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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Constituída em atendimento à Lei nº 10.861/2004, regulamentada pela Portaria 

Ministerial nº 2.051/2004, a Comissão Própria de Avaliação - CPA tem atribuições de 

conduzir os processos de avaliação internos da Faesp, bem como de sistematizar e prestar 

as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – Inep. 

Como objetivo e finalidades, a CPA conduzirá, entre outros processos internos, o de 

avaliação da Instituição, através de um dos instrumentos que é a avaliação institucional 

realizada semestralmente e que participam alunos, professores e equipe técnica 

administrativa. 

Tivemos a participação de 64,7% dos nossos acadêmicos. A seguir são 

apresentados os resultados da última avaliação realizada com base no primeiro semestre 

de 2015: 

Tabela 01 – Avaliação Professores – Itens 1 ao 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Avaliação institucional 1Sem2015 - CPA 
 

  
 Grau de satisfação (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
 1 – domínio do conteúdo 
 2 – comunicação / linguagem objetiva e clara 
 3 – resposta aos questionamentos 
 4 – motivação aos alunos 
 5 – forma de avaliação 

 



Tabela 02 – Avaliação Professores – Itens 6 ao 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Avaliação institucional 1Sem2015 - CPA 

 

Tabela 03 – Avaliação Quadro Administrativo - Atendimento 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 1Sem2015 - CPA 
 

 

 

 
 Grau de satisfação (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
 6 – pontualidade de início e término das aulas 
 7 – apresentação e discussão do plano de ensino 
 8 – articulação teórica / prática 
 9 – referências indicadas 
 10 – postura ética a instituição e aos alunos 

 
 Atendimento prestado com satisfação (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
 1 – secretaria acadêmica 
 2 – biblioteca 
 3 – financeiro 
 4 – assessoria acadêmica 
 5 – núcleo de apoio psicopedagógico – núcleo de atendimento psicopedagógico 
 6 – ouvidoria 



Tabela 04 – Avaliação Serviços Terceirizados - Atendimento 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 1Sem2015 - CPA 
 

Tabela 05 – Avaliação da Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 1Sem2015 - CPA 

 

 

Grau de satisfação (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
1 – segurança 
2 – lanchonete 

 
 Grau de satisfação com estrutura física (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
 1 – instalações gerais (espaço, limpeza, conservação, ventilação e áreas de convivência) 
 2 – acessibilidade (facilidade de acesso as dependências da instituição) 
 3 – salas de aula (espaço, limpeza, conservação e ventilação) 
 4 – estacionamento 
 5 – segurança  
 6 – laboratórios de informática 
 7 – acesso a internet  - rede wireless (Tics – Tecnologias de informação e comunicação) 



Tabela 06 – Avaliação da Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 1Sem2015 - CPA 

 

Nas avaliações realizadas em relação ao corpo docente, fica evidenciada a 

avaliação extremamente positiva do Corpo Docente, como mostram as tabelas 1 e 2.  

Os atendimentos da equipe administrativa própria e dos serviços terceirizados estão 

satisfatórios, como mostram as tabelas 3 e 4. 

Vale ressaltar que o presente relatório está baseado no novo questionário que foi 

reestruturado com o propósito de captar mais informações sobre aspectos que 

anteriormente não haviam sido diretamente abordados nas questões de infraestrutura 

como: acessibilidade, instalações gerais da instituição, utilização do nosso Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), utilização do nosso sistema acadêmico e biblioteca virtual 

abordando a facilidade de utilização e o acervo voltado para o curso. 

As tabelas 5 e 6 apresentam esses resultados de infraestrutura. Os resultados aqui 

apresentados se confirmam também pelos registros recebidos no setor da Ouvidoria. Com 

base nos resultados da autoavaliação institucional interna, reunião com monitores das 

turmas, sugestões registradas na Ouvidoria foram realizadas ao longo de 2015 outras 

melhorias físicas: 

 

 

 
 Grau de satisfação com estrutura física (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
 08 – biblioteca – ambiente físico 
 09 – acervo da biblioteca disponível para o seu curso 
 10 – biblioteca virtual – facilidade de utilização 
 11 – acervo da biblioteca virtual disponível para o seu curso  
 12 – facilidade de utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  
 13 – facilidade de utilização do sistema acadêmico Jacad 

  



Ao longo de 2015 foram implementadas melhorias físicas apresentadas nos quadros 

abaixo:  

 

Quadro 1 – Questões apresentadas e soluções implementadas 

QUESTÕES APRESENTADAS SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS 

Dificuldade na utilização da 

Internet 

 Revisão do cadastro de todos os 

usuários e bloqueio de acesso para 

redes sociais e sites inapropriados no 

ambiente acadêmico 

Solicitações de substituição de 

carteiras e cadeiras no Bloco 

A.* 

 Substituição de cerca de 250 cadeiras e 

carteiras; 

 
Fonte: FAESP 

 
* Apesar de termos equipe de manutenção fixa, o Bloco A compartilha a utilização com os 

alunos do Colégio de ensino fundamental e médio no período diurno. 

 

 

 

Quadro 2 – Melhorias implementadas para obter nota máxima nas avaliações do INEP 

ÁREA MELHORIAS IMPLEMENTADAS 

Informática  Aquisição de 30 máquinas notebook e 

criação do Laboratório Móvel 

Áreas em comum 

 

 Instalação de 16 câmeras de segurança; 

MELHORIA  

 Instalação de refletores no pátio externo; 

 Substituição de bebedouros por 

equipamentos adaptados à 

necessidades especiais nos Blocos B e 

C; 

 Instalação de elevador externo no Bloco 

B; 

 Início da reforma do beiral do Bloco C. 



Salas de aula  Aquisição de ventiladores para melhor 

circulação do ar nos Blocos B e C; 

 Substituição de vidros quebrados; 

 Reforma do piso das salas do andar 

térreo do Bloco B; 

 
Fonte: FAESP 

 
 

No que se refere às avaliações externas, no primeiro semestre de 2015, a FAESP 

recebeu a comissão de avaliação do MEC in loco para autorização do Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Gerenciais na modalidade Ead. O curso teve avaliação 

satisfatória por parte da comissão avaliadora com nota 4, aguardando a publicação da 

portaria de autorização de funcionamento em Diário Oficial. 

Na modalidade presencial, a FAESP recebeu no primeiro semestre de 2015, a 

autorização de funcionamento, através de publicação da portaria em Diário Oficial, do 

Curso de Publicidade e Propaganda – Bacharelado. 

Foi evidenciada ainda no primeiro semestre de 2015, a realização da Ação Social 

Faesp, que contou com a participação de alunos, docentes e comunidade. Além disso, 

aconteceu o lançamento no mês de junho, do Programa Conexão Faesp, voltado para os 

acadêmicos egressos, com diversas oportunidades e iniciativas que beneficiam os seus 

participantes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base nos resultados apurados, podemos concluir que a instituição está 

procurando seguir seu planejamento com ações que envolvem a comunidade em seu 

entorno, além de procurar o envolvimento com os egressos de seus cursos. 

As demandas internas apontadas pela comunidade discente estão sendo atendidas 

pela instituição, pois encontramos evidências à respeito. 

Outro ponto a destacar, foi a participação relevante dos acadêmicos na avaliação 

institucional, pois pelo fato de ser voluntária e não obrigatória, ainda tivemos a participação 

de 64,7%, o que consideramos muito positivo. 



Os resultados desta avaliação estão disponibilizados na Biblioteca, Murais e no site 

da FAESP.   

 

Curitiba, 17 de novembro de 2.015. 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 




