
 

 

 

 

FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2SEM2013 

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. 

A seguir são apresentados os resultados da última avaliação realizada com base 

no segundo semestre de 2013: 

Tabela 01 – Avaliação Professores – Itens 1 ao 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Avaliação Institucional 2Sem2013

Grau de satisfação (1 a 5): 

1 - ACESSIBILIDADE AOS ALUNOS 

2 - DOMÍNIO DO CONTEÚDO 

3 - COMUNICAÇÃO / LINGUAGEM OBJETIVA E CLARA 

4 - RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 
5 - MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS 
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Tabela 02 – Avaliação Professores – Itens 6 ao 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2Sem2013 

 

Tabela 03 – Avaliação Quadro Administrativo - Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2Sem2013 

Atendimento prestado com satisfação nos setores (escala de 1 a 5 – quanto maior 

melhor): 

1 – secretaria acadêmica  

2 – secretaria da coordenação 

3 – setor financeiro  

4 – biblioteca  

5 – porteiros  
6 – NAP 

Grau de satisfação (1 a 5): 

6 - SUA FORMA DE AVALIAÇÃO 

7 - PONTUALIDADE DE INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS 

8 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE ENSINO 

9 - ARTICULAÇÃO TEÓRICA / PRÁTICA 

10 - REFERÊNCIAS INDICADAS 
11 - POSTURA ÉTICA A INSTITUIÇÃO E AOS ALUNOS 
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Tabela 04 – Avaliação Serviços Terceirizados - Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação Institucional 2Sem2013 

 

Tabela 05 – Avaliação da Infraestrutura 

Grau de satisfação com estrutura física nos setores (escala de 1 a 5 – quanto maior 

melhor): 

1 – sala de aula 

2 – equipamentos multimídia 

3 - estacionamento  

4 – limpeza e organização das instalações 

5 – biblioteca 

6 – laboratórios de informática    

7 – segurança  
 

Fonte: Avaliação Institucional 2Sem2013 

Atendimento prestado com satisfação nos setores (escala de 1 a 5 – quanto maior 

melhor): 

1 - Fotocópia 
2 - Lanchonete 
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Nas avaliações realizadas mais uma vez ficou 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. 

Entretanto, a tabela 5 apresenta resultados que podem ser melhorados. 

Observa-se uma pequena melhorar no item estacionamento que passou de 2,5 na 

avaliação passada para 2,6. A Direção Geral informou que todas as providencias 

informadas a CPA que já constavam no relatório anterior foram executadas. Entretanto, 

foi nos esclarecido que o estacionamento é gratuito, porém rotativo, pois não há vagas 

para todos. Alguns ações estão sendo incentivadas como por exemplo, a carona 

solidária. As informações da CPA também levam em consideração os registros 

recebidos na Ouvidoria, tais como: internet, sala de aula, laboratórios e pátio de 

estacionamento com um maior destaque.  

Foram realizadas ao longo de 2013 as seguintes melhorias físicas: 

SALAS DE AULA 

 Aquisição de ventiladores para melhor circulação do ar nas salas de aula dos 

Blocos B e C; 

 Revisão no sistema elétrico nas salas de aulas dos Blocos A e B; 

 Pintura das salas de aula do Bloco A e B; 

 Reforma no piso das salas dos Blocos B e C; 

 Reforma de cadeiras universitárias e aquisição de novas;  

ESTACIONAMENTO 

 Limpeza e nivelamento do estacionamento; 

 Dreno e revestimento do pátio de estacionamento de acadêmicos com 

pedregulho; 

 Contratação de empresa de segurança; 

 Revisão das rotinas da equipe de segurança do pátio do estacionamento 

para melhor organização na ocupação das vagas disponíveis; 

 Aquisição e instalação de cancela de entrada; 

 Aquisição de catracas de acesso; 

ÁREAS DE USO COMUM 

 Reforma dos toldos que fazem a ligação entre o Bloco B e o Bloco C; 

 Aquisição de toldo para o Bloco C; 

 Reforma e pintura dos parapeitos dos Blocos B e C; 
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 Troca de vidros quebrados em geral; 

EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA 

 Atualização dos equipamentos de acesso dos acadêmicos com a aquisição 

de 5 novos projetores multimídia; 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 Renovação dos Laboratórios I e II de Informática com 50 máquinas novas de 

última geração devidamente ligado em rede e com acesso a internet; 

 Aquisição de novo servidor; 

 Reforma dos Laboratórios I e II com substituição de cabeamento; 

 Implantação do sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem); 

ACESSO A INTERNET 

 Contratação de fibra ótica dedicada de 60 MB da COPEL exclusiva para o 

sistema Wi-Fi de acesso a internet sem fio para o administrativo da IES. 

 Contratação de fibra ótica dedicada de 120 MB da COPEL exclusiva para o 

sistema Wi-Fi de acesso a internet sem fio em todas as dependências da 

instituição e uso dos alunos. 

AREAS ADMINISTRATIVAS 

 Reforma física da Secretaria Acadêmica; 

 Reforma física das Coordenações de Curso; 

 Montagem de salas para infraestrutura em Ead (Tutoria e coordenação de 

EaD); 

 Aquisição de mobiliário (móveis, cadeiras, entre outros). 

 

Em relação a novos cursos, no primeiro semestre de 2013 a FAESP recebeu a 

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

Tecnologia em Processos Ambientais, sendo já autorizado formalmente pelo Mec. No 

segundo semestre de 2013, a FAESP recebeu a autorização de funcionamento do 

Curso Superior de Tecnologia em Logística, no qual, o primeiro processo seletivo foi 

iniciado no final do ano de 2013. 

Em relação aos cursos existentes, no ano de 2013, os Cursos de Administração 

e Sistemas de Informação receberam 3 estrelas no Guia do Estudante, publicação 

referencial na área da educação. 

Houve também a renovação de Reconhecimento automático dos Cursos de 

Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis pelo desempenho no CPC, com notas 
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3, 3 e 4 respectivamente. O Índice Geral de Cursos (IGC) de 2013 foi de 3, o que 

possibilita a solicitação de abertura de novos cursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

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

site da FAESP.   

O envolvimento de todos neste processo autoavaliativo se torna fundamental 

para que as melhorias apontadas sejam cada vez mais aprimoradas e mantidas e as 

deficiências apresentadas sejam discutidas, tratadas e resolvidas em tempo oportuno. 

Um novo instrumento avaliativo está sendo elaborado com o objetivo de atender 

cada vez mais a missão de ouvir toda a comunidade acadêmica neste processo 

contínuo de aperfeiçoamento. 

 

Curitiba, 12 de maio de 2.014. 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 


