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O sentido da autoavaliação institucional
A avaliação permite o autoconhecimento de uma instituição. Assim, é um instrumento para o aperfeiçoamento do ensino e das condições de oferta dos serviços
educacionais no CESUPA, desde 2004.
Diante das mudanças efetuadas e percebidas pela comunidade é que a participação no processo de autoavalição ganha sentido.

Processo de desenvolvimento
institucional

Com o objetivo de dar sentido a todo esse processo, este
documento sintetiza as ações realizadas no CESUPA a partir da
autoavaliação institucional, no período de 2015 a 2017.

Como ler esse documento?

As ações serão apresentadas conforme as dimensões de avaliação propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), separadas em ordem cronológica: 2015, 2016 e
2017.
Cada ano será representado pelas cores acima. A indicação de ano
e das dimensões seguirão o formato abaixo.
Nesta ediçao:

Ano

DIMENSÃO
Nome da dimensão

Propósitos da CPA

3

Ações em 2015

4

Ações em 2016

6

Ações em 2017

10

Síntese da CPA

15
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Quais os propósitos da CPA?

Nossa Missão

Coordenar o processo contínuo de
desenvolvimento
institucional.

Nossos Valores

Foco nos resultados

Transparência

Aprendizagem

Celeridade

Nossa Visão

Ser o principal agente de melhorias institucionais.

Qual a composição da CPA?

Simplicidade

Página 4

Síntese das Melhorias implantadas no CESUPA de 2015 a 2017

2015

DIMENSÃO 1
Missão e PDI

DIMENSÃO 2

Construção coletiva do
PDI

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão



Atuação central da CPA
nesse processo, materializando assim o elo entre
avaliação e planejamento;



Coleta de dados da CPA
focalizada na elaboração do
PDI 2016-2020, permitiu
participação coletiva na
construção do PDI.



Acompanhamento
dos
professores
com base
nos resultados de autoavaliação
Formação de Professores Ingressantes

Consolidação das provas Integradas e do Simulado ENADE
Ampliação de utilização de metodologias
ativas

Formação de coordenadores acerca dos insumos do CPC

DIMENSÃO 4
Comunicação
Criação da Central de Relacionamento sendo este o principal

elo entre o CESUPA e os estudantes do Ensino médio.

DIMENSÃO 5

processo, desmistificando

Políticas de pessoal

a imagem que trazem da

Projeto de Novos Docen-

módulos com a partici-

tes: capacitação dos entran-

pação da CPA, que apre-

tes com temas inerentes a

senta todo o

instituição e a prática acadêmica, sendo um dos primeiros

avaliação docente.

DIMENSÃO 6
Organização e gestão

Criação do Programa de

tes: Agilidade da coorde-

Planejamento das Coorde-

Desenvolvimento

nação e mediação de situ-

nações de Curso para 2016

ações de conflito na rela-

com base nos resultados

ção docente-discente.

apresentados da AAI 2015.

de

Gestores
Aumentado do contato
Coordenador e discen-

Ampliação das visitas as
salas

Cada curso tem seu plano
específico.
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2015

DIMENSÃO 8
Planejamento e avaliação


Aproximação do Planejamento Estratégico do CESUPA;



Consolidação do vínculo
com a área de Planejamento e Desenvolvimento;











Maior aproximação dos
alunos a partir dos Fóruns com os Representantes de Turma;



Ampliação dos encontros
entre os membros da
CPA semanalmente, que
propicia a condução dos
trabalhos de modo participativo.

Simplificação dos Relatórios de Cursos de Graduação;
Refinamento dos instrumentos de pesquisa;



Padronização da escala
de seis pontos para os
instrumentos de coleta de
dados;
Reestruturação dos instrumentos de avalição docente e de tutoria para o
curso de Medicina;



Participação de membros
da CPA no Programa de
Desenvolvimento de Gestores (PDG), o que permite a construção de uma
visão sistêmica da instituição e ao mesmo a proximidade com os gestores;
Inclusão no calendário
acadêmico do período de
coleta de dados;



Sistema de acompanhamento de avaliação online no perfil da coordenação da CPA permite
consultar períodos passados, mantendo a memória
da autoavaliação institucional;



planejamento de projetos
para o ano de 2016 com
base na autoavaliação;



sensibilização de novos e
veteranos docentes e gestores para a autoavaliação institucional;



Utilização de pop up para
coleta de dados no sistema on-line, inclusive para
os usuários de coordenação.
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DIMENSÃO 1

2016

Missão e PDI
Elaboração
2016-2020


do

PDI

Missão
Institucional

Criação de setores
responsáveis para
os projetos planejados.



Ações de capacitação dos
professores em metodologias ativas de ensino


Maior integração entre os gestores nas atividades que ocorreram no âmbito do PDG

DIMENSÃO 2
Políticas para ensino, pesquisa e extensão
Sensibilização para
os planos de ensino




Melhorias nos cursos
de Direito, Fisioterapia e Farmácia, Engenharia e Administração

8o% dos docentes
publicando em dia
seus planejamentos
de ensino e cronograma de aulas.



Oficinas centradas
na Aprendizagem
Ativa

Encontro de antigos
docentes, com baixo desempenho em
Metodologia e Avaliação da Aprendizagem, com novos
docentes

DIMENSÃO 4
Comunicação com a Sociedade
Reestruturação da Central de Comunicação e
Marketing




Melhor gerenciamento
do relacionamento com
os alunos e comunicação interna e externa.
Campanha de divulga-

ção do processo seletivo de 2017 conduzida
por este setor.


Elaboração do planejamento deste setor
para 2017.

Calendário Mensal das
ações do RH



Através do portal online, cartazes
fixados em locais de grande circulação de funcionários e envio de
convites.
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DIMENSÃO 5

2016

Políticas de Pessoal
Aumento do aproveitamento de funcionários por
meio de seleção interna (56,25%).

Parceria COGRAD e RH para reestruturação do Processo Seletivo Docente

Projeto COLABORADOR DO Mês baseado em critérios de assiduidade, pontualidade e desempenho.

Treinamento ATENDIMENTO NOTA 10

DIMENSÃO 6
Organização e gestão
Unidade José Malcher


Disponibilização dos horários dos coordenadores
no ambiente 0n-line e nas
coordenações.

Parceria de coordenadores
recentes e Cograd


Administração, Comunicação Social, Fisioterapia, Nutrição e Engenharia de Produção.

Incentivo para atualização
Docente
 28 docentes participaram

Plano de Desenvolvimento
Docente PDD

Discussão sobre
Profissional





Professores do curso de Ciência da Computação, Engenharia de Produção e Engenharia da Computação passaram por acompanhamento.

Formação

Cursos de Administração,
Engenharia de Produção,
Fisioterapia e Nutrição iniciaram palestras com profissionais da área.

Feedback dos resultados


COGRAD atuou junto aos cursos de Comunicação Social, Enfermagem, Nutrição Engenharia da Computação e Engenharia
da Produção para visitas às turmas e feedback para 22 professores que receberam apoio das pedagogas da COGRAD

DIMENSÃO 7
Infraestrutura Física

Ampliação do parque digital (20% de memória e 25%
de armazenamento)
Ampliação dos computadores nos laboratórios de
uso discente (8,5%)

Melhorias nos computadores
de uso administrativo
Criação de controle de visita
e manutenção de limpeza
dos banheiros com documentos afixados na parede à
vista dos usuários

Unidade AC: conscientização
para uso das catracas; manutenção semanal dos elevadores; manutenção dos aparelhos de ar-condicionado de
todas as salas da unidade.
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Unidade JM: Aquisição de
novas mesas e decoração do
ambiente; instalação do arcondicionado na cantina;
conscientização para uso da
catraca de entrada na unidade; reestruturação do espaço
para o Escritório de Engenharia; Ampliação da sinalização
horizontal para pessoas com
deficiência visual; inclusão de
sinalização vertical em braile
para acessibilidade.

2016

Unidade AB: Conscientização para uso da catraca de entrada na unidade; criação de sala de descanso para discentes;
Ampliação da sinalização horizontal para pessoas com deficiência visual; inclusão de sinalização vertical em braile para
acessibilidade.
Unidade NZ: instalação do ar-condicionado na cantina;

DIMENSÃO 8
Planejamento e avaliação
Melhora na sensibilização da comunidade e na divulgação dos resultados






Sensibilização: parcerias com coordenações de curso;
Entrega do documento com as ações
de melhorias institucionais no dia do
fórum;
Ampliação de membros e inclusão de
nova representatividade;



Utilização de infográficos;



Classificação das falas com análise de
conteúdo;



Celeridade
1ª Semana de Avaliação Institucional do CESUPA, com destaque no calendário acadêmico.

Infográficos para divulgação de resultados mais
extensos via Whatsapp e e-mail.
Tratamento de dados e resultados da avaliação
docente


Inclusão do número de respondentes para
cada item avaliado



Apresentação da trajetória avaliativa



Relatório quantitativo da coordenação passou
a conter resultados da percepção de alunos e
professores.



Relatório qualitativo passou a apresentar justificativas das discordâncias;



Relatório do desempenho das turmas passou
a destacar as turmas com menores resultados
e comparar a média atribuída pelo docente à
turma com a média que o mesmo docente recebeu desta turma, permitindo exame dos resultados nas reuniões e planejamento.

Comparação interpessoal no relatório.
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2016

DIMENSÃO 9
Politicas de Atendimento ao Discente

Divulgação do SAE além da semana de
acolhimento para os cursos, especialmente para os cursos de Direito

Orientação profissional, apresentação de trabalhos e
organização de estudos nos cursos de Ciência da Computação, Nutrição e Odontologia conforme demanda

Retorno aos professores e coordenadores sobre
o acompanhamento de todos os alunos indicados para o atendimento e não somente dos
alunos portadores de deficiência.

DIMENSÃO 10
Sustentabilidade Financeira
Pedido de autorização do curso de Psicologia e o aumento do número de vagas para o curso
de Direito, o qual foi autorizado, e trará aumento de receita.
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Vol

2017

DIMENSÃO 1
Missão e PDI


Investimento na parceria
CESUPA com o consórcio
STHEM para formação docente e multiplicadores de
metodologias ativas com a
finalidade de inovar na
educação superior.



Realização de grupos focais com alunos
(ingressantes, formandos e
egressos) para análise de
ambiente e planejamento
estratégico dos cursos de
graduação.



Reorganização do arranjo
institucional, seguindo o
PDI, dos cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social,
Engenharia da Produção,
Engenharia da Computação e Ciência da Computação na Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação do CESUPA – Argo.

DIMENSÃO 2
Políticas de ensino, pesquisa e extensão


Projeto piloto de ensino
híbrido e Biblioteca virtual.



Cursos de formação continuada para os docentes
ofertados em horários alternados em janeiro realizados por professores multiplicadores em parceria
com a COGRAD.





Planejamento de formatos
de oferta de disciplinas
eletivas e optativas, atividade extensionistas para
os cursos que compõem a
Argo.



Redefinição da capacitação
de habilidades sociais docente.



Cursos específicos em Dez.
2017 para os docentes de
Enfermagem, Farmácia e
Nutrição sobre: Sala de aula invertida, Socrative, Padlet, Plickers e Trello.

Formação de professores
multiplicadores e cursos
online
no
consórcio
STHEM.

DIMENSÃO 3
Responsabilidade Social
Resumo dos
realizados:

atendimentos





Laboratório de
análises clínicas – LAC: 67436.







Clínica de especialidade
médicas – CEMEC: 16267

Clínica de Escola de
Fisioterapia: 8094.
Clínica Odontológica:
10821.

Clínica de Nutrição: 635.



Núcleo de prática
jurídica –NPJ: 1413.


Núcleo Integrado de
empreendedores Juniores –
NIEJ: 631.
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2017

DIMENSÃO 4
5
Missão e PDI com a sociedade
Comunicação


Realização do Dia C em formato de festival.



Divulgação do processo
seletivo em mídias externas (busdoor, cinema,
shopping, etc).



Ampliação da divulgação
dos cursos nas redes sociais, com vídeos personalizados.



Participação de feira nas escolas.



Saúde em Movimento promovido
pelo Curso de Farmácia caracterizado como Programa de Visita das
Escolas para conhecimento do curso.



Utilização de 20% da CH de pelo
menos 02 disciplinas por curso para
atividades extensionista.

DIMENSÃO 5
Políticas de pessoal


Reestruturação do Processo Seletivo Docente a partir
da parceria entre RH e COGRAD acrescentando a este
a etapa de avaliação psicológica e na prova didática a
obrigatoriedade do uso de
uma metodologia ativa.



Flexibilização da assinatura
do ponto do professor.



Ampliação do período de
permuta entre professores.



Ampliação do Feedback aos
docentes pela coordenação
com apoio da COGRAD.



Flexibilização da entrega de
atestado médico para os
professores
 Estabelecimento de padrões quanto as atividades
e remuneração dos membros do NDE para entrar
em vigor em 2018.
 Formação continuada de
docentes veteranos e ingressantes.
 Comemoração do dia dos
professores no dia 15 de
outubro com música ao
vivo, mensagens e coquetel.



Comemoração do dia dos
professores no dia 15 de
outubro com música ao
vivo, mensagens e coquetel.
 Aumento do percentual de
professores mestres e doutores, e diminuição de professores com o regime de
trabalho horista.
 Definição junto aos coordenadores de pelo menos
4 docentes por curso para
participação nas oficinas de
metodologias ativas.
 Comemoração de outros
eventos sociais para o aumento da satisfação geral
dos funcionários (Ginástica
Laboral, Aniversariante do
Mês, Colaborador do Mês,
Dia das Mães, Dia do Trabalhador, Comemoração
Pascal, II Festa Junina do
CESUPA, Cine CESUPA, I
Futsal dos Pais, Qualidade
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2017

DIMENSÃO 6
Organização e gestão


Encerramento do bloqueio ao sistema
online docente.



Planejamento para criação da Escola de
Negócios, Tecnologia e Inovação do CESUPA – Argo.



Acompanhamento do status dos programas
do PDI.



Elaboração do modelo de negócios e do processo de Planejamento Estratégico dos cursos
de Graduação.



Planejamento para a implantação do ensino
Híbrido, definindo-se disciplinas e perfil de
docente.

DIMENSÃO 7
Infraestrutura


Ampliação das estruturas prediais da
unidade Almirante Barroso.



Construção de uma nova unidade na
Alcindo Cacela.



Renovação e expansão do acervo da
biblioteca, especialmente dos cursos
de Medicina Direito e Psicologia.



Ampliação do sinal de Wi-fi.



Melhoria na resposta do sistema de
catracas para acesso às unidades.



Computadores em sala com acesso à
rede Wi-fi.



Renovação do parque tecnológico
dos laboratórios de informática que
atendem os discentes.



Instalação de mais um elevador na
Unidade Alcindo Cacela.
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2017

DIMENSÃO 8
Planejamento e avaliação
Sensibilização criando a cultura da avaliação institucional
(Semana da autoavaliação institucional, inserção no cronograma de planejamento de
janeiro)

Inserção dos relatórios docentes no sistema online.

Sensibilização (Falaí professor
e alunos), que permitiu maior
aproximação com os alunos
de 2016, e com os professores.

Institucionalização de ações
para o acompanhamento de
turmas do Ciclo ENADE.

Realização da I Jornada Interdisciplinar de Saúde com o
tema: Prática Clínica e Qualidade de Vida, a partir do planejamento coletivo entre
Farmácia e Nutrição materializando o principio da Integração do projeto institucional. Em dezembro de 2017
foi planejada a II envolvendo
além dos cursos citados, os
cursos de Enfermagem e Fisioterapia.

Integração dos relatórios
qualitativo e quantitativo docente.

Planejamento do apadrinhamento de alunos com baixo
rendimento por parte dos
docentes no Curso de Nutrição.

Sensibilização por meio da
expansão de entradas em sala
nos cursos de Nutrição, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção.

DIMENSÃO 9
Politicas de atendimento ao discente


Implantação de melhorias a
partir do relatório do SAEME.



Realização de pesquisa exploratória para elaboração do
Índice de Satisfação do Estudante com adequação do instrumento.



Ampliação do Plano de Pagamento Alternativo – PPA/
CESUPA para todos os cursos,
exceto medicina.



Convênio com os Bancos
Santander e Bradesco para
financiamento para os alunos do curso de Medicina.



Orientação aos docentes
que atuam em turmas com
alunos com deficiência por
meio do Núcleo de Acessibilidade – NAC/COGRAD.



Realização de oficinas e
apresentação de trabalhos
orais nos cursos de Ciência
da Computação e Odontologia.



Orientação dos alunos sobre
temas, organização dos temas
com horários e prazos e elaboração do paper para o Seminário dos Monitores de Direito.



Reuniões com os responsáveis
de alunos atendidos pelo
NAC.



Orientação aos novos mentores do programa mentoring
do cursos de Medicina.
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2017

DIMENSÃO 10
Sustentabilidade financeira



Definição de processos na área financeira e
aperfeiçoamento do orçamento anual.



Aumento de vagas autorizadas e ocupadas
nos cursos de medicina e direito.



Ampliação do Plano Alternativo de Pagamento – PPA, para todos os cursos, exceto
medicina.



Planejamento de novos cursos de graduação
para aumento da receita.



Convênio com os Bancos Santander e Bradesco para financiamento para os alunos do



Ampliação das pós-graduações.

curso de Medicina

Conheça nossos
relatórios. Todos
estão no site.

A cada ano a CPA avança e supera seus desafios.
Acreditamos que precisamos sempre rever nossas práticas e ajustar rotas no caminho para alcançar nossos propósitos.

CPA/ CESUPA

Esperamos que ao relatar essas melhorias a avaliação se fortaleça
e a comunidade se empenhe conosco para concretização de nossa
visão.

O CESUPA cada vez
melhor.

Afinal, somente com a participação poderemos avaliar para conhecer em profundidade o todo institucionais a partir de todas as
suas partes.

Coordenação:

Que os próximos anos tragam mais ações com base nos resultados
da avaliação e que possamos construir um CESUPA cada vez melhor. Esse é o desejo da CPA.

Tatiana Maria Araújo Cohen

Unidade José Malcher, 1963
CEP 66.060-230

Telefone: 091. 4009-9177
Email: cpa@cesupa.br
http://www.cesupa.br/saibamais/CPA/CPA.asp
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