório” ou melhor. Não se pode desprezar, 

entretanto, os 11% que avaliaram mal a satisfação com a vida profissional, 

requerendo, aí, atenção dos administradores da Instituição. 

 

 

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
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Figura 17 – Organização e Gestão da instituição 

 

Os órgãos colegiados são, em geral, bem avaliados pelos docentes, com 

94,4% de avaliações positivas, proporção que cai para 74,3% para o Corpo Técnico-
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Administrativo. Por sua vez, o Regimento Geral da FACESA é bem avaliado por 

88,9% dos docentes e por 85,7% do Corpo Técnico-Administrativo. 

A gestão ambiental na FACESA é também obteve boa avaliação por ambos os 

grupos, com 94,4% de avaliações positivas por parte dos docentes e 91,4% do Corpo 

Técnico-Administrativo. 

A gestão de pessoas foi bem avaliada pelos docentes, mas 20% do Corpo 

Técnico-Administrativo a avaliou com conceitos “1” ou “2”, o que pode requerer 

atenção da administração da Instituição. 

 

 

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

 

 

Figura 18 – Sustentabilidade Financeira 
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A sustentabilidade financeira da Instituição é uma dimensão de avaliação 

complexa e é de se esperar uma proporção razoável de respostas “0” (Não sei), como 

aconteceu no grupo dos docentes, com 16,7% das respostas nessa faixa. Apesar 

disso, foi avaliada positivamente por 77,8% dos respondentes. Já entre o Corpo 

Técnico-Administrativo, 8,6% alegam não saber ou deixaram a questão sem resposta. 

Ainda entre os docentes, 22,2% não sabe avaliar a eficiência na aplicação e uso dos 

recursos financeiros pela FACESA. 

 

 

3.5 Eixo 5 – Infraestrutura 

 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Esta dimensão foi avaliada em quatro tópicos: Biblioteca, Informática (TI), 

Laboratórios de ensino e específicos e o restante da infraestrutura física do campus 

(sala de aula, instalações sanitárias, instalações de lazer, serviços terceirizados, 

praça de convivência) 

 

3.5.1.1 Biblioteca 

  
Figura 19 – Bibliotecas – atendimento remoto 
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Os serviços da biblioteca foram bem avaliados pelos docentes, com cerca de 

83% de conceitos positivos enquanto que parcela não desprezível (40%) de 

respondentes do Corpo Técnico-Administrativo afirmam ter utilizado os serviços da 

biblioteca em 2020. 

 

3.5.1.2 Infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação) 

 

  
Figura 20 – Infraestrutura Física – TI 

 

O acesso à Internet dentro do campus foi bem avaliado por 100% dos 

respondentes docentes e do Corpo Técnico-Administrativo. 

 

 

 
3.5.1.3 Laboratórios e Clínicas-Escola 
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Figura 21 – Laboratórios e Clínicas-Escola na quarentena 

 

A eficiência da equipe dos laboratórios da FACESA foi bem avaliada, com 

83,3% de conceitos positivos e nenhum conceito negativo (“1” ou “2”) 

 

 

3.5.1.4 Infraestrutura Física 
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Figura 22 – Infraestrutura Física 

 

De forma geral, os diversos aspectos da infraestrutura física da FACESA 

tiveram boas avaliações, merecendo atenção a avaliação dos docentes com relação à 

segurança e disponibilidade de estacionamento no campus, ambos com conceito “2” 

por porcentagem considerável dos respondentes: 38,9% com relação à segurança e 

33,3%, estacionamento. 

 

 

3.5.2 Avaliação pelos docentes e funcionários das medidas de contingência 
implantadas pela IES 
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Figura 23 – Medidas de Contingência 

 

Com relação às medidas de contingência, as avaliações foram, em geral, 

satisfatórias. Entretanto, as coordenações de curso devem atentar para alguns itens, 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
  
 
 

60 
 

como, por exemplo, o desconhecimento do plano de contingência por 5,6% dos 

docentes respondentes, falta de apoio psicopedagógico apontada por 38,9% dos 

respondentes docentes. 

 

 

3.6 Avaliação dos discentes acerca das medidas de contingência tomadas pela 
IES  

 

As questões apresentadas foram propostas a partir do Decreto 40.539 de 

19/03/2020, que postula a necessidade do isolamento social. 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Acesso e qualidade da internet do discente 

 
Observa-se que grande parte (mais de 30%) dos discentes acessa a Internet 

por meio do celular, o que pode ensejar alguma adaptação do material didático por 

parte do professor, dadas as limitações desse meio. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
  
 
 

61 
 

 
 

 

 

 

Figura 25 – Avaliação das aulas remotas 

 

Notadamente nos cursos de Fisioterapia e Farmácia, parte considerável dos 

discentes (pelo menos 17%) não avalia bem ter aulas remotas, o que pode indicar a 

necessidade de esclarecimentos por parte dos coordenadores de curso a esse 

respeito aos discentes. 
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Figura 26 – Suporte técnico 

 

As orientações quanto a implantação do modelo foram razoavelmente bem 

avaliadas, entretanto, cerca de 30% dos discentes em todos os cursos avaliou 

negativamente essas orientações. Sendo o suporte técnico também apontado como 

deficiente, principalmente pelos discentes dos cursos de Fisioterapia e Farmácia. 
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Figura 27 – Avaliação da docência 

 

Observa-se que os discentes do curso de Farmácia tender a avaliar 

negativamente vários dos aspectos relacionados às aulas remotas, sugerindo a 

necessidade de intervenção por parte da coordenação do curso. 

 

 

 

Figura 28 – Avaliação do Coordenador pelos discentes 

 

As respostas dos discentes sugerem a necessidade de acompanhamento mais 

próximo por parte dos coordenadores de curso. 
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Figura 29 – Qualidade do Acervo virtual 

 

A qualidade do acesso ao acervo foi relativamente bem avaliado pelos 

discentes do curso de Enfermagem, com uma proporção maior de conceitos 1 e 2 nos 

demais cursos. 

 

 

Figura 30 – Avaliação do sistema SAGAH 

 

As unidades SAGAH foram bem avaliadas pelos discentes dos cursos de 

Enfermagem e Fisioterapia, mas tiveram uma proporção de respostas “1” 

considerável (27%) pelos discentes de Farmácia. 
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Figura 31 – Autoavaliação do Aluno 

 

As respostas indicam que os discentes do curso de Enfermagem parecem 

dedicar menos tempo aos estudos, com 20% dos respondentes dedicando 1 hora ou 

menos à atividade. 

 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
  
 
 

66 
 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Atendimento remoto ao aluno 
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As respostas indicam situações bastante heterogêneas com relação aos 

serviços prestados via atendimento remoto, exceto pelo Departamento Financeiro, no 

geral bem avaliado pelos discentes. 
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Figura 33 – Sistema Gestor Acadêmico 

 
O sistema Gestor Acadêmico ou sua utilização parecem precisar de 

aperfeiçoamentos em alguns aspectos, por exemplo: informações sobre a grade 

horária e atividades complementares tiveram grande proporção de respostas 

negativas nesses dois itens. 

 

 

 

Figura 34 – Assistência psicopedagógica 

 

Com relação a esse item, as respostas indicam que a Instituição não ofereceu 

apoio psicopedagógico no período ou sua divulgação foi ineficiente. 
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Figura 35 – Aulas presenciais nos laboratórios 

 

As aulas presenciais nos laboratórios foram, em geral, bem avaliadas pelos 

discentes. 
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Figura 36 – Programa de Estágio 

 

 

 

 

Figura 37 – Trabalho de Conclusão de Curso 
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Os discentes do curso de Enfermagem avaliaram relativamente bem seus 

orientadores, já uma parcela considerável dos discentes (27,3%) os avaliou 

negativamente. Comportamento semelhante observa-se com relação ao Sistema 

Faculdade, avaliado negativamente por 30% dos discentes do curso de Farmácia. 

 

 

3.7 Avaliação de Curso 

 

Como parte da Avaliação do Curso, foi perguntado também aos docentes 

acerca do grau de satisfação com os coordenadores dos cursos em que lecionam. Os 

resultados são dados na figura 38. 

 

Figura 38 – Avaliação do coordenador de curso pelo docente. 

 

Observa-se que grande parte dos respondentes optou por não avaliar seus 

respectivos coordenadores: cerca de 50% dos docentes para os cursos de 

Enfermagem e Farmácia e 27,8% para o curso de Fisioterapia. 

 

 

A Avaliação de Curso pelos discentes constou de 15 questões gerais, desde a 

grade curricular até estágio e TCC, além da avaliação dos docentes e coordenadores.  

Como é de praxe em sua política institucional, os docentes foram avaliados 

pelos discentes, no período considerado, com relação aos seguintes aspectos: 

1. Apresentação do plano de ensino e clareza dos critérios de avaliação; 

2. Domínio do conteúdo da disciplina pelo professor; 

3. Abertura e esclarecimento de dúvidas; 
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4. Respeito às opiniões dos estudantes mesmo quando diferem das dele e 

respeito à diversidade dos alunos tratamento ético. 

5. Pontualidade do professor horário de aula entrega de notas postagem de 

material etc.. 

6. Avaliações (provas, trabalhos, etc.) compatíveis com o conteúdo abordado em 

aula. 

7. Correção das questões e comentários na vista de prova 

8. Comentários – resposta livre para abordar qualquer tópico. 

 

Assim como nos demais casos, a avaliação dos docentes sempre é realizada 

de forma anônima. Também foi disponibilizado espaço para comentários abertos, 

caso os discentes quisessem se manifestar sobre outros aspectos. 

A devolutiva dos resultados obtidos será enviada para cada docente avaliado e 

seu coordenador. A fim de manter a confidencialidade dos dados foi sugerido aos 

coordenadores que discutam a avaliação em particular com cada docente, garantindo 

assim a apropriação devida dos resultados. 

 

 

(1) 

(2) 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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(7) 
 

Figura 39 – Avaliação do conjunto dos docentes por curso 

 

Com relação a esses aspectos da avaliação dos docentes pelos discentes, 

nota-se a preponderância de avaliações positivas em todos os itens e por todos os 

cursos. 

 

 

As figuras abaixo mostram a avaliação do curso feita pelos alunos. 

 

 

Figura 40 – Avaliação de curso  

 

Aqui também as respostas dos discentes foram, em grande proporção, 

positivas. Os discentes do curso de Farmácia, entretanto, parecem, dada a proporção 

de 17,2% de respostas “1” ou “2”, carecer de esclarecimentos com relação às 

disciplinas do curso. 
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Os coordenadores de curso foram avaliados pelos discentes de acordo com 

seu desempenho na gestão. Levou-se em conta sua disponibilidade de atendimento e 

seu relacionamento com os estudantes. A figura abaixo mostra essa avaliação feita 

pelo corpo discente, nos três cursos avaliados. 

 

 

Figura 41 - Grau de satisfação com o coordenador do curso 

 

 

A CPA recomenda a autoanálise por parte do grupo avaliado, levando em 

conta as demais respostas apontadas no presente relatório. 

 

 

3.8 Avaliação dos Egressos 

 

A avaliação de egressos é desafio apontado por praticamente todas as 

Instituições de Educação Superior, dada a dificuldade de contato com aqueles que 

não mais têm vínculo com a IES. A despeito disso, a CPA preparou e aplicou em 

2020, um instrumento para esse público. A quantidade de respondentes foi 

relativamente pequena, impedindo análises mais amplas das respostas apresentadas, 

apesar disso, consideramos esses resultados um valioso material que será 

apresentado a seguir. A CPA objetiva ampliar a amostra de egressos nas avaliações 

futuras. 
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 Figura 42 – Respostas dos Egressos 

 

 

3.9 Análise do perfil dos participantes 

 

Durante as três avaliações deste ciclo, os perfis do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo não tiveram alteração significativa.  

Entretanto, o corpo discente teve maior variabilidade em seu perfil, pois nestes 

3 anos, 6 turmas se formaram e 6 turmas iniciaram seus estudos. No próximo ciclo 

sugere-se um estudo da evolução do perfil discente com mais profundidade. 

 

3.9.1 Docentes 
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Figura 43 – Perfil dos Docentes 

 

Os docentes são, em sua maioria, do sexo feminino com idade maior do que 36 

anos, sendo que pouco mais de 70% são relativamente novos na FACESA, com 5 

anos ou menos de contratação. A maior parte – mais de 75% - com mais do que 5 

anos de docência na educação superior. 

 

3.9.2 Corpo Técnico-Administrativo 
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Figura 44 – Perfil do Corpo Técnico-administrativo 

 
O corpo técnico administrativo, assim como os docentes, é predominantemente 

feminino, com maioria maior de 25 anos. Cerca de 77% dos respondentes trabalha na 

Facesa há mais de 5 anos. 

Conclui-se que tanto o corpo docente quanto o técnico administrativo é 

experiente e formado majoritariamente por mulheres. 
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3.9.3 Corpo discente 

 

 

Figura 45 – Perfil dos Discentes 

 
Os respondentes do corpo discente é também feminino, em sua maioria (mais 

de 71%), com quase metade na faixa etária dos 21 aos 30 anos e matriculados no 

curso de Enfermagem (40%). 
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4 SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES DO CICLO 2018-2020 

 

 

Finalizando o ciclo avaliativo trienal, do qual constam dois (2) relatórios parciais 

e um (1) relatório final, os resultados de cada avaliação foram reunidos e 

comparados, o que possibilitou sua consolidação, apresentada a seguir. 

Com relação ao Eixo 1, verificou-se que o conhecimento acerca da CPA e suas 

atividades aumentou de 80% em 2018 para 100% em 2020 entre os docentes e corpo 

técnico-administrativo. Entretanto, os discentes, cuja rotatividade é expressiva, ainda 

tem certo grau de desconhecimento. 

A avaliação do Eixo 2, Desenvolvimento institucional, mostra que a 

comunidade acadêmica conhece a missão da instituição e avalia positivamente sua 

adequação das atividades institucionais. Já com relação ao PDI, a ultima avaliação 

(2020) mostra que a comunidade acadêmica tem um conhecimento satisfatório. 

A responsabilidade da instituição ainda era desconhecida por grande parte da 

comunidade acadêmica em 2018: cerca de 20% ainda não estava ciente ou não 

entendia a importância dos projetos e ações pertinentes à responsabilidade social da 

instituição. Entretanto, em 2019 e 2020, os docentes e funcionários avaliaram 

positivamente o papel da FACESA com relação à responsabilidade social, mas os 

discentes ainda apresentam opiniões contraditórias, exigindo um maior 

esclarecimento acercas desta responsabilidade. 

No Eixo 3 são avaliadas as políticas acadêmicas. Em 2018, 35% dos 

respondentes alegaram desconhecimento acerca da pesquisa e da extensão. Já nas 

2 avaliações posteriores, eles indicaram um grau de conhecimento e aprovação 

satisfatório sobre as políticas de ensino, pesquisa e extensão.  

Na 1ª avaliação do ciclo (2018), 26% dos respondentes consideraram a 

comunicação da FACESA com a sociedade insatisfatória. Esse índice diminuiu para 

20% na 2ª avaliação (2019), e cerca de 5% em 2020. Isto nos leva a concluir que a 

instituição vem aprimorando sua comunicação externa. 

Na avaliação do atendimento dispendido ao discente, mais de 20% dos 

respondentes em 2018 alegaram desconhecimento do significado e existência do 
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apoio psicopedagógico na instituição. Em 2019, uma parcela do corpo discente 

mostrou-se descontente com o acolhimento e inclusão nos cursos. Na avaliação de 

2020, ressalta-se que 11% dos discentes alegaram desconhecimento das medidas de 

apoio tomadas pela instituição durante o período de quarentena.  

O Eixo 4, que avalia as políticas de gestão, o grau de satisfação com a vida 

profissional na instituição foi crescendo de aproximadamente 50% em 2018, para 

cerca de 90% em 2020. Quanto à gestão da instituição, a comunidade acadêmica 

avaliou com conceitos satisfatórios. A sustentabilidade financeira da IES foi avaliada 

apenas em 2020, sendo que 17% dos docentes alegaram desconhecimento ou 

incapacidade de avaliar, contra 9% entre o corpo técnico-administrativo. 

A infraestrutura da instituição (Eixo 5) foi avaliada com alto índice de satisfação 

em todas as avaliações, principalmente quanto às reformas realizadas no ano de 

2018. Entretanto, ainda tem certo grau de insatisfação com relação à segurança do 

campus de Valparaíso de Goiás. 

Em suma, os resultados obtidos com as três avaliações deste ciclo 

demonstram uma evolução positiva nas opiniões na maioria das dimensões avaliadas, 

o que indica que a IES, apoiada nas atividades da CPA, tem aprimorado sua gestão. 

 

 

 

5 AÇÕES SUGERIDAS 

 

 

Todo processo autoavaliativo deve levar à resultados que produzam ações de 

melhoria, sem o que todas as atividades realizadas seriam inócuas. Assim sendo, 

esta comissão pode sugerir algumas ações: 

 

 Atualização anual dos instrumentos de avaliação, mantendo o padrão 

estabelecido.  

 Maior cobertura na Avaliação dos egressos; 

 Inclusão da sociedade civil no processo avaliativo; 
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 Ações mais intensivas na etapa de sensibilização a fim de aumentar a adesão 

à avaliação de todos os segmentos; empregar novos meios para o 

engajamento de influenciadores; 

 Divulgação mais ampla das ações realizadas pela instituição a partir dos 

relatórios da CPA; 

 Manter o “Follow up” dos gestores e coordenadores, observando as ações 

planejadas e/ou executadas após a divulgação e apropriação dos resultados da 

autoavaliação. 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os presentes resultados constituem, como em toda autoavaliação, importante 

material para conhecimento das fortalezas e fragilidades da Instituição em vários de 

seus aspectos. Tal conhecimento é fundamental para tomada de ações por parte dos 

gestores, reforçando os pontos positivos e corrigindo eventuais aspectos identificados 

como frágeis pela comunidade acadêmica. A busca pela excelência e sua 

manutenção é uma constante. E assim deve ser. 

A Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires vem buscando consolidar os 

resultados obtidos nas Avaliações Institucionais. A abertura de novos cursos em EaD 

(Educação a Distância) e presencial vem enriquecer ainda mais o trabalho da CPA na 

instituição, o que proporciona maior facilidade na tomada de decisões dos gestores. 

Para o próximo ciclo, pretende-se aperfeiçoar o processo avaliativo a cada 

ocasião, buscando a excelência.  

 

 


