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APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem por objetivo apresentar os Resultados da Auto-Avaliação 2011, transcorrida em 

dois momentos. No primeiro semestre abordou: Infraestrutura, Avaliação Docente, Avaliação Discente, e 

o segundo momento foi destinado para a avaliação das dimensões Comunicação Interna e Externa e 

Coordenação de curso. A coleta de dados ocorreu nos meses de maio e novembro de 2011.  

Após tratamento estatístico os dados foram organizados em textos, quadros e figuras, 

possibilitando dar maior visibilidade às manifestações dos diversos atores do processo, assim como dar 

conhecimento à Administração Superior do CESUPA e demais instâncias, categorias e/ou órgãos vinculados 

à atividade educacional. 

As dimensões Infraestrutura e Comunicação Interna e Externa são apresentadas comparando-se 

as médias entre os biênios 2009-2011, uma forma de conhecer a percepção da comunidade e suas possíveis 

evoluções. As dimensões Avaliação Docente e Discente são avaliadas semestralmente, e portanto, 

anualmente tem as médias comparadas entre si, buscando identificar a efetividade das ações institucionais 

implementadas em 2011/1 e o reflexo das mesmas na Coleta de Dados de novembro/2011. 
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

O Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA (Código da IES: 792), instituição privada, sem 

fins lucrativos, com sede em Belém, Estado do Pará, é um estabelecimento educacional particular de nível 

superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e mantido pela Associação Cultural e Educacional do 

Pará – ACEPA, instituída em 01/10/1986, com sede e foro na Cidade de Belém, Estado do Pará e Estatuto 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 2° Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 

apontado sob n° de ordem 3.497 do Protocolo Livro A n°01 e registrado no Livro A n°05. 

O perfil do CESUPA é de uma instituição pluricurricular que atua nas Áreas de Ciências Ambientais, 

Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, que se caracteriza pela 

qualidade do ensino ministrado e também pela oferta de Cursos de Especialização, ao lado de Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu desenvolvidos mediante convênios de cooperação interinstitucional com 

Universidades do Pará e de outras Unidades Federativas.  

O CESUPA desenvolve, ainda, atividades de extensão e de práticas investigativas integradas ao 

ensino, que visam à formação de profissionais competentes técnica e eticamente, bem como 

comprometidos com a leitura crítica e a intervenção na sua realidade social, compromissos explicitados na 

missão institucional que propõe constituir-se em efetivo agente de integração e transformação social, visando 

contribuir para a promoção da qualidade de vida dos componentes de sua comunidade acadêmica, bem como 

da sociedade em que se insere (PDI 2006 – 2010). 

 

1.1. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

A institucionalização da Comissão Própria de Avaliação – CPA teve como referência os princípios 

norteadores e a missão do CESUPA consignados no Estatuto e no Regimento Geral e ocorreu na forma do 

disposto no artigo 11 da LEI Nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, e do no Artigo7º, parágrafos 1º e 2º, 

Diretrizes I e II – MEC, da Portaria Nº. 2.051, de 9 de julho de 2004 – MEC.  

A designação dos membros da CPA consta dos seguintes documentos: Portaria CESUPA N.º 

040/2004, de 14 de junho de 2004 (1ª Gestão); Portaria nº 057/200, de 22 de agosto de 2006 (2ª gestão); 

Portaria Nº 057/2009 de 02 de fevereiro de 2009 (3ª gestão) e a Portaria Nº 062/2011 (4ª gestão); Portarias 

estas que definem a CPA como a unidade que tem a responsabilidade de coordenar a execução do Processo 

de Avaliação Institucional do CESUPA. 
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COMPOSIÇÃO DA CPA/CESUPA 

Período de Mandato: 2011-2013 

ü Representação Discente 

• Mayko Tenório Galeão de Carvalho – Área de Ciências Ambientais, Biológicas e da 

Saúde. ACABS. Substituído em março de 2012 por Bárbara Iris Mascarenhas Freire 

• Ana Paula Martinelli – Área de Ciências Exatas e Tecnologia. ACET  

• Ednilson Barbosa de Sousa - Área de Ciências Sociais Aplicadas. ACSA 

ü Representação Docente 

• Marcelo Hely da Silva Oliveira– Área de Ciências Exatas e Tecnologia. ACET 

• Helen Lopes Noronha – Área de Ciências Sociais Aplicadas. ACSA 

• Mônica Monteiro da Rocha– Área de Ciências Ambientais, Biológicas e da Saúde. 

ACABS 

ü Representação Técnico-Administrativa e Pedagógica 

• Alex Alberto Oliveira de Carvalho- Representante técnico administrativo. Substituído 

em março de 2012 por Bárbara Cristina Ereiro Pereira 

•  Elza Ezilda Valente Dantas1 – Representante da Área Pedagógica 

• Carmem Maria Leitão Barroso – Representante da Área Pedagógica - 

ü Representação da Sociedade Civil 

• Alcyr Moraes de Sousa – indicado pela Sociedade dos Usuários de Informática de 

Telecomunicação Regional do Pará – SUCESU/Pará. 

• Rute Maria Castro e Costa – indicada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE/Pará. 

1.2.  A AUTO-AVALIAÇÃO E O PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

De acordo com o seu Regulamento, a COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTO-AVALIAÇÃO/CESUPA tem como 

objetivos gerais:  

I. Estruturar o Sistema de Avaliação Institucional do CESUPA com base na legislação vigente, 

mediante a efetivação de ações relacionadas à elaboração de instrumentos de pesquisa e 

indicadores de desempenho capazes de avaliar o nível de qualidade da educação superior 

desenvolvida na IES;  

II. Integrar a Avaliação Institucional à estrutura de gestão do CESUPA, como forma de subsidiar a 

tomada de decisão baseada em dados fidedignos e buscar o aperfeiçoamento das práticas 

institucionais. 

                                                             

1
 Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação - CPA 
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III. Buscar, por meio da Avaliação Institucional, o reconhecimento da missão pública do CESUPA junto à 

sociedade, promovendo a prática dos valores democráticos, o respeito à diferença e à diversidade e  

a afirmação da autonomia e da identidade institucional.  

 

Orientada por esses objetivos, a CPA/CESUPA busca auto-avaliar a IES de forma processual e 

permanente, procurando consolidar a cultura avaliativa como um dos pilares que orientem a manutenção e 

a correção de rotas no Projeto Institucional, sempre que necessárias. 

 

2. SITUANDO O PROCESSO DE TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

O planejamento consolidado da CPA/CESUPA prevê a aplicação semestral da Auto-Avaliação 

Institucional, buscando permanentemente o envolvimento dos diversos segmentos, no que diz respeito ao 

aprimoramento dos instrumentos de Coleta de Dados e a sensibilização do público-alvo, visando a coleta 

eficaz da informação.  

Articulando-se com os objetivos e a missão institucional constantes no PDI, a CPA estimulou a 

integração com os diversos segmentos mediante reuniões com Coordenadores de Cursos, representantes 

dos Funcionários, Gestores e a Administração Superior, buscando a elaboração de um instrumento 

revelador da vida institucional. 

A organização em 09 dimensões da auto-avaliação do CESUPA, considerando a unificação das 10 

dimensões orientadas pela CONAES, tem facilitado o trabalho da CPA e imprimido na Comunidade 

Acadêmica a perspectiva de continuidade, permanência e legitimidade da auto-avaliação no CESUPA. No 

planejamento 2011, definiu-se o ciclo 2011-2013, permitindo assim o enxugamento dos instrumentos de 

coleta de dados e a lente mais aproximada das questões pertinentes ao universo institucional.  

A organização das dimensões a serem avaliadas ficou disposta conforme o quadro 1 a seguir, 

permitindo comparar os resultados da maioria das dimensões. Outro ponto importante dessa metodologia 

é a permanência com que se vivencia a prática auto-avaliativa na IES, o que aponta para 0 conhecimento e 

envolvimento permanente dos atores institucionais com esse processo.  

QUADRO 1  CICLO AUTO-AVALIATIVO DO CESUPA 2011-2013 

PERÍODO  
 

GESTORES DOCENTES DISCENTES FUNCIONÁRIOS 

 
Dimensões  

 

Dimensões  

 

Dimensões  

 

Dimensões  

 

2011.1 

Infraestrutura  

 

 

Infraestrutura  

       

Infraestrutura  

 

Infraestrutura 

 

Avaliação Discente Avaliação Docente  

2011.2 

 

Comunicação Interna e 

Externa 

Comunicação Interna e 

Externa 

 

 

Comunicação Interna e 

Externa 

Comunicação Interna e 

Externa 
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 Políticas de Pessoal e 

Relação de trabalho: 

relacionamento interpessoal 

 

 Sustentabilidade Financeira 

Gestão de curso 

 

Gestão de curso 

 
 

Avaliação Discente Avaliação Docente 

2012.1 Gestão e PDI 

Gestão e PDI 

 

 

Gestão e PDI 

 

 

Gestão e PDI 

 

Avaliação Discente Avaliação Docente  

2012.2 
- 

 

 

 

Projeto Pedagógico 

 

 

 

Projeto Pedagógico 

 

Políticas de Pessoal e 

Relação de trabalho: 

capacitação e benefícios 

 

Gestão de curso 

 

 

Gestão de curso 

 

 
- 

Avaliação Discente Avaliação Docente 

2013.1 
Infraestrutura  

 

Infraestrutura  

 

 

          

 Infraestrutura  

 

 

 

      Infraestrutura  

 

Avaliação Discente Avaliação Docente 

2013.2 

 

Comunicação Interna e 

Externa 

 

Comunicação Interna e 

Externa 

 

Comunicação Interna e 

Externa 

 Comunicação Interna e 

Externa 

 

Gestão de curso 

 

Gestão de curso 

 

Avaliação Discente Avaliação Docente 

 

Para 2011 foram definidos dois momentos para as Coletas de Dados: o primeiro em maio, versando 

sobre Infraestrutura, Avaliação Docente, Avaliação Discente e um segundo momento, no mês de novembro, 

abordando a Avaliação Docente e Discente, Gestão dos Cursos, Comunicação interna e externa, Política de 

Pessoal e Relação de Trabalho: Relacionamento Interpessoal e Sustentabilidade Financeira iniciando-se assim o 

ciclo 2011-2013. 

Visando a participação mais efetiva dos alunos na Coleta de Dados, foi consensuado com os 

Coordenadores de Cursos o condicionamento do acesso aos serviços on-line à participação na auto-

avaliação, ou seja, para acessar os diversos serviços professor e aluno on-line era necessário primeiro 
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responder o instrumento de auto-avaliação. A utilização desse método, veio da experiência dos cursos de 

Direito e Medicina que revelaram que o condicionamento não afetou a fidedignidade dos dados coletados. 

O instrumento de coleta foi disponibilizado no Sistema on-line da instituição, para professores, 

alunos e gestores, o software utilizado no processamento da informação coletada é o mesmo desenvolvido 

pela Equipe de Desenvolvimento da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação- 

CTIC/CESUPA desde 2008. Para os funcionários utilizou-se outra metodologia, o instrumento foi 

disponibilizado na forma impressa acompanhado de cartão resposta para todos os funcionários.  Na etapa 

de Análise dos Dados, foi estabelecido o percentual mínimo de 40% de participação em cada categoria. 

Os quadros 2 e 3, a seguir apresentam os quantitativos e respectivos percentuais de participação 

geral no CESUPA das categorias docentes, gestores, funcionários e discentes, detalhando os quantitativos 

em cada uma das dimensões avaliadas. 

Quadro 2 - Participação e dimensões avaliadas pelos discentes, docentes, gestores e funcionários do 

CESUPA, na Auto-Avaliação 2011/01: Avaliação Docente, Avaliação Discente e Infraestrutura. 

Dimensões 

Alunos Professores Gestores Funcionários 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 

pantes 
% Aptos 

Partici 
pantes 

% 

Av. Docente 3896 3614 92,76 - - - - - - - - - 

Av. Discente - - - 338 280 82,89 - - - - - - 

Infraestrutura 4343 3559 81,95 338 280 82,89 57 34 59,65 420 312 74,29 

            Fonte: CPA/2011.01 

 

A análise do quadro 2 revela a crescente participação anual das diferentes categorias  

institucionais. Tal movimento tem relação com a mudança metodológica que permitiu o conhecimento 

de todos os sujeitos do processo de auto-avaliação. A mudança na participação dos funcionários deve-se 

também ao método, pois a não identificação da categoria permitiu que os mesmos sentissem-se mais a 

vontade para expor suas percepções sobre a instituição. 

  

Quadro 3 – Participação e dimensões avaliadas pelos discentes, docentes, gestores e funcionários do 

CESUPA, na Auto-Avaliação 2011/02: Avaliação Docente, Avaliação Discente, Gestão do Curso e 

Comunicação. 

 

Alunos Professores Gestores Funcionários 

 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 

Av. Docente 3629 3251 89,51 - - - - - - - - - 

Av. Discente - - - 347 323 93,26 - - - - - - 

Gestão do Curso 4.131 3.569 88,56 347 323 93,26 - - - - - - 

Comunicação 4.131  3.569 88,59 347 315 91,15 54 38 70,37 420 275 65,48 

Fonte: CPA/2011.02 
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O quadro 3 revela que a participação das categorias docente, discente, gestores e funcionários 

manteve-se similar no que se refere a avaliação docente  em 2011.1, porém observa-se o crescimento da 

participação dos professores e dos gestores, o que pode representar o  significado positivo da auto- 

avaliação para essas duas categorias no CESUPA. 

 Dos quadros 4 a 12 seguintes expressam a participação de docentes e discentes por cursos nas três 

áreas de Conhecimento.  

Quadro 4 - Participação Discente e Docente dos Cursos da Área de Ciências Ambientais, Biológicas e da 

Saúde - ACABS, na Auto-Avaliação 2011/01 

ACABS 

Participação dos Alunos Participação dos Professores 

Avaliação docente Infraestrutura Avaliação discente Infraestrutura 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 

Enfermagem 227 216 95,15 227 211 92,95 21 21 100,00 21 21 100,00 

Biologia 68 61 89,71 68 64 94,12 14 14 100,00 14 14 100,00 

Ambientais 19 19 100,00 19 19 100,00 10 10 100,00 10 10 100,00 

Nutrição 221 202 91,40 221 205 92,76 24 21 87,50 24 22 91,67 

Odontologia 364 326 89,56 364 315 86,54 42 42 100,00 42 42 100,00 

Farmácia 232 220 94,83 323 218 93,97 32 29 90,62 32 29 90,62 

Fisioterapia 264 240 90,91 264 230 87,12 30 29 96,67 30 29 96,67 

Medicina - - - 447 82 18,34 

   

80 39 48,75 

Fonte: CPA/2011.01 

 

Quadro 5 - Participação Discente dos Cursos da Área de Ciências Ambientais, Biológicas e da Saúde - 

ACABS, na Auto-Avaliação 2011/02 

 ACABS 

Participação dos Alunos  

Avaliação docente Comunicação Gestão do Curso 
 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
   

Geral 
       

 
  

 
 

Enfermagem 201 176 87,56 201 175 98,06 201 175 87,06 
 

  Biologia 65 55 84,22 65 54 83,08 65 54 83,08 
 

  Ambientais 14 13 92,86 14 13 92,86 14 13 92,86 
 

  Nutrição 186 165 88,71 186 169 90,86 186 169 90,86 
 

  Odontologia 370 322 87,03 370 312 84,32 370 313 84,59 
 

  Farmácia 221 203 91,86 221 201 90,95 221 201 90,95 
 

  Fisioterapia 247 203 82,19 247 200 80,97 247 200 80,97 
 

  Medicina - - - 502 354 70,52 502 353 70,32 

      Fonte: CPA/2011.02 
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Quadro 6 - Participação Docente dos Cursos da Área de Ciências Ambientais, Biológicas e da Saúde - 

ACABS, na Auto-Avaliação 2011/02 

ACABS 

Participação dos Professores  

Avaliação discente Comunicação Gestão do Curso 
 

Aptos Partici
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
   

Geral 
       

 
  

 
 

Enfermagem 21 20 95,24 21 20 95,24 21 20 95,24 
 

  Biologia 14 12 92,86 14 12 92,86 14 12 92,86 
 

  Ambientais 9 7 88,89 9 7 88,89 9 7 88,89 
 

  Nutrição 26 22 88,46 26 22 88,46 26 22 88,46 
 

  Odontologia 42 39 95,24 42 39 95,24 42 39 95,24 
 

  Farmácia 33 28 87,88 33 28 87,88 33 28 87,88 
 

  Fisioterapia 30 28 96,67 30 28 96,67 30 30 100 
 

  Medicina 81 69 86,42 81 69 86,42 81 69 86,42 

    

Observa-se na ACABS no ano de 2011 que as maiores participações dos discentes estão nos cursos 

de Enfermagem, Nutrição e Farmácia que se mantém similares nos dois semestres. Ambientais se destaca 

em 2011.1. A participação de Medicina que em 2011.1 não atingiu o patamar mínimo, modifica-se 

positivamente em 2011.2. Em relação à participação docente em 2011.1 está foi de 100% em quatro cursos, 

o que representa envolvimento significativo dos cursos de Enfermagem, Biologia, Ambientais e 

Odontologia com a auto-avaliação especialmente com as dimensões avaliadas. Em 2011.2 as participações 

se mantiveram bastante significativas, a maioria dos cursos entre 80 e 90%. 

 

Quadro 7 - Participação Docente e Discente dos Cursos da Área de Ciências Exatas e Tecnologia - ACET, 

na Auto-Avaliação 2011/01 

ACET 

Participação dos Alunos Participação dos Professores 

Avaliação docente Infraestrutura Avaliação discente Infraestrutura 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 

Ciência da 

Computação 
209 180 86,1 209 180 86,12 22 18 81,82 22 18 81,82 

Sistemas de 

Informação 
108 92 85,19 108 97 89,81 22 20 90,91 22 20 90,91 

Redes de 

Computadores 
209 180 86,12 32 28 87,50 9 7 77,78 9 7 77,78 

Engenharia de 

Produção 
306 290 94,77 306 280 91,50 22 22 100,00 22 22 100,00 

Fonte: CPA/2011.1 
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Quadro 8 - Participação Discente dos Cursos da Área de Ciências Exatas e Tecnologia - ACET, na Auto-

Avaliação 2011/02 

ACET 

Participação dos Alunos  

Avaliação docente Comunicação Gestão do Curso 
 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
   

Geral 

  
     

 
  

 
 

C.Computação 200 181 90,5 200 181 90,5 200 181 90,5 
 

  Sist. Informação 87 73 83,91 87 73 83,91 87 73 83,91 
 

  R. Computadores 22 20 90,91 22 21 94,45 22 21 95,45 
 

  Eng. Produção 301 276 91,69 301 273 90,70 301 272 90,37 
 

                            Fonte: CPA/2011.02 

 

Quadro 9 - Participação D0cente dos Cursos da Área de Ciências Exatas e Tecnologia - ACET, na Auto-

Avaliação 2011/02 

 

ACET 

Participação dos Professores  

Avaliação discente Comunicação Gestão do Curso 
 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
   

Geral 

  
     

 
  

 
 

C.Computação 22 18 81,82 22 18 81,82 22 18 81,82 
 

  Sist. Informação 23 19 86,96 23 19 86,96 23 19 86,96 
 

  R. Computadores 9 7 88,89 9 7 88,89 9 7 88,89 
 

  Eng. Produção 21 21 100 21 21 100 21 21 100 
 

                           Fonte: CPA/2011.02 

 

Na ACET em 2011.1 a participação discente e docente foi bastante expressiva no Curso de 

Engenharia de Produção. Foi o curso que atingiu 100% de envolvimento docente e mais de 90% dos alunos 

respondendo o instrumento de coleta de dados.  Os demais cursos tiveram uma boa participação com o 

processo estando na faixa de 80%. Em 2011.2, Engenharia de Produção continuou se destacando com 100% 

de participação dos docentes e manteve na faixa de 90% a participação discente. É percebido evolução 

também no Curso de Redes de Computadores na participação das duas categorias. O curso de Ciência da 

Computação também evoluiu na participação discente. 
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Quadro 10- Participação Docente e Discente dos Cursos da Área de Ciências Sociais Aplicadas - ACSA, 

na Auto-Avaliação 2011/01 

ACSA 

Participação dos Alunos Participação dos Professores 

Avaliação docente Infraestrutura Avaliação discente Infraestrutura 

Apto

s 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
Apto

s 
Partici 
pantes 

% 
Apto

s 
Partici 
pantes 

% 

Administração 391 324 82,86 391 313 80,05 28 28 100,00 28 27 96,43 

G. Pessoas 28 25 89,29 28 26 92,86 9 8 88,89 9 9 100,00 

C.Exterior 43 36 83,72 43 34 79,07 7 6 85,71 7 6 85,71 

Marketing 54 48 88,89 54 46 85,19 7 6 85,71 7 6 85,71 

Contábeis 143 113 79,02 143 115 80,42 16 16 100,00 16 16 100,00 

Direito 1150 1069 92,96 1150 1070 93,04 48 43 89,58 48 43 89,58 

Com. Social 30 22 73,33 30 21 70,00 7 7 100,00 7 6 85,71 

Fonte: CPA/2011.1 

 

Quadro 11- Participação Discente dos Cursos da Área de Ciências Sociais Aplicadas - ACSA, na Auto-

Avaliação 2011/02 

ACSA 

Participação dos Alunos  

Avaliação docente Comunicação Gestão do Curso 
 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
   

Geral 

            Administração 372 329 88,44 372 321 86,29 372 320 86,02 
 

  G. Pessoas 21 17 80,25 21 18 85,71 21 18 85,71 
 

  C.Exterior 26 18 69,23 26 17 65,38 26 16 61,54 
 

  Marketing 46 36 78,26 46 36 78,26 46 36 78,26 
 

  Contábeis 124 109 87,9 124 108 87,10 124 108 87,1 
 

  
Direito 1093 1029 94,14 1093 1019 93,23 1093 1020 93,32 

 
  Com. Social 31 25 80,65 31 23 74,19 31 23 74,19 

 
                            Fonte: CPA/2011.02 

Quadro 12- Participação Discente dos Cursos da Área de Ciências Sociais Aplicadas - ACSA, na Auto-

Avaliação 2011/02 

 

ACSA 

Participação dos Professores  

Avaliação discente Comunicação Gestão do Curso 
 

Aptos Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% Aptos 
Partici 
pantes 

% 
 

Geral 

          Administração 27 26 96,30 27 26 96,30 27 26 96,30 
 

G. Pessoas 5 5 100 5 5 100 5 5 100 
 

C.Exterior 3 3 100 3 3 100 3 3 100 
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Marketing 6 4 83,33 6 4 83,33 6 4 83,33 
 

Contábeis 19 100 100 19 19 100 19 19 100 
 

Direito 49 47 95,92 49 46 95,92 49 47 95,92 
 

Com. Social 8 8 100 8 8 100 8 8 100 
 

   Fonte: CPA/2011.02 

 

A participação dos cursos da ACSA em 2011.1 revela-se significativa por dois movimentos: 1) a 

crescente participação dos sujeitos do curso de Direito e 2) 100% de participação dos docentes dos cursos de 

Ciências Contábeis e Gestão com Pessoas. A metodologia utilizada também modificou o quadro de 

participação discente em todos os cursos que chegaram em 2011 ao patamar de 80%, indicando assim que 

os dados de cada curso são muito significativos para serem utilizados para qualificar seus projetos. Em 

2011.2 Direito continua sendo destaque na participação discente se comparado com os outros cursos. A 

participação docente evolui nos cursos de Direito e Comunicação Social e se manteve nos cursos de Gestão 

com Pessoas e Ciências Contábeis. 

 

3. ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO 

A prática da Auto-Avaliação no CESUPA se constitui um dos maiores desafios, na medida em que, 

ao envolver todas as categorias funcionais, obriga-se a superar as visões negativas, enviesadas e 

descomprometidas com a avaliação. Nesse sentido, percebemos movimentos de avanços e pequenos 

focos de resistências nos quadros institucionais, no que diz respeito ao envolvimento efetivo de 

determinados atores do processo. Os membros da CPA têm percebido que os avanços estão relacionados: 

i) ao esclarecimento evolutivo sobre os significados da auto-avaliação nas práticas de uma instituição de 

ensino;ii) a postura de sensibilização de grupos de gestores sobre a importância de se avaliar a instituição e 

o projeto dos cursos no sentido de melhorá-los  e iii) o significado da auto-avaliação como prática legítima  

para a tomada de decisão para o corpo discente, uma vez que parte do alunado reconhece os impactos 

através de ações dos resultados da auto-avaliação. No que se refere às resistências, estas se impõem 

principalmente devido: i) a visão negativa e de descrença que perpassa o imaginário das pessoas no que se 

refere ao processo de avaliar; ii) o desconhecimento do potencial que a avaliação apresenta para o 

processo de decisão nas instituições de ensino;iii) a falta de divulgação das decisões tomadas a partir dos 

resultados. 

O quadro 13 sinaliza de forma crítica e criteriosa as ações planejadas e implementadas, bem como 

as fragilidades e potencialidades que observamos a partir da prática auto-avaliativa no CESUPA. 

Quadro 13 - Análise das ações planejadas e realizadas, resultados alcançados (fragilidades e 

potencialidades) e observações realizadas pela CPA no ano de 2011. 
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Quadro 13 - Análise das ações planejadas e realizadas, resultados alcançados (fragilidades e 

potencialidades) e observações realizadas pela CPA no ano de 2011 

AÇÕES 

PLANEJADAS 
 

• Processo de coleta com todas as etapas: 
ü Revisão parcial dos instrumentos a partir das Reuniões Internas da Comissão. 
ü Adaptação dos Instrumentos para o Curso de Medicina.  
ü Adequação do sistema de coleta on-line e do banco de dados para uma análise mais rápida. 
ü Rever a sensibilização e o envolvimento da Comunidade  
ü Realizar a coleta de dados nos meses de maio e outubro. 
ü Manter a forma de coleta de dados com o corpo técnico-administrativo.  
ü Rever a metodologia de coleta de dados: sugestão ampliar o método realizado no Curso de Direito e Medicina para 

os demais cursos do CESUPA. 
ü Elaboração, disponibilização e discussão dos relatórios específicos por cursos em tempo hábil em cada semestre. 
ü Revisão da forma de Socialização/ discussão dos resultados e relatórios em parceria com a Assessoria de 

Comunicação do CESUPA.  
ü Avaliação das atividades desenvolvidas pela comissão a partir do olhar dos seus membros da CPA.  

 

IMPLEMENTADAS 
 

Nas reuniões internas mensais da CPA focou-se em: 
ü Ajustes no instrumento, considerando as dimensões Infraestrutura, Comunicação Interna e Externa e a gestão do 

curso. 
ü Nova adequação do instrumento para o Curso de Medicina: dimensão perfil discente, considerando a especificidade 

do PPC do curso que se organiza nos moldes da aprendizagem baseada em problemas - PBL. 
ü Organização da Agenda da Coleta de Dados considerando o calendário acadêmico. 
ü Comunicação on-line para gestores, professores e alunos sobre as dimensões a serem avaliadas, a metodologia 

utilizada e o período da coleta de dados. 
ü Manutenção do banner da auto-avaliação no site da instituição. 
ü Elaboração de pop-up para os coordenadores relembrando à necessidade de responder a auto-avaliação. 
ü Visita dos representantes docentes e discentes da CPA a maioria das turmas para sensibilização sobre o Processo de 

Coleta e esclarecimentos quanto a metodologia adotada: condicionamento de acesso.  
ü Ampliação da metodologia da Coleta de Dados para todos os cursos do CESUPA – condicionamento de acesso ao 

sistema on-line. 
ü Disponibilização dos Relatórios dos cursos para os Coordenadores de Curso e a Coordenação de Graduação - 

COGRAD; 
ü Reuniões com a Administração Superior sobre os resultados da infraestrutura.  

ü Disponibilização dos Relatórios de Cursos no site da CPA, para o conhecimento da comunidade, havendo assim a 
possibilidade de conhecimento de toda a comunidade.  

ü Disponibilização no Sistema (Professor e Aluno on-line) da Avaliação Docente Individual, para cada professor e para 
cada coordenador e para a COGRAD. 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 
FRAGILIDADES 
 

• A dificuldade da Comissão em cumprir os prazos para a disponibilização dos Relatórios dos cursos 2011  previstos para 
cada semestre. Os mesmos foram disponibilizados fora dos prazos (outubro de 2011)  

• A dificuldade das pessoas que exercem o cargo de gestão em participarem da auto-avaliação sem precisar ser 
“lembrados” várias vezes sobre a importância desse processo. 

• A resistência de alguns professores em relação ao método adotado para a coleta de dados. Ao mesmo tempo em que 
esse processo revela o pouco envolvimento desses docentes com os cursos. 

• A dificuldade de determinados gestores em trabalharem os resultados da avaliação docente, fazendo com que 
permaneçam as fragilidades na prática de determinados professores. 

• A não efetivação da parceria com a ASCOM para pensar outras estratégias de divulgação dos resultados da auto-
avaliação na Instituição, ficando para 2012. 

• A constatação de que alguns docentes não acessam o sistema on-line com a frequência necessária para um docente. 

• A participação inferior dos gestores em relação às demais categorias institucionais na coleta de dados 2011.1. 

• A dificuldade da Comissão em incorporar os dados qualitativos nos Relatórios, pois a categorização das falas é um 
processo que demanda tempo e mais pessoas trabalhando. 
 

POTENCIALIDADES 
 

• Evolução da participação dos professores no Processo de Coleta dos Dados da Auto-Avaliação. Alguns cursos fecharam 
com 100% de participação. 

• A procura dos docentes para saberem sobre a publicação dos resultados da avaliação docente, significando que já há 
significados desta nas práticas dos professores. 

• A disponibilização dos resultados da avaliação docente no mês de agosto permitindo com que a Gestão de cada curso e 
a COGRAD pudessem fazer um acompanhamento contínuo sobre o trabalho dos professores. Bem como a 
disponibilização em fevereiro dos dados relativos a coleta de dados de 2011.2. 
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•  O condicionamento do sistema como forma de fazer conhecer o trabalho da CPA e o processo de auto-avaliação do 
CESUPA. 

• A presença da CPA durante a socialização dos resultados nos Colegiados de determinados curso, favorecendo a 
oportunidade de debate e tomada de decisões. 

• A significativa participação dos funcionários no processo de coleta e a revelação de suas expectativas em relação a 
tomada de decisão a partir dos mesmos. 

• O alto índice de participação qualitativa dos alunos no processo de coleta.  

• As falas discursivas guardam coerência com os dados quantitativos – as médias institucionais. 
 

PECULIARIDADES DO PROCESSO 
 

• Percebe-se que a Auto-Avaliação se institucionaliza como um instrumento capaz de auxiliar os gestores na tomada de 
decisão, bem como começa a reverberar na implementação do trabalho docente. 

• As posturas pessoais e concepções, pois ainda permanece a visão (de um reduzido grupo) de que a avaliação é um 
instrumento que fragiliza e expõe as dificuldades pessoais, dificultam a ressonância desta prática em todos os âmbitos 
da IES. 

• Os participantes têm grandes expectativas em relação à tomada de decisão por parte da gestão institucional a partir 
dos pontos frágeis revelados pela avaliação. 

 

           Fonte: CPA/2011 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

4.1 - DIMENSÃO INFRAESTRUTURA 

 

Nesta dimensão a reorganização dos indicadores se deu a partir da análise crítica da comissão 

reduzindo-se o quantitativo de indicadores a serem avaliados, pois determinados itens como (banheiros, 

bebedouros, serviços de protocolo, secretaria acadêmica, departamento financeiro, o feed-back da 

comunidade é feito mediante o uso da ouvidoria e dos acompanhamentos em salas de aula, além dos 

mesmos terem sido avaliados bem acima da média mínima no contexto geral da IES em 2009; o que 

permitiu a comissão fazer tal reestruturação no instrumento. Apresentamos os dados da infraestrutura 

considerando no primeiro momento a avaliação geral do CESUPA na percepção dos Professores, Alunos, 

Gestores e Funcionários e no segundo momento a visão por curso em cada área na visão dos professores e 

posteriormente na visão dos alunos. 

A auto-avaliação da infraestrutura ficou assim organizada:  
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Dessa forma foram avaliados os seguintes indicadores nessa dimensão: Biblioteca, Laboratórios e 

Instalações Específicas, Sala de Aula, Reprografia são indicadores comuns avaliados pelos docentes e 

discentes. Na sequência os indicadores avaliados somente pelos docentes (Sala dos Professores, Serviço 

de Cotas de Xerox e Estacionamentos) bem como os indicadores avaliados pelos somente pelos alunos 

(Impressão de Textos, Laboratório de Informática para Consulta e Lanchonete). Os gestores e funcionários 

avaliaram a infraestrutura específica para o seu trabalho. 

  

4.1.1 A INFRAESTRUTURA GERAL DO CESUPA NA VISÃO DOS PROFESSORES E ALUNOS  

 

O CESUPA de modo geral na Infraestrutura em 2011 foi avaliado de forma bastante significativa já 

que mais de 80% do corpo docente e discente participaram do processo de coleta de dados.  A 

infraestrutura é uma das dimensões do ciclo avaliativo do CESUPA avaliada bienalmente, favorecendo 

assim a comparabilidade das percepções, as evoluções nesse intervalo histórico. O desafio de perceber a 

auto-avaliação no processo e como os resultados vêem sendo utilizados pelo CESUPA revelam a 

importância desta prática, a partir dos dados comparativos entre os biênio 2009-2011 no que se refere a 

infraestrutura geral da IES. Os dados apresentados comparam os resultados no biênio 2009-2011 no que se 

refere à infraestrutura geral da IES. Os gráficos revelam uma mudança significativa na percepção do 

professorado e alunado em muitos indicadores, bem como junto com as falas qualitativas sinalizam que 

ainda há ações a serem feitas em determinados espaços na instituição. 

4.1.1.1. A BIBLIOTECA 

O quadro das médias abaixo revela que os docentes em 2011 reconhecem os avanços acima da 

média mínima (3,5) feitos pela IES neste indicador comparando com os resultados apontados em 2009. As 

medias que em 2009 ficaram na faixa de 2 e 3, em 2011 passaram para as faixas 3 e 4, o que sinaliza que 

melhorias foram feitas.  Observando especificamente alguns itens, como o número de exemplares de livros 

da bibliografia básica saiu de uma média 2,72 para 3,87 em 2011; a atualização do acervo passou de 2,93 

para 3,85; o serviço de pesquisa on-line é avaliado em 2011 com a média 4,13 superando a média, 3,00 de 

2009. O item com a maior média é o atendimento dos funcionários com 4,61.  

A julgar pelo quadro evolutivo em todos os itens avaliados, o quadro de professores reconhece 

ações de melhoria na IES no que se refere a este ambiente institucional, pois em todos os itens, há o 

diagnóstico de avanço, mudanças positivas, o que credencia a importância do processo auto-avaliativo 

como indicador para a tomada de decisão e correção de rumos da prática institucional.   
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Gráfico 1: Visão dos professores sobre a Biblioteca 

 

 

O corpo discente do CESUPA faz uma avaliação positiva do indicador biblioteca, pois dos 07 itens 

que compõem o mesmo 06 ficaram com as médias acima da faixa mínima estabelecida como satisfatória 

(3,5). Em relação a 2009 a evolução é significativa. O número de exemplares como bibliografia básica que 

mesmo tendo evoluído de 2,44 para 3,47 ainda está aquém da média qualitativa. Os dados qualitativos 

sinalizam que vários fatores levam a essa constataçã0: i) alguns docentes indicam livros que não constam 

nas bibliotecas das unidades e ii) outros docentes não utilizam e ou desconhecem os livros que a instituição 

tem disponível para a comunidade. 

A visão sobre a atualização do acervo (3,66 em 2011) também foi modificada (2,96 em 2009), visão 

esta que se estende para o item: serviço de pesquisa on-line (2,78 para 3,96). Como as médias para estes 

itens estão na faixa 3 ainda podem demandar da IES uma análise mais acurada no sentido de aperfeiçoá-la. 

O atendimento dos funcionários destaca-se como item melhor avaliado pelos alunos (4,53), uma 

evolução significativa (3,18) em relação a 2009, sinalizando que a gestão do setor investiu na formação e 

capacitação do seu quadro funcional. Em relação ao horário de funcionamento e os ambientes para leitura 

individual e em grupo, a comunidade estudantil mesmo avaliando satisfatoriamente sinaliza através dos 

dados qualitativos que deve existir campanhas para o bom uso desses espaços, pois os próprios alunos têm 

dificuldades de fazer silêncio e utilizam esses espaços para fins que não são os estudos, tornando os 

mesmos bastante barulhentos. 
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Gráfico 2: Visão dos alunos sobre a biblioteca 

 

4.1.1.2. OS LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

Os laboratórios e instalações específicas   tem a maioria dos seus itens avaliados pelos docentes 

(gráfico 3) em 2011 na faixa de média 4,00,  significando para os docentes espaços de qualidade  que 

correspondem de forma positiva as necessidades pedagógicas. O gráfico demonstra o avanço entre 2009 e 

2011 nos diferentes itens que compõem o quadro avaliativo.  

No que se refere a disponibilidade  dos materiais para as aulas práticas este passou da média 2,90 

para 4,08 sugerindo que a IES junto com  os cursos melhoraram bastante nesse item. A qualidade dos 

equipamentos que em 2009 ficou com a média na faixa 2, passou para a média 3,97, sendo esta a menor 

média positiva em relação aos demais itens dessa categoria. Em relação a suficiência dos equipamentos  

disponíveis para o número de estudantes nas aulas, a visão dos professores sinaliza para uma mudança 

bastante significativa com média de 4,04. A julgar pela análise gráfica a evolução na infraestrutura dos 

laboratórios é fruto do investimento institucional pautado nos resultados da avaliação interna. 

Gráfico 3: Visão dos professores sobre os Laboratórios e instalações específicas 
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Os laboratórios e instalações específicas são avaliados pela comunidade discente  (gráfico 4) com 

médias bem acima da faixa mínima estabelecida como satisfatória pela instituição em 2011. Comparando-se 

os dados entre os biênios, percebe-se a mudança na percepção do alunado. Os quatro itens que ficaram com 

médias na faixa 2 em 2009, foram avaliados nas faixa 3 e 4 em 2011. Destacam-se: i) a disponibilidade dos 

materiais para as aulas práticas passou de 2,86 para 3,97; ii) as condições de conservação das instalações de 

2,99 para 4,00; iii) a qualidade dos equipamentos disponíveis teve média 2,84 em 2009 e em 2011 essa 

média evoluiu para 3,88.  

Este item também foi referenciado nas falas qualitativas, pois mesmo aparecendo com média 

positiva, os alunos sinalizaram que os equipamentos de alguns laboratórios podem ser de melhor qualidade 

precisando para isso de um levantamento por parte do setor competente para um futuro planejamento no 

sentido de substituí-las; iv) o item os equipamentos disponíveis teve a média 3,94, o que significou mudança 

considerando a média de 2,69 do ano de 2009. Ressalta-se que os alunos do CESUPA reconhecem que a 

infraestrutura dos laboratórios se encontra adequada para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.   

Gráfico 4: Visão dos alunos  sobre os Laboratórios e instalações específicas 

 

4.1.1.3. AS SALAS DE AULA 

O indicador salas de aula é avaliado pelos professores (gráfico 5) em 2011 com médias nas faixas 3 e 

4 com a predominância na faixa 4,   variando na escala de 3,89 a 4,24. Em relação a 2009 percebe-se uma 

mudança na percepção dos docentes, pois segundo estes houve melhora nesses espaços. Observa-se que a 

adequação desses espaços ao número de alunos saiu da média 3,06 para 4,06, o que demonstra o 

planejamento das salas conforme o número de alunos por turma. O único item que permaneceu na faixa 3 

(porém com média positiva em relação o parâmetro institucional) foi o item acústica desses espaços. Os 

demais itens: conservação, iluminação e climatização são avaliados com 4,21; 4,24 e 4,23 respectivamente. 
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Gráfico 5: Visão dos professores sobre as salas de aula 

 

 

O gráfico 6 que representa a visão dos alunos do CESUPA sobre as salas de aula e este sinaliza uma 

mudança positiva no quadro de médias. Em 2009 todos os itens tiveram médias abaixo do mínimo 

estabelecido para uma avaliação satisfatória (3,5). As médias em 2011 são todas na faixa 4 sendo a maior 

média para o item iluminação desses espaços;  sequenciado pelo item adequação ao número de alunos com 

a média 4,18 conservação e acústica com 4,13  e a climatização com a menor média 4,12. 

Gráfico 6: Visão dos alunos sobre as salas de aula 

         

4.1.1.4. A REPROGRAFIA 

Os docentes do CESUPA sinalizam no gráfico 7 que o indicador Reprografia em alguns itens evoluiu 

em relação à auto-avaliação de 2009. As médias em 2011 se encontram entre as faixas 3 e 4, o que no 

período anterior  foi avaliado nas faixas 2 e 3. Observa-se que o item a quantidade de funcionários em 2011 

alcançou a média 3,87, saindo da média 3,06 (2009) e o espaço físico antes bastante criticado alcançou a 



Relatório Institucional Auto-Avaliação 2011  25 

 

média 3,69. Estas percepções estão relacionadas principalmente as mudanças no espaço físico da 

reprografia na Unidade José Malcher. 

 

Gráfico 7: Visão dos professores sobre a Reprografia 

 

 

A percepção do alunado (gráfico 8) sobre a reprografia da Instituição modificou de forma positiva no 

biênio avaliado. A quantidade de funcionários antes avaliada como não atendendo as necessidades da 

comunidade estudantil (2,08 em 2009), passou para média 3,52 em 2011. O maior avanço e reconhecimento 

de melhoria também se referem aos funcionários no indicador “atendimento” que passou da média 2,79 

para 4,27. A qualidade do material reproduzido antes com média de 2,74, em 2011 teve a média, 4,07. O 

espaço físico antes bastante criticado, em 2011 a percepção sobre o mesmo atingiu o índice mínimo de 

referência para uma avaliação satisfatória, mas ainda sugere aprimoramento considerando as unidades da 

Instituição. 

Gráfico 8: Visão dos alunos sobre a Reprografia 
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4.1.1.5. A SALA DOS PROFESSORES 

 
Na percepção dos docentes (indicador avaliado somente por eles), as médias avaliativas para a sala 

dos professores da instituição oscilam entre 3,29 e 4,65 em 2011. Segundo os respondentes quatro itens 

ficam na faixa 4, representando assim 68% da avaliação nessa faixa. Os itens são os banheiros (4,08); o 

espaço físico de modo geral (4,13); o atendimento das funcionárias (4,65) maior média do indicador avaliado 

e os materiais de apoio pedagógico (4,47). O item que mesmo tendo evolução permanece abaixo da média 

mínima (3,5) foi o lanche dos professores (2,51 e 3,29) que segundo o conteúdo dos dados qualitativos 

apontam para um lanche muito calórico e sugerem mudanças quanto ao café e os sucos que não devem vir 

adoçados. 

Outro item que mesmo sendo avaliado acima da faixa mínima qualitativa merece atenção por parte 

da gestão da IES são os equipamentos de informática com médias na faixa 3 (3,60). De uma forma geral 

todos os itens em 2011 foram modificados positivamente em relação a 2009.  

 

Gráfico 9: Visão dos professores sobre a sala dos professores 

 

 

4.1.1.6. O SERVIÇO DE COTAS DE CÓPIAS 

Em relação ao serviço de cotas de cópias para os docentes por turma, a percepção dos professores é 

que há mudanças no seu conhecimento sobre a disponibilização desse serviço. O item quantidade do 

número de cópias aparece como evolução considerando o ano de 2009 (2,49), porém ainda com média 

abaixo do patamar mínimo, uma vez que os docentes atribuem média 3,38. Em 2009  a qualidade do 

material com a média 3,25, passou para a média  4,26, o que significa o cuidado da instituição em relação 

aos materiais que disponibiliza para os alunos.  
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Gráfico 10: Visão dos professores sobre o serviço de cotas de cópias. 

 

4.1.1.7. OS ESTACIONAMENTOS 

Os docentes do CESUPA fazem uma avaliação positiva dos itens relacionados aos estacionamentos 

da IES. Percebe-se uma evolução bastante significativa em relação ao ano de 2009. O atendimento dos 

funcionários aparece com a maior média em 2011 (4,26). A iluminação que na avaliação anterior (2009) 

aparecia com a média 2,55, em 2011 passou para a média 3,61. A mesma percepção evolutiva se tem do 

número de vagas que saiu da faixa 2 para a faixa 3 correspondendo a 3,75 a média em 2011. 

Gráfico 11: Visão dos professores sobre os estacionamentos 

 

 

4.1.1.8. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TEXTOS 

A percepção dos alunos referente ao serviço de impressão de textos (gráfico 12) mostra-se em 

evolução quando comparados os resultados entre os anos de 2009 e 2011. Em 2009 a qualidade dos 

materiais foi bastante questionada, obtendo a média, 2,79, média esta muito aquém da faixa mínima (3,5) 

estabelecida como qualitativa. Percebe-se em 2011 a evolução para 4,24, o que representa que a instituição 
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trabalhou no sentido de sanar tais deficiências. O item quantidade das máquinas só foi avaliado em 2011 e a 

percepção do aluno se mostra positiva conforme demonstra a leitura da média no gráfico abaixo. 

Gráfico 12: Visão dos alunos sobre o serviço de impressão de textos 

 

4.1.1.9. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ESTUDO/CONSULTA 

O laboratório específico para estudo e consulta (indicador avaliado somente pelos alunos) foi 

disponibilizado na IES após os resultados da auto-avaliação 2007, que sinalizava a necessidade desse espaço 

destinado a essa finalidade.  

Em 2009 o diagnóstico indicou que os alunos julgavam que deveria haver melhorias nos itens: 

horário, qualidade e quantidade de máquinas, pois todas as médias estavam abaixo do mínimo 3,5.  

Em 2011 há uma mudança na percepção dos alunos sendo que dois itens foram considerados 

positivos são eles, a conservação do espaço físico e o horário de funcionamento. As questões relacionadas à 

qualidade e quantidade mesmo sendo modificadas, ainda não atingiram a média mínima, o que sugere 

melhorias por parte da gestão da IES.   

Gráfico 13: Visão dos alunos sobre os laboratórios de informática para estudos 
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4.1.1.10. LANCHONETE 

A percepção do alunado (gráfico 14) sobre a lanchonete em 2011 revela certas mudanças positivas  

em relação à avaliação de  2009, pois nesse ano 80% as médias ficaram abaixo do que foi estabelecido como 

padrão mínimo. No novo ciclo avaliativo, três dos cinco itens ficaram acima da média, 3,5, foram eles: o 

espaço físico com suas instalações, o atendimento dos funcionários e as condições higiênicas. Permanecem 

críticas a qualidade e a variedade do lanche 3,45 e 3,26 respectivamente. Estas médias foram subsidiadas 

também pelos dados qualitativos que revelaram que a qualidade era inadequada e precisava ser revista pela 

gestão da IES.  

 

Gráfico 14: Visão dos alunos sobre a lanchonete 

 

 

 

4.1.2- INFRA - ESTRUTURA GERAL DO CESUPA NA VISÃO DOS GESTORES 

Os gestores do CESUPA ao avaliarem a infraestrutura da IES (gráfico 15)  indicam uma avaliação 

positiva na maioria dos itens avaliados, sendo que estas médias variam na escala de 3,79 a 4,06.  

Em relação à biblioteca os gestores sinalizaram positivamente para a adequação do espaço físico e o 

espaço físico geral das bibliotecas nas unidades do CESUPA com as seguintes médias 4,03 e 4,06 

respectivamente. Em relação à manutenção dos espaços físicos e dos recursos gerais do CESUPA a média 

atribuída foi 3,91 caracterizando como uma percepção satisfatória, mas que ainda poderá ser melhorada. 

Os itens que aparecem como as menores médias são: as instalações sanitárias (3,47) e a adequação 

da infraestrutura institucional para os portadores de necessidades especiais (3,38). Essas visões expressam a 

necessidade de que a IES deve olhar com mais cuidado esses dois aspectos que tem interferência 

importante no seu cotidiano. 
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Gráfico 15: Visão dos gestores sobre a infraestrutura geral 

 

 

4.1.2.1- INFRA -ESTRUTURA ESPECÍFICA PARA O TRABALHO: VISÃO DOS GESTORES 

 Ao avaliarem a infraestrutura disponível para o desenvolvimento de suas atividades (gráfico 16), os 

gestores da instituição revelam que a mesma atende de forma satisfatória as necessidades profissionais. A 

médias tem a predominância na faixa 4 para quatro dos itens que compõem o indicador, sendo que a maior 

média (4,32) se refere a quantidade dos materiais disponíveis para a execução das atividades; e a segunda 

maior média dessa faixa é para a qualidade dos materiais utilizados (4,29), sinalizando assim que a 

instituição procura  subsidiar com recursos de forma adequada o trabalho dos seus gestores. 

 O posicionamento dos mesmos em relação à conservação dos espaços é positiva, pois a média 

atribuída se encontra acima da patamar estabelecido como mínimo no processo avaliativo (3,5). O item 

atualização dos equipamentos de informática que também é avaliado como positivo (3,59), porém  merece 

ser revisto como uma das políticas de atualização dos recursos disponíveis, pois se apresenta com a menor 

média na visão dos que exercem a função de gestão na IES. 

 

Gráfico 16: Visão dos gestores sobre a infraestrutura específica para o trabalho 
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VISÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

A percepção dos funcionários do CESUPA revela que a infraestrutura específica para o 

desenvolvimento de suas atividades (gráfico 17)  aprimorou-se em determinados aspectos considerando a 

comparação dos resultados da auto-avaliação de 2009, e em outros, precisa de um olhar mais cuidadoso e 

interventivo no CESUPA. Observa-se que os itens avaliados positivamente em 2011 foram à quantidade de 

materiais disponíveis para a execução do trabalho e a qualidade dos mesmos.  

Os pontos que merecem atenção e intervenção a partir desse diagnóstico são: i) a atualização dos 

equipamentos de informática utilizados pelo corpo técnico para o desenvolvimento das atividades (2,06),  ii) 

os materiais necessários para o uso dos funcionários durante o seu intervalo (1,27), iii), o espaço físico para o 

intervalo (1,86), situações essas que os funcionários  sinalizaram nas falas qualitativas como importantes 

para o bom desenvolvimento do trabalho.  

Os itens condições de conservação das instalações e espaços físicos, mesmo tendo evoluído ainda 

não alcançaram o patamar mínimo da média segundo os funcionários participantes. Nesse sentido é 

fundamental que a instituição organize ações e metas no sentido de melhorar  tal percepção. 

Gráfico 17: Visão dos funcionários sobre a infraestrutura para o trabalho 

 

 

4.1.3- INFRAESTURURA ENTRE OS CURSOS DAS DIFERENTES ÁREAS: VISÃO DOS PROFESSORES 

 Nesta seção analisaremos a visão dos professores por curso em cada área de conhecimento no que 

diz respeito às questões referentes a dois indicadores: o acervo para os cursos e os laboratórios e instalações 

específicas.  

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – ACABS  

BIBLIOTECA: ACERVO 

A Área de Ciências Ambientais, Biológicas e da Saúde – ACABS é composta pelos cursos de Ciências 

Ambientais, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Licenciatura em Biologia, Nutrição, Odontologia e 
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Medicina. Os professores dos cursos acima relacionados sinalizam uma percepção nas faixas 3 e 4 de 

médias, sendo que das 32 médias,  30  se encontram acima da previsão mínima 3,5. 

  Os Cursos de Ciências Ambientais e Enfermagem aparecem com a predominância das médias 4 para 

os seguintes itens respectivamente: número de exemplares da bibliografia básica (4,11 e 4,24); livros 

utilizados por mais de um curso (4,13); disponibilidade de periódicos (4,14) e atualização do acervo 

disponível (4,00 e 4,14). A maior média 4,30 aparece no curso de Medicina para a atualização do acervo para 

o curso. O número de livros utilizados por mais de um curso e a disponibilidade de periódicos são os itens 

que aparecem em 07 cursos com as médias na faixa 3.  As médias abaixo da faixa mínima 3,5 se localizam 

nos Cursos de Fisioterapia (3,44) e Licenciatura em Biologia (3,46) para a disponibilidade de periódicos 

específicos para os cursos. 

 

Quadro 14- Visão dos professores sobre a biblioteca – ACERVO DA ACABS 

 AMBIENTAIS ENFERMAGEM FARMÁCIA FISIOTERAPIA BIOLOGIA NUTRIÇÃO ODONTOLOGIA  MEDICINA 

O número de exemplares dos livros indicados como bibliografia básica das disciplinas, disponíveis na biblioteca, atende as 

necessidades do seu curso? 

  4,11 4,24 3,97 3,97 3,87 3,91 4,02 4,22 

Os livros utilizados por mais de um curso, disponíveis na biblioteca, atendem à demanda?   

  4,13 3,95 3,64 3,61 3,85 3,55 3,67 3,97 

Quanto à disponibilidade de periódicos específicos para seu curso     

  3,71 4,14 3,62 3,44 3,46 3,70 3,90 3,85 

Quanto a atualização do acervo disponível na biblioteca para o seu curso, você o considera   

  4,00 4,14 3,82 4,03 3,86 3,82 4,05 4,30 

 

LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

Os docentes dos Cursos da ACABS avaliam de forma positiva os laboratórios e instalações 

específicas para os cursos que atuam (quadro 15) . A predominância de médias na faixa 4 aparece  em 27 das 

40 médias. Os cursos de Enfermagem, Nutrição e Medicina aparecem com as melhores avaliações, pois 

todos os 05 itens que compõe o indicador foram avaliados na faixa 4. Enfermagem com médias 4,18 a 4,50; 

Nutrição 4,05 a 4,21 e Medicina 4,42 a 4,63.  

Três itens aparecem com a predominância de médias na faixa 3 nos seguintes cursos: a organização 

do espaço físico (Ciências Ambientais - 3,70, Licenciatura em Biologia  - 3,79 e em Odontologia – 3,98); a 

suficiência dos equipamentos para o número de estudantes (Ciências Ambientais- 3,80, Fisioterapia – 3,83 e 

Licenciatura em Biologia – 3,75); a disponibilidade dos materiais para as aulas  práticas (Farmácia – 3,92, 

Fisioterapia – 3,78 e Licenciatura em Biologia- 3,70). A única média abaixo do mínimo (3,5) foi atribuída ao 

item qualidade dos equipamentos disponíveis  no curso de Biologia com a média 3,23. 
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Quadro 15- Visão dos professores sobre os laboratórios e instalações da ACABS 

 AMBIENTAIS ENFERMAGEM FARMÁCIA FISIOTERAPIA BIOLOGIA NUTRIÇÃO ODONTOLOGIA  MEDICINA 

A organização do espaço físico (adequação as especificidades, dimensões, mobiliário, iluminação, acústica, climatização)  

  3,70 4,50 4,00 4,04 3,79 4,21 3,98 4,63 

Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes nas aulas?    

  3,80 4,24 4,00 3,83 3,75 4,05 4,07 4,44 

A qualidade dos equipamentos disponíveis.       

  4,00 4,18 3,73 4,09 3,23 4,05 4,27 4,42 

As condições de conservação das instalações        

  4,00 4,44 4,00 3,96 4,00 4,16 4,24 4,53 

A disponibilidade dos materiais para as aulas práticas       

  4,00 4,29 3,92 3,78 3,70 4,17 4,39 4,53 

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – ACET 

BIBLIOTECA- ACERVO 

 Em relação à visão dos docentes sobre o acervo, os professores da ACET (quadro 16) apresentam uma 

visão bem diferenciada se comparada com a visão dos docentes da ACABS no quadro 15, mesmo sendo esta 

visão positiva para 13 das 16 médias.  

Todos os itens avaliados se localizam com as médias na faixa 3, sendo que dois itens em dois cursos as 

médias estão abaixo de 3,5. Os livros utilizados por mais de um curso e a disponibilidade de periódicos, 

aparecem em Sistemas de informação com as médias 3,33 e 3,20 respectivamente.  

Em Ciência da Computação a disponibilidade de periódicos também aparece com a média 3,33 abaixo 

do patamar mínimo, o que sugere que os cursos façam um levantamento sobre o acervo nesses dois itens 

para que sinalize a gestão institucional, a aquisição planejada dos mesmos.  

 

Quadro 16- Visão dos professores sobre a biblioteca – ACERVO da ACET 

 

 C. COMPUTAÇÃO                SIST. INFORMAÇÃO                 ENG. DE PRODUÇÃO                                        REDES 

O número de exemplares dos livros indicados como bibliografia básica das disciplinas, disponíveis na biblioteca, atende as 
necessidades do seu curso? 

  3,83 3,95 3,62 3,83 

Os livros utilizados por mais de um curso, disponíveis na biblioteca, atendem à demanda? 

  3,61 3,47 3,78 3,50 

Quanto à disponibilidade de periódicos específicos para seu curso   

  3,33 3,20 3,63 3,60 

Quanto a atualização do acervo disponível na biblioteca para o seu curso, você o considera 

  3,67 3,55 3,76 3,83 
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LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

  A percepção dos docentes sobre os laboratórios e instalações específicas nos cursos da ACET é 

satisfatória em quase todos os itens, considerando que 50% das médias estão na faixa 4 e os outros 50% na 

faixa  3, sendo 90% acima da média mínima 3,5. Os cursos de Ciência da Computação e Engenharia de 

produção têm as instalações que atendem satisfatoriamente as necessidades acadêmicas, uma vez que as 

médias ficaram entre 3,69 a 4,12 (Ciência da Computação) e 3,88 a 4,13 (Engenharia de Produção). As 

médias revelam que é preciso um olhar mais atento para a disponibilidade dos materiais para as aulas 

práticas uma vez que é o item com menor média (3,33 Redes). 

 

Quadro 17- Visão dos professores sobre os laboratórios e instalações da ACET 

   C. COMPUTAÇÃO SIST. INFORMAÇÃO ENG. DE PRODUÇÃO REDES 

A organização do espaço físico (adequação as especificidades, dimensões, mobiliário, iluminação, acústica, climatização)  

  4,12 3,95 4,00 4,00 

Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes nas aulas? 

  4,06 4,26 4,13 3,83 

A qualidade dos equipamentos disponíveis      

  4,00 3,68 3,88 3,83 

As condições de conservação das instalações    

  3,69 3,53 4,00 4,00 

A disponibilidade dos materiais para as aulas práticas    

  3,94 4,00 3,93 3,33 

 

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – ACSA 

BIBLIOTECA- ACERVO 

 

 Os docentes dos Cursos da ACSA, avaliam o acervo disponível para os cursos (quadro 18) nos 

diferentes itens com a maioria das médias na faixa 3. O único curso que aparece com média na faixa 4 é 

Administração Marketing para os itens exemplares da bibliografia básica e atualização do acervo (4,17). O 

item, exemplares indicados como bibliografia básica aparece avaliado de forma satisfatória em seis cursos 

com exceção do Curso de Direito. No que tange a disponibilidade de periódicos para os cursos a maior 

média é registrada no curso de Administração (3,92) e a menor média no curso de Direito (3,18). 

É interessante notar que as médias mais baixas se concentram no curso de Direito seguido pelo 

curso de Publicidade e Propaganda. Em relação ao curso de Direito novas aquisições e atualizações foram 

feitas em 2011 como forma de sanar tal fragilidade.  
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Quadro 18- Visão dos professores sobre a biblioteca – ACERVO DA ACSA 

 

 

      

G.PESSOAS ADMINISTRAÇÃO AD.MARKETING C.EXTERIOR C. CONTÁBEIS DIREITO COMUN.SOCIAL 

O número de exemplares dos livros indicados como bibliografia básica das disciplinas, disponíveis na biblioteca, atende as 

necessidades do seu curso? 

  3,63 3,85 4,17 3,67 3,63 3,36 3,50 

Os livros utilizados por mais de um curso, disponíveis na biblioteca, atendem à demanda?    

  3,75 3,70 3,83 3,83 3,56 3,32 3,67 

Quanto à disponibilidade de periódicos específicos para seu curso     

  3,50 3,92 3,83 3,83 3,86 3,18 3,50 

Quanto a atualização do acervo disponível na biblioteca para o seu curso, você o considera   

  3,75 3,81 4,17 3,50 3,75 3,42 3,50 

 

LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

Em relação aos laboratórios e instalações específicas (quadro 19), os docentes dos cursos da ACSA 

avaliam de maneira positiva os itens que compõe o indicador em destaque. Os docentes de Marketing, 

Direito e Publicidade e Propaganda avaliam esse indicador com a maioria das médias para os itens na faixa 

4. As médias variam entre o intervalo 3,72 a 4,50 no conjunto dos cursos. Os professores de Administração 

sinalizam que os equipamentos disponíveis para as aulas não estão adequados ao número de alunos uma 

vez que a média atribuída é de 3,30. Esta visão indica que nos momentos de agendamento das aulas nos 

laboratórios deve-se ter como princípio o número de alunos que vão estar nesses ambientes. 

As instalações do Núcleo de Prática Jurídica tem quatro das cinco médias na faixa 4, sinalizando que 

o ambiente corresponde de forma bastante adequada as necessidades acadêmicas do alunado. 

 

Quadro 19- Visão dos professores sobre os laboratórios e instalações da ACSA 

 

 
G.PESSOAS ADMINISTRAÇÃO AD.MARKETING C.EXTERIOR C. CONTÁBEIS DIREITO COMUN.SOCIAL 

A organização do espaço físico (adequação as especificidades, dimensões, mobiliário, iluminação, acústica, climatização)  

  3,50 3,61 4,33 3,50 3,88 4,23 4,00 

Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes nas aulas?    

  3,63 3,30 4,50 3,67 4,07 4,26 4,00 

A qualidade dos equipamentos disponíveis        

  3,88 3,70 4,50 3,83 4,00 3,72 4,00 

As condições de conservação das instalações       

  3,63 3,61 4,50 3,83 3,87 4,22 4,20 

A disponibilidade dos materiais para as aulas práticas       

  3,71 3,95 4,50 3,83 4,00 4,00 4,00 
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4.1.4- INFRAESTURURA ENTRE OS CURSOS DAS DIFERENTES ÁREAS: VISÃO DOS ALUNOS 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – ACABS  

BIBLIOTECA 

No quadro abaixo se destacam os sete cursos da ACABS que atingiram o percentual acima de 40% na 

coleta de dados. Os alunos dos referidos cursos sinalizam com mais de 80% das médias atribuídas aos itens 

da biblioteca acima da faixa mínima 3,5. Das 49 médias, 20 estão na faixa 4 entre as escalas de 4,00 a 4,75 e 

29 na faixa 3, escalas de 3,03 a 3,97 . Os cursos com a predominância na faixa 4 são Enfermagem (4,16; 4,39; 

4,61 e 4,19) e Odontologia (4,26; 4,43; 4,47 e 4,05).   

Os itens melhor avaliados em todos os cursos são o horário de funcionamento, atendimento dos 

funcionários e ambiente para leitura. Em todos os cursos merece atenção o item atualização do acervo. No 

que dista o número de exemplares como bibliografia básica é imprescindível o levantamento de 

informações nos cursos de Fisioterapia (3,03) e Odontologia (3,28), pois a indicação do alunado é que há 

deficiências que precisam ser corrigidas. 

 

Quadro 20- Visão dos alunos sobre a biblioteca da ACABS 

 

 
      

   AMBIENTAIS    BIOLOGIA   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  MEDICINA  NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

O ambiente para leitura (estudo individual e grupal) (climatização, acústica, iluminação) 
 

  

                 3,89  
              
3,63                    4,16  

             
4,00                  4,00          -                 4,01                      4,26  

O horário de funcionamento  
     

  

                 4,47  
              
4,44                    4,39  

             
4,39                  4,38            -                 4,27                      4,43  

O atendimento dos funcionários 
    

  

                 4,68  
              
4,75                    4,61  

             
4,61                  4,45              -                 4,55                      4,47  

O serviço de pesquisa bibliográfica ON-LINE 
    

  

                 3,89  
              
3,83                    4,19  

             
3,97                  3,88              -                 3,84                      4,05  

A disponibilidade de outras mídias (jornais e revista, CD ROOM) 
  

  

                 3,43  
              
3,69                    3,97  

             
3,80                  3,63              -                 3,87                      3,88  

A  atualização do acervo disponível na biblioteca para o seu curso  
  

  

                 3,74  
              
3,73                    3,98  

             
3,95                  3,54               -                 3,94                      3,65  

O número de exemplares dos livros indicados como bibliografia básica das disciplinas,  
 

  

                 4,00  
              
3,64                    3,73  

             
3,61                  3,03              -                 3,55                      3,28  

         

 

LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS  

A percepção dos alunos da ACABS no que tange aos laboratórios, é extremamente positiva 

considerando que não há nenhuma média abaixo da faixa mínima 3,5, bem como, das 35 médias no 

conjunto dos cursos, 23 estão na faixa 4 e 12 na faixa 3.  
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A organização dos espaços físicos e a disponibilidade para as aulas práticas aparecem com a 

predominância das médias 4 nos cursos de Ambientais, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Odontologia. 

Percebe-se que os alunos de Odontologia reconhecem uma estrutura bastante adequada para as atividades 

práticas do curso, uma vez que todas as médias dos itens se mantém na faixa 4 (4,05 a 4,25). Já a percepção 

do alunado de Fisioterapia é um pouco diferenciada, pois as médias se localizaram todas na faixa 3 (3,66 a 

3,99). 

 

Quadro 21- Visão dos alunos sobre os laboratórios e instalações da ACABS 

 

  

  AMBIENTAIS    BIOLOGIA   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  MEDICINA  NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

A organização do espaço físico (adequação as especificidades, dimensões, mobiliário,  

 

  

                 4,26                4,25                    4,17               4,04                  3,99               -                 4,25                      4,25  

Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes nas aulas 

 

  

                 4,63                4,22                    3,96               3,97                  3,66               -                 3,96                      4,05  

A qualidade dos equipamentos disponíveis   

    

  

                 3,88                3,84                    4,04               3,94                  3,70               -                 4,03                      4,06  

As condições de conservação das instalações  

    

  

                 4,12                4,09                    4,18               3,99                  3,80               -                 4,15                      4,13  

A disponibilidade dos materiais para as aulas práticas 

   

  

                 4,25                4,03                    4,05               4,05                  3,80               -                 4,09                      4,10  

 

 

 

 

SALAS DE AULA 

A estrutura da sala segundo os alunos da ACABS atende as necessidades das atividades acadêmicas, 

pois com exceção da climatização e da qualidade do recurso didático data-show para os quais aparecem 

médias na faixa 3, os demais cursos avaliam todos os itens desse indicador com médias na faixa 4. A menor 

média aparece no curso de Biologia para a qualidade do recurso data-show (3,20) no qual os alunos 

sinalizam que é preciso mais atenção com a qualidade dos equipamentos, pois alguns aparelhos que são 

disponibilizados para os docentes do curso, apresentam o foco com problemas, o que gera deformidades 

nos slide, precisando assim de uma maior atenção por parte da gestão. No que se refere ao item mais bem 

avaliado em todos os cursos a adequação dos espaços das salas ao número de alunos apareceu com médias 

que vão de 4,16 (Odontologia) a 4,58 (Biologia).  
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Quadro 22 - Visão dos alunos sobre as salas de aula da ACABS 

  AMBIENTAIS    BIOLOGIA   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  MEDICINA  NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

A acústica 
      

  

                 4,37                4,22                    4,28               4,09                  4,11          -                 4,20                      4,22  
A climatização 

     
  

                 3,89                4,02                    4,19               4,20                  4,28          -                 4,24                      4,18  
A adequação dos espaços ao número de alunos 

    
  

                 4,47                4,58                    4,32               4,20                  4,24          -                 4,46                      4,16  
A iluminação 

      
  

                 4,42                4,33                    4,41               4,03                  4,26         -                 4,37                      4,34  
A  conservação do espaço físico 

    
  

                 4,26                4,09                    4,32               4,12                  4,05          -                 4,17                      4,12  
  

       
  

A qualidade dos recursos didáticos Data-show 
    

  

                 3,68                3,20                    4,16               3,80                  3,82           -                 4,04                      4,11  

 

REPROGRAFIA 

 

 O indicador reprografia (quadro 23) a é avaliado pelos alunos como merecendo uma atenção 

especial em determinados aspectos. O espaço físico apareceu com médias na faixa 2 e 3, sendo que nos 

cursos de Enfermagem, Farmácia, Biologia e Nutrição as médias ficaram abaixo da faixa mínima 3,5, as 

médias ficaram assim 3,32; 2,84; 3,46 e 3,19 respectivamente. Ressalta-se que esses cursos se localizam no 

CESUPA da Unidade Nazaré e que, portanto, é uma visão comum dos cursos que tem suas aulas na 

respectiva unidade. Em contrapartida o atendimento dos funcionários foi o item mais bem avaliado com as 

médias em todos os cursos na faixa 4, representando assim que os mesmo conseguem fazer o atendimento 

ao alunado de forma satisfatória. 

 

Quadro 23 - Visão dos alunos sobre a reprografia da ACABS 

  AMBIENTAIS    BIOLOGIA   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  MEDICINA  NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

O espaço físico 
     

  
                 3,58                3,46                    3,32               2,84                  3,54          -                 3,19                      3,84  
A qualidade do material reproduzido 

    
  

                 4,32                3,81                    3,82               3,71                  4,01           -                 3,81                      4,17  
O atendimento dos funcionários 

    
  

                 4,11                4,33                    4,16               4,23                  4,16           -                 4,17                      4,26  
A quantidade de funcionários em cada turno 

    
  

                 3,63                3,61                    3,52               3,19                  3,32           -                 3,43                      3,62  

         
         
          

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DISPONÍVEIS PARA ESTUDO 

 O ambiente de informática disponível à comunidade discente para consulta e estudo é avaliado de 

forma similar pelos alunos dos cursos da ACABS. A quantidade de máquinas aparece com médias positivas 

nos cursos de Biologia e Odontologia, nos demais cursos as médias variam de 3,07 a 3,47, ou seja, todas 

abaixo do patamar mínimo 3,5. As médias atribuídas à qualidade das máquinas sugerem a necessidade de 

mudanças e estas são corroboradas com os dados qualitativas, pois os alunos sinalizam que há máquinas 
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que não abrem pen-drives ou ainda, são muito lentas e com defeitos. Nesse sentido, recomenda-se que seja 

feito um diagnóstico para se sanar tais deficiências. O horário de funcionamento e a conservação do espaço 

físico foram os itens que receberam as maiores médias e todas acima do padrão mínimo 3,5. 

Quadro 24-Visão dos alunos sobre os laboratórios de informática para estudo da ACABS 

  AMBIENTAIS    BIOLOGIA   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  MEDICINA  NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

A quantidade de máquinas 

     

  

                 3,47                3,51                    3,29               3,07                  3,19             -                 3,16                      3,81  

A qualidade das máquinas 

     

  

                 2,89                2,86                    3,30               3,06                  3,03             -                 3,05                      3,69  

O horário de funcionamento 

   

   

 

  

                 4,17                4,17                    4,04               3,95                  3,76              -                 3,89                      4,06  

A  conservação do espaço físico 

    

  

                 3,89                3,74                    3,88               3,70                  3,66              -                 3,75                      4,02  

 

LANCHONETE 

A visão dos alunos da ACABS sobre a lanchonete (quadro 25) revela que a instituição precisa ter 

maior atenção com esse espaço de convivência na instituição.  As condições de higiene são avaliadas dentro 

do padrão mínimo (3,5) em cinco cursos (Ambientais, Enfermagem, Fisioterapia, Biologia e Odontologia). Já 

os alunos de Farmácia e Nutrição avaliaram com as médias 3,04 e 3,19 respectivamente.  

Os itens mais criticados pelos alunos foram, a variedade e a qualidade precisam ser revistas com 

urgência, pois além de ser pouca a variedade a qualidade deixa a desejar sendo que as médias variam de 

2,55 a 3,46. Essas médias são confirmadas com os dados qualitativos registrados pelos alunos, pois estes 

sinalizam a pouca qualidade, a pouca opção de lanches e sugerem que seja disponibilizado o serviço de 

alimentação devido os cursos diurnos da IES. 

Quadro 25 -Visão dos alunos sobre a lanchonete da ACABS 

 

  AMBIENTAIS    BIOLOGIA   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  MEDICINA  NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

As condições de higiene  
     

  
                 4,05                3,64                    3,76               3,04                  3,60              -                 3,19                      3,55  
A variedade dos produtos oferecidos 

    
  

                 3,53                2,81                    3,28               2,55                  3,06              -                 2,87                      3,08  
A qualidade dos produtos 

     
  

                 3,58                3,03                    3,46               2,71                  3,24              -                 3,02                      3,27  
O atendimento dos funcionários 

    
  

                 4,32                4,40                    4,10               3,80                  4,09               -                  3,99                      3,91  
O espaço físico e suas instalações 

    
  

                 4,00                3,77                    3,81               3,21                  3,51               -                 3,53                      3,37  
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CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – ACET 

BIBLIOTECA 

As informações abaixo (quadro 26) destacam os quatro cursos da ACET através da visão dos alunos. 

Os alunos dos referidos cursos sinalizam todas as médias atribuídas aos itens da biblioteca acima da faixa 

mínima 3,5. Das 28 médias, 14 estão na faixa 4 entre as escalas de 4,02 a 4,37  e 14 na faixa 3 escalas de 3,50 

a 3,99 . O curso com a predominância de médias na faixa 4 de avaliação é Redes e Engenharia de Produção.  

Os itens melhor avaliados em todos os cursos foram o horário de funcionamento e o atendimento dos 

funcionários com médias na faixa 4. 

Os itens atualização do acervo e bibliografia básica precisam de maior atenção nos cursos de Ciência 

da Computação (3,50 e 3,68), Sistemas de Informação (3,64 e 3,63) e Engenharia de Produção (3,94 e 3,83),  

pois a indicação do alunado sinaliza para que adequações sejam feitas uma vez que o acervo é um ponto 

crucial para o desenvolvimento das práticas de estudo e investigação. 

Quadro 26-Visão dos alunos sobre a biblioteca da ACET 

    

   C.COMPUTAÇÃO      SIST. INFORMAÇÃO        ENG.PRODUÇÃO  REDES  

O ambiente para leitura (estudo individual e grupal) (climatização, acústica, iluminação) 
                   3,87                    3,99                     4,13                    4,25  

O horário de funcionamento    

                    4,19                    4,20                    4,30                     4,37  

O atendimento dos funcionários   

                    4,28                    4,27                     4,37                    4,21  

O serviço de pesquisa bibliográfica ON-LINE   

                    3,68                    3,80                    4,02                    4,23  

A disponibilidade de outras mídias (jornais e revista, CD ROOM) 

                     3,55                    3,68                     3,91                    4,07  

A  atualização do acervo disponível na biblioteca para o seu curso  

                     3,50                    3,64                    3,94                     4,11  

O número de exemplares dos livros indicados como bibliografia básica das disciplinas,  
                    3,68                     3,63                     3,83                    3,96  

 

LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

A avaliação feita pelos alunos da ACET para as instalações específicas (quadro 27), expressa uma 

visão positiva em alguns pontos e em outros à necessidade de investimentos na qualidade dos 

equipamentos. O quadro representado com 20 médias retrata uma avaliação nas faixas 3 e 4,  sendo que 13 

médias estão na faixa 3 e 07 na faixa 4. A disponibilidade de equipamentos adequada ao número de alunos 

aparece com as médias na faixa 4 em todos os cursos, revelando assim  que a Instituição está atenta para 

responder as demandas de cada curso nesse quesito.  

Percebe-se que os alunos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação sinalizam que a 

qualidade dos equipamentos, as condições de conservação das instalações e a disponibilidade dos materiais 

para as aulas práticas mesmo avaliadas positivamente merecem ser melhoradas. 
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Quadro 27- Visão dos alunos sobre os laboratórios e instalações da ACET 

 

   C. COMPUTAÇÃO   SIST. INFORMAÇÃO   ENG. DE PRODUÇÃO                           REDES  

A organização do espaço físico (adequação as especificidades, dimensões, mobiliário,  

                          3,85                                3,84                                  3,99                                   3,82  

Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes nas aulas 

                          4,03                                4,04                                  4,03                                   4,18  

A qualidade dos equipamentos disponíveis   
 

  

                          3,60                                3,60                                  4,04                                   3,39  

As condições de conservação das instalações  
 

  

                          3,68                                3,70                                  4,01                                   3,79  

A disponibilidade dos materiais para as aulas práticas   

                          3,77                                3,69                                  4,04                                   3,71  

 

SALA DE AULA 

 Os cursos da ACET têm suas aulas todas em salas da Unidade José Malcher e nesta unidade, 0s 

alunos dos diferentes cursos da área avaliaram de forma positiva esse ambiente.  De modo geral, 

predominam as médias na faixa 4. O quadro (28) demonstra claramente que a adequação do espaço físico 

ao número de alunos, e a iluminação do ambiente são os itens melhor avaliados, uma vez que em todos os 

cursos as médias estão acima da faixa 4 (4,07 a 4,46). 

 

Quadro 28- Visão dos alunos sobre as salas de aula da ACET  

 

  C. COMPUTAÇÃO   SIST. INFORMAÇÃO   ENG. DE PRODUÇÃO   REDES  

A acústica 
  

  
                          4,03                                4,08                                  3,93                                   4,14  

A climatização 
  

  
                          3,90                                4,03                                  4,01                                   4,21  
A adequação dos espaços ao número de alunos   

                          4,07                                4,15                                  4,09                                   4,36  
A iluminação 

  
  

                          4,23                                4,25                                  4,25                                   4,46  

A conservação do espaço físico 
 

  

                          3,91                                4,02                                  3,82                                   4,14  
A qualidade dos recursos didáticos Data-show   
                          4,16                                4,08                                  4,31                                   4,43  

 

REPROGRAFIA 

A reprografia é avaliada pelos alunos de forma satisfatória, uma vez que as médias apareceram 

acima do intervalo mínimo 3,5. Os itens que despontaram de forma positiva foram, a qualidade do material 

e o atendimento dos funcionários com as médias em todos os cursos na faixa 4. O único item que apareceu 

com as médias na faixa 3 ( 3,68 a  3,90) em todos os cursos, foi a quantidade de funcionários, mesmo assim 

como médias satisfatórias. 
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Quadro 29-Visão dos alunos sobre a reprografia da ACET 

  C. COMPUTAÇÃO   SIST. INFORMAÇÃO   ENG. DE PRODUÇÃO                               REDES  

O espaço físico 
  

  

                          3,89                                3,97                                  4,08                                   4,11  

A qualidade do material reproduzido 
 

  

                          4,12                                4,08                                  4,21                                   4,07  

O atendimento dos funcionários 
 

  

                          4,08                                4,14                                  4,36                                   4,18  

A quantidade de funcionários em cada turno 
 

  

                          3,74                                3,82                                  3,90                                   3,68  

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DISPONÍVEIS PARA CONSULTA  

A percepção do alunado dos cursos da ACET sobre o ambiente disponível para consulta revela que 

este ambiente ainda carece de investimentos por parte da IES, a julgar pelas médias todas na faixa 3 e 

algumas abaixo do mínimo estabelecido (3,5). A quantidade das máquinas, o horário de funcionamento e a 

conservação do espaço são atribuídas médias, entre 3,50 e 3,84. Já a qualidade das máquinas disponíveis 

nesse ambiente foi o item mais questionado, uma vez que em três dos quatro cursos as médias foram 3,26 

(Ciência da Computação), 3,35 (Sistemas de Informação) e 3,43 (Redes). Esses dados revelam que a 

Instituição precisa investir em máquinas de maior qualidade nesse ambiente. 

 

Quadro 30- Visão dos alunos sobre os laboratórios de informática para consulta da ACET 

 

  C. COMPUTAÇÃO   SIST. INFORMAÇÃO   ENG. DE PRODUÇÃO   REDES 

A quantidade de máquinas 
 

  
  

                        3,57                                3,57                                  3,63                                   3,50  
A qualidade das máquinas 

 
  

  
                        3,26                                3,35                                  3,67                                   3,43  

O horário de funcionamento 
 

  
  

                        3,63                                3,83                                  3,71                                   3,81  
A  conservação do espaço físico 

 
  

  
                        3,67                                3,77                                  3,84                                   3,71  

 

LANCHONETE  

De todos os indicadores avaliados pelos alunos dos cursos da ACET, a lanchonete (quadro 31)  aparece 

como sendo o indicador mais problemático na visão dos alunos. No quadro geral das vinte médias, apenas 08 

estão acima do padrão mínimo e estas se localizam nos itens condições de higiene e atendimento dos 

funcionários. A variedade dos produtos é avaliada como o item com a menor média em Ciência da 

Computação (3,18), Sistemas de Informação (3,20) e Engenharia de Produção (3,24). A qualidade dos 

produtos e o espaço físico também aparecem com médias bem abaixo do padrão mínimo de qualidade, o que 

demanda que a IES se posicione no sentido de sanar tais dificuldades junto aos prestadores desse serviço na 

IES. 
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Quadro 31- Visão dos alunos sobre a lanchonete da ACET 

 

  C. COMPUTAÇÃO   SIST. INFORMAÇÃO   ENG. DE PRODUÇÃO                               REDES 

As condições de higiene  
 

  

                          3,57                                3,51                                  3,64                                   3,68  

A variedade dos produtos oferecidos 
 

  

                          3,18                                3,20                                  3,24                                   3,46  

A qualidade dos produtos 
 

  

                          3,33                                3,32                                  3,38                                   3,62  

O atendimento dos funcionários 
 

  

                          3,82                                3,75                                  3,92                                   3,96  

O espaço físico e suas instalações 
 

  

                          3,33                                3,37                                  3,40                                   3,35  

 

 

 

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – ACSA 

BIBLIOTECA 

 

 Os alunos dos cursos da ACSA apresentam uma percepção positiva para 41 das 49 médias atribuídas 

ao indicador biblioteca, e 08 médias representando as fragilidades em dois dos itens que compõem o 

mesmo. Os itens com a predominância de médias na faixa 4, (4,00 a 4,73) são o horário de funcionamento e 

o atendimento dos funcionários. O item ambiente para leitura aparece bem avaliado com médias que vão 

de 3,92 (Gestão com pessoas e Comercio Exterior) a 4,38 em Publicidade e Propaganda. Os serviços de 

busca on-line do CESUPA são avaliados com médias que vão de 3,60 (Gestão com Pessoas) a 4,11 

(Publicidade e Propaganda).  

A atualização do acervo é bem avaliada pelos alunos dos cursos Administração (3,83), Ciências 

Contábeis (3,72) e Publicidade e Propaganda (3,81), enquanto que nos cursos de Gestão com Pessoas (3,36), 

Marketing (3,07), Comércio Exterior (3,39) e Direito (3,24), as médias atribuídas pelos alunos indicam a 

necessidade de investimento. Para as coordenações dos cursos de Gestão com Pessoas, Marketing e 

Comércio exterior, indicamos que se façam levantamentos do acervo no sentido de revitalizá-lo e ampliá-lo 

para que no próximo ciclo avaliativo tais fragilidades não apareçam mais. O acervo do curso de Direito foi 

ampliado e atualizado ainda no final do primeiro semestre de 2011. 
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Quadro 32 - Visão dos alunos sobre a biblioteca da ACSA 

   G.PESSOAS  ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   CONTÁBEIS   DIREITO  COMUN.SOCIAL 

O ambiente para leitura (estudo individual e grupal) (climatização, acústica, iluminação) 

                             3,92                                    4,14                        4,09                       3,94                      3,92              4,10                                 4,38  

O horário de funcionamento  

                            4,00                                    4,28                        4,14                        4,18                      4,14              4,49                                 4,48  

O atendimento dos funcionários 
                            4,20                                    4,31                        4,16                        4,26                      4,34              4,73                                 4,43  

O serviço de pesquisa bibliográfica ON-LINE 
                             3,60                                    3,93                         3,76                        3,84                       3,93              4,01                                 4,11  

A disponibilidade de outras mídias (jornais e revista, CD ROOM) 

                           3,44                                    3,76                        3,63                         3,71                       3,78              3,69                                 4,00  

A  atualização do acervo disponível na biblioteca para o seu curso  

                           3,28                                    3,96                       3,20                       3,21                       3,72             3,36                                  3,71  

O número de exemplares dos livros indicados como bibliografia básica das disciplinas,  

                           3,36                                    3,83                       3,07                       3,39                      3,66             3,24                                 3,81  

 

LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS  

O alunado dos cursos da ACSA faz uma avaliação satisfatória dos ambientes de práticas específicas 

dos cursos, considerando que das 35 médias atribuídas 23 estão dentro da faixa mínima estabelecida como 

padrão de referência (3,5) e as outras 12 se encontram abaixo deste mínimo. Pelo quadro chama atenção 

que os cursos de Administração, Direito e Publicidade Propaganda são os que têm a avaliação positiva na 

percepção discente em todos os itens, pois as médias atribuídas vão de 3,64 a 3,80; 4,01 a 4,22; 3,81 a 4,33 

respectivamente.  

Os dois itens com maior incidência abaixo da faixa 3,5, são a qualidade dos equipamentos 

disponíveis (Gestão com Pessoas 3,33; Comercio Exterior 2,74 e Ciências Contábeis 3,42) e as condições das 

instalações repete-se em Gestão com Pessoas (3,36) e Comercio Exterior (3,29) incluindo também 

Marketing (3,49).  

Quadro 33 - Visão dos alunos sobre os laboratórios e instalações da ACSA 

 

  G.PESSOAS   ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   C. CONTÁBEIS   DIREITO  COMUN.SOCIAL 

A organização do espaço físico (adequação as especificidades, dimensões, mobiliário,  

 

  

                3,40                             3,80                    3,96                    3,50                       3,46            4,15                     4,19  

Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes nas aulas 

 

  

                3,28                             3,64                    3,65                    3,15                       3,52            4,09                     3,81  

A qualidade dos equipamentos disponíveis   

   

  

                3,33                             3,64                    3,58                    2,74                       3,42            4,01                     4,24  

As condições de conservação das instalações  

   

  

                3,36                             3,79                    3,49                    3,29                       3,55            4,22                     4,33  

A disponibilidade dos materiais para as aulas práticas 

   

  

                3,36                             3,72                    3,67                    3,13                       3,58            4,14                     4,24  
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SALAS DE AULA  

As salas de aulas que abrigam os alunos dos cursos da ACSA, são as salas das Unidades do CESUPA 

José Malcher e Alcindo Cacela (Direito), estas tem um diagnóstico com a predominância das médias na faixa 

4 em um  total de 25. Estas médias estão no intervalo entre 4,00 a 4,57. O único curso que sinaliza com a 

média 3,38 é a linha de formação de Gestão com pessoas do Curso de Administração para o item 

conservação do espaço físico que nas falas qualitativas apareceram como salas com problemas de 

infiltrações. Esta percepção demanda da IES um processo de manutenção cuidadoso e permanente. Em 

relação ao recurso didático data-show, a avaliação foi bastante diferenciada em relação a 2009, pois em 

2011 os alunos dos cursos sinalizam de forma positiva para a qualidade dos equipamentos existentes. 

 

Quadro 34 - Visão dos alunos sobre as salas de aula da ACSA 

 

  G.PESSOAS   ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   C. CONTÁBEIS   DIREITO  COMUN.SOCIAL 

A acústica 
     

  

                3,80                             4,08                    3,93                    3,62                       3,99            4,21                     4,24  

A climatização 
     

  

                3,58                             3,83                    3,64                    3,68                       4,09            4,20                     4,14  

A adequação dos espaços ao número de alunos 
   

  

                3,88                             4,14                    3,93                    4,21                       4,19            4,11                     4,57  

A iluminação 
     

  

                4,04                             4,25                    4,09                    4,03                       4,27            4,44                     4,52  

A  conservação do espaço físico 
    

  

                3,38                             3,85                    3,68                    3,74                       3,86            4,38                     4,19  

A qualidade dos recursos didáticos Data-show 
   

  

                4,32                             4,21                    4,07                    3,94                       4,32            4,28                     4,00  

 

 

REPROGRAFIA 

  

A observação do quadro (35) revela que os alunos da ACSA fazem uma avaliação  

predominantemente positiva deste indicador, pois 16 das 28 médias atribuídas pelos diferentes alunos estão 

na faixa 4 entre o intervalo 4,00 a  4,65, significando assim, uma boa aceitação dos serviços realizados neste 

setor. Chama atenção como nos demais indicadores a percepção mais negativa dos alunos da linha de 

formação Gestão com Pessoas. É importante que o Curso procure esclarecer porque os alunos apresentaram 

tal percepção, uma vez que nos outros cursos que utilizam os mesmos setores essa percepção é bastante 

diferenciada. 
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Quadro 35 - Visão dos alunos sobre a reprografia da ACSA 

 

  G.PESSOAS   ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   C. CONTÁBEIS   DIREITO  COMUN.SOCIAL 

O espaço físico 

    

  

                3,32                             3,96                    3,93                    4,06                       3,89            3,43                     4,05  

A qualidade do material reproduzido 

    

  

                3,72                             4,19                    3,87                    4,18                       4,18            4,16                     4,19  

O atendimento dos funcionários 

    

  

                4,08                             4,34                    4,39                    4,56                       4,21            4,37                     4,38  

A quantidade de funcionários em cada turno 

   

  

                3,24                             3,75                    3,61                    4,00                       3,62            3,37                     4,10  

 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA CONSULTA 

 

 A visão dos alunos apresentada no quadro 36 sobre os laboratórios para consulta e estudo 

demonstra quase uniformidade no que diz respeito as necessidades desse ambiente para a formação 

extraclasse. Das 28 médias atribuídas pelos alunos, apenas 10 se classificam na faixa mínima de 3,5; 18 

apresentam-se abaixo desse patamar mínimo, o que demanda que a instituição observe com mais atenção e 

possa investir nesse ambiente de modo que essa visão possa ser modificada. O único curso que avalia 

positivamente esse ambiente é Publicidade e Propaganda (os alunos ingressantes) no qual as médias  

variam de 3,76 a  4,33.  Os itens que aparecem avaliados negativamente em seis cursos foram a quantidade e 

a qualidade das máquinas. 

 

Quadro 36 -  Visão dos alunos sobre os laboratórios de informática para consulta da ACSA 

  G.PESSOAS   ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   C. CONTÁBEIS   DIREITO  COMUN.SOCIAL 

A quantidade de máquinas 
    

  

                3,00                             3,40                    3,16                    2,56                       2,98            3,16                     4,14  

A qualidade das máquinas 
    

  

                3,00                             3,28                    3,13                    2,88                       3,11            3,24                     3,76  

O horário de funcionamento 
    

  

                3,24                             3,74                    3,25                    3,03                       3,60            4,16                     3,95  

A conservação do espaço físico 
    

  

                3,60                             3,77                    3,42                    3,38                       3,42            4,13                     4,33  

 

LANCHONETE 

O indicador lanchonete (quadro 37), também aparece como umas das avaliações mais frágeis nos 

cursos da ACSA. O quadro a baixo revela que das 35 médias atribuídas pela comunidade acadêmica da 

respectiva área, 14 se encontram na faixa positiva de 3,50 a 4,48; as outras 21 médias estão na faixa 2 e 3 , 

abaixo do patamar mínimo de 3,5.  
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Esse indicador só teve médias positivas em todos os itens no curso de Direito (3,61 a 4,28). Os alunos 

indicaram que os principais problemas são a variedade dos produtos disponibilizados, pois as médias para 

esse item variam de 2,62 (Marketing) a 3,38 ( Administração) e a qualidade do lanche  para a qual as médias 

estão no intervalo de 2,87 (Marketing) a 3,46 (Ciências Contábeis). 

Quadro 37- Visão dos alunos sobre as salas de aula da ACSA 

  G.PESSOAS   ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   C. CONTÁBEIS   DIREITO  COMUN.SOCIAL 

As condições de higiene  
    

  
                3,04                             3,63                    2,98                    3,55                       3,72            4,07                     3,14  
A variedade dos produtos oferecidos 

    
  

                2,83                             3,38                    2,62                    3,32                       3,32            3,61                     3,14  
A qualidade dos produtos 

    
  

                3,00                             3,45                    2,87                    3,13                       3,46            3,88                     3,14  
O atendimento dos funcionários 

    
  

                3,50                             3,85                    3,42                    3,90                       4,06            4,28                     3,57  
O espaço físico e suas instalações 

    
  

                2,84                             3,29                    2,63                    3,19                       3,60            3,94                     3,19  

4.2-AVALIAÇÃO DOCENTE NA VISÃO GERAL DOS ALUNOS DO CESUPA  

A avaliação docente assim como as demais dimensões é avaliada na escala de 01 – 05 de médias. A 

média mínima considerada para as avaliações positivas, em 2011, continuou sendo 3,5, que corresponde 

proporcionalmente à nota mínima de aprovação discente (7,0) nos vários cursos do CESUPA.   

A dimensão avaliação docente é avaliada com todas as médias na faixa 4 entre os intervalos 4,29 e 

4,88 significando assim uma percepção positiva dos alunos em relação aos trabalhos do corpo docente do 

CESUPA. É composta de seis categorias que são normas institucionais, competência técnica, aspectos 

didáticos e metodológicos, aspectos da avaliação da aprendizagem, relacionamento interpessoal e 

auto-avaliação do aluno.  

Em relação às Normas Institucionais as médias de 2011.2 evoluíram em relação à 2011.1. A 

apresentação dos planos de ensino com todos os seus componentes (4,79 e 4,80) evolui a cada processo 

avaliativo. No entanto, é preciso uma vigilância por parte dos gestores para que se atinja o patamar máximo 

(5,00) uma vez que o documento é crucial na condução do trabalho dos professores com os alunos. Também 

é necessário um olhar cuidadoso em relação à pontualidade dos docentes (4,46 e 4,54). 

A categoria Competência Técnica tem a maior média no item domínio do conteúdo (4,88 e 4,87) 

sinalizando que os alunos reconhecem a capacitação docente na sua área de conhecimento. A explicação 

com clareza por parte do docente também foi revelada sua evolução (4,64 a 4,69) significando que os 

professores podem estar mais reflexivos sobre o seu fazer, a partir dos dados da avaliação na instituição e do 

trabalho de acompanhamento pedagógico. O aproveitamento do tempo de aula mesmo com médias 

bastante significativas (4,42 e 4,48), ainda deve ser aperfeiçoado pelo corpo docente.  

A categoria Aspectos Didático-Metodológicos segundo os discentes, evolui gradativamente, pois as 

estratégias de ensino utilizadas pelos docentes passaram de 4,34, para 4,36; a integração teoria e prática de 

4,40 para 4,42 e os estímulo a leitura da bibliografia apresentada nas disciplinas de 4,33 para 4,34, mas 

mesmo positivas, refletem as menores médias da dimensão quanto ao trabalho dos professores.   
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A categoria avaliação da aprendizagem teve um diagnóstico bastante interessante. Em relação à 

clareza dos instrumentos e critérios passou-se de 4,79 para 4,80, o que sugere que as correções de notas 

vêm sendo feitas pelos docentes e os alunos estão mais atentos, e sobre o retorno das atividades avaliativas 

por parte dos docentes os alunos sinalizaram que essa é uma prática presente no universo institucional, 

porem sem evoluções.   

A categoria Relacionamento Interpessoal aprimorou-se segundo a comunidade discente, pois a 

prática do diálogo e respeito dos docentes com as turmas foram avaliadas com as médias 4,51 e 4,52, bem 

como a prática do professor de avaliar/conversar sobre o desenvolvimento da disciplina no período também 

se modificou positivamente de um semestre para o outro conforme demonstra a análise gráfica. 

A auto-avaliação dos discentes sobre sua aprendizagem representa uma das menores médias da 

dimensão como um todo, mas demarcada por uma evolução significativa segundo os dados, pois saiu de 

4,29 (2011.1) para 4,34 (2011.2). É importante refletir que os alunos da Instituição mesmo avaliando 

positivamente o perfil dos docentes, a forma de perceber sua aprendizagem ainda fica um pouco 

diferenciada em relação a esse trabalho de qualidade do corpo docente, possivelmente isso se explica pela 

subjetividade de cada aluno no processo de formação. Os gráficos 17, 18 e 19 sintetizam por categoria, 

analisada as médias atribuídas aos docentes. 

Gráfico 18- Avaliação Docente: Visão Geral dos alunos 

 

Gráfico 19- Avaliação Docente: Visão Geral dos alunos 
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Gráfico 20- Avaliação Docente: Visão Geral dos alunos 

   

4.2.1. AVALIAÇÃO DOCENTE ENTRE OS CURSOS DAS DIFERENTES ÁREAS: VISÃO DOS ALUNOS  

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - ACABS 

 

A organização da ACABS é constituída por sete Cursos de Bacharelado (Ciências Ambientais, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia) e uma Licenciatura (Biologia). Devido 

às especificidades do PPC do Curso de Medicina, onde os processos avaliativos de natureza somática e 

formativa ocorrem regularmente ao longo dos vários Módulos de Atividades do Curso, docentes e discentes 

participaram de forma diferenciada da Coleta de Dados. Os dados específicos sobre o trabalho dos docentes 

do curso de Medicina estão expostos em gráficos  a parte dos demais cursos. 

A avaliação docente segundo os alunos da ACABS evoluiu positivamente de um semestre para o 

outro no quadro geral das 196 médias. 100 médias evoluíram positivamente em relação a 2011.1 , 78  foram 

melhor avaliadas em 2011.1 e 18 se mantiveram igual nos dois semestres. 

Os cursos de Enfermagem e Odontologia tiveram evoluções em 10 itens no seu quadro geral, com 

duas involuções e duas médias mantidas na comparação entre os semestres.  Os cursos de Ciências 

Ambientais e Nutrição apareceram com 8 evoluções, 6 e 5 involuções respectivamente. Chama atenção em 

todos os cursos o indicador assiduidade dentro da categoria normas institucionais que foram sinalizadas 

como melhor avaliadas no primeiro semestre.  Nos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Biologia a percepção 

dos alunos foi melhor no primeiro semestre. O ponto comum entre os cursos com a menor média em 2011.2 

foi o domínio do conteúdo pelos docentes (4,96-4,95; 4,94-4,91 e 4,99-4,92). 

Considerando a evolução em todos os indicadores que compõem a dimensão, Enfermagem 

diferencia-se pelas médias para a competência técnica (4,48-4,52; 4,91-4,92; 4,82-4,84) e para os aspectos 

didáticos metodológicos (4,48-4,51; 4,52-4,53;4,48-4,51). Odontologia evoluiu significativamente na 

categoria relacionamento interpessoal (4,56-4,58; 4,73-4,76).  

A categoria auto-avaliação do aluno modificou-se positivamente nos cursos de Ciências Ambientais 

(4,26-4,30), Enfermagem (4,17-4,49), Farmácia (4,26-4,40), e em Odontologia (4,53-4,55). 
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De modo geral o quadro demonstra um perfil de docente muito bom, uma vez que todas as médias 

de cada curso ficaram na faixa 4, porém  há situações que precisam ser trabalhadas no sentido de aprimorá-

las e dentre elas destacam-se: a apresentação do plano de ensino às turmas, a formação didática dos 

docentes uma vez que os alunos sinalizaram involuções no item explicação com clareza em quatro cursos 

(Ciências Ambientais 4,85-4,72; Farmácia 4,81-4,80; Biologia 4,85-4,81 e Nutrição 4,85-4,82 

Quadro 38- Avaliação Docente: Visão dos alunos dos cursos da ACABS 

    C. AMBIENTAIS ENFERMAGEM FARMÁCIA FISIOTERAPIA  BIOLOGIA NUTRIÇÃO ODONTOLOGIA 

Normas Institucionais 

   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem  

Seu (sua) professor (a) apresenta o Plano de Ensino da disciplina, destacando os objetivos, estratégias de ensino, avaliação e bibliografia? 

             4,74        4,97         4,91           4,91        4,93       4,92      4,90      4,87      4,85     4,95       4,83      4,88      4,89           4,91  

Qual a sua avaliação da assiduidade do (a) professor (a) às aulas? 

             4,57        4,53         4,52            4,51        4,64       4,53       4,61      4,48       4,55     4,49       4,51      4,50      4,63           4,59  

Qual a sua avaliação da pontualidade do (a)  seu (sua) professor (a) no início e término das aulas? 

             4,58       4,65         4,48           4,58        4,59       4,59       4,45      4,65      4,56     4,60       4,45       4,57      4,59           4,64  

Competências Técnicas dos Docentes 

Como você considera o aproveitamento do tempo de aula pelo  (a)  seu (sua) professor (a)? 

            4,48       4,60         4,48           4,52         4,55        4,57       4,50      4,50       4,41     4,61       4,45      4,50      4,58           4,60  

Seu/sua professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

             4,97       4,94         4,91           4,92        4,96       4,95      4,94      4,91      4,99     4,92       4,95      4,92      4,93           4,91  

Ele/Ela explica os conteúdos com clareza? 

             4,85        4,72         4,82           4,84        4,81       4,80       4,73      4,80      4,85     4,81       4,85      4,82      4,80           4,83  

Aspectos Didático-metodológicos 

Como você avalia as estratégias ensino (metodologias) utilizadas pelo (a) professor (a)? 

             4,42        4,41         4,48            4,51        4,46       4,48      4,44      4,43       4,34     4,34       4,41      4,44      4,55           4,56  

Como você considera a integração teoria e prática na disciplina  ? 

             4,41       4,50         4,52            4,53        4,54       4,52       4,50      4,47      4,42     4,36       4,45      4,44      4,60           4,60  

Como você considera o estímulo a leitura e utilização da bibliografia apresentada na disciplina? 

             4,35        4,37         4,48            4,51         4,41       4,44       4,43      4,40       4,34     4,32       4,36      4,36       4,53           4,54  

Aspectos da Avaliação da Aprendizagem 

O (A) professor (a) deixa claro, os instrumentos (ex: provas, trabalhos, seminário, relatórios e outros)  e os critérios de avaliação das disciplinas? 

             4,91       4,88         4,85           4,88        4,94       4,89       4,83     4,86       4,73     4,76       4,84       4,87      4,84           4,86  

Seu/sua professor (a) dá  retorno à turma sobre as atividades avaliativas? 

             4,73       4,69         4,89           4,86        4,90       4,89      4,86      4,85       4,74     4,79       4,76      4,83      4,84           4,84  

Relacionamento Interpessoal 

Como é o relacionamento interpessoal (diálogo, respeito) do (a) professor (a) com a turma? 

             4,66       4,63         4,56           4,59        4,58       4,57       4,57      4,58       ,65     4,57       4,52      4,56      4,56           4,58  

O (A) professor (a) destina momentos para avaliar/conversar sobre a forma como é desenvolvida a disciplina no semestre? 

             4,82       4,84         4,83           4,83        4,82       4,76       4,67      4,71       4,70     4,67        4,73      4,76       4,73           4,76  

Auto avaliação do aluno na disciplina conforme a turma 

Como você avalia a sua aprendizagem na disciplina? 

            4,26      4,30         4,17          4,49       4,26      4,40      4,54     4,38      4,38      4,23       4,36      4,32      4,53           4,55  

  

O perfil do trabalho docente no curso de Medicina apresenta uma especificidade e por isso as 

médias gerais se encontram nos gráficos de 21 a 26 e indicam  uma avaliação positiva do trabalho 

pedagógico  no curso, uma vez que as médias estão na faixa 4 e entre os intervalos 4,06 a 4,30. Essa 
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percepção revela que o curso tem qualidade e pode aperfeiçoar aspectos importantes para chegar a 

excelência. Destacam-se neste documento a visão dos alunos sobre os módulos e sobre os tutores. 

A VISÃO DISCENTE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS 

 A percepção dos alunos centrou-se na faixa 4 de médias para o indicador organização dos módulos. 

Observa-se que os alunos atribuíram as maiores médias para os itens tempo estipulado para a interação 

comunitária e apresentação do conteúdo no manual do módulo (4,30). Para a dinâmica dos grupos tutorias 

os alunos atribuíram a média 4,28 e também fizeram referência positiva para o tempo estipulado para as 

atividades dos grupos tutoriais (4,27).  

 As menores médias atribuídas pelos alunos foi para os itens  tempo das conferências (4,14) e para o 

estudo individual (4,15)  sinalizando  que o curso fique atento a essas questões . O principio da metodologia 

ativa e da auto-formação que orientam o projeto do curso precisam de um olhar  atento por parte da gestão 

sobre a visão revelada pelos alunos. Depreende-se dos resultados expostos que o curso tem uma boa 

avaliação dos alunos, respondendo de forma satisfatória no que diz respeito a esse indicador. 

Gráfico 21- Avaliação Docente: Visão Geral dos alunos do curso de Medicina 

 

Gráfico 22- Avaliação Docente: Visão Geral dos alunos do curso de Medicina 
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A VISÃO DISCENTE SOBRE O CONTEÚDO DOS MÓDULOS  

A visão dos alunos em relação aos conteúdos dos módulos também foi positiva, no entanto, as 

médias estão em um patamar mais baixo em relação ao indicador organização. As maiores médias foram 

atribuídas para os itens: alcance dos objetivos educacionais psicomotores, cognitivos e treinamento das 

habilidades laboratoriais de acordo no módulo (4,27) e com a média (4,25) para os indicadores alcance dos 

objetivos educacionais afetivos e treinamento das habilidades clínicas.  

Essas visões sinalizam que o desafio do curso e dos docentes é potencializar, trabalhar, incentivar 

estimular uma formação que faça a ruptura com o modelo biomédico no qual o afeto é um componente 

distante das relações formativas no âmbito da medicina, bem como a instrumentalização da prática de 

forma humanizada  torna-se fundamental para a construção da competência técnica dos futuros médicos. 

As menores médias se localizam nos itens falta de conhecimentos de conteúdos anteriores (4,06) e 

na clareza e objetivo das conferências (4,09), dois componentes importantes que são avaliados a partir da 

subjetividade dos alunos. Nesse sentido cabe uma reflexão: porque os alunos apresentam certa dificuldade 

em mobilizar conhecimentos anteriores para aplicá-los no decorrer do processo de formação? 

Gráfico 23- Visão Geral dos alunos do curso de Medicina para o conteúdo dos módulos 

Gráfico 24- Visão Geral dos alunos do curso de Medicina para o conteúdo dos módulos 
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A VISÃO DISCENTE SOBRE O COMPORTAMENTO DOS TUTORES 

A prática dos tutores no curso é avaliada considerando dois indicadores que são o comportamento 

e as habilidades e cada um destes indicadores é constituído de itens que favorecem o melhor 

acompanhamento do docente que desempenha esse papel.  

O comportamento está representado no gráfico abaixo com médias que ficam todas na faixa 4 o que 

é positivo para o curso que fechará seu primeiro ciclo de formação. As médias ficaram no intervalo de 4,44 a 

4,70. Os alunos sinalizaram que os tutores do curso na sua grande maioria justificam-se quando são 

solicitados (4,70) e que respeitam os alunos (4,69). Essas duas percepções já indicam que o curso procura 

superar o estigma do professor centralizador e tradicionalista.   

Também reconheceram que os mesmos atuam com segurança ao desempenharem suas funções 

(4,69) sinalizando que o domínio da área, a competência técnica é um forte componente no perfil dos 

docentes-tutores. O menor valor atribuído pelos alunos diz respeito aos critérios das avaliações (4,44) 

confirmando que a avaliação é um terreno cheio de conflitos e por isso mesmo, o curso precisa trabalhar 

esse item de forma coletiva e permanente. 

Gráfico 25- Visão Geral dos alunos do curso de Medicina para o comportamento dos tutores 

 

 

A VISÃO DISCENTE SOBRE AS HABILIDADES DOS TUTORES  

A percepção dos alunos para o indicador habilidades no perfil do tutor (gráfico 26)  foi avaliado de 

forma positiva também com todas as médias na faixa 4. Em relação ao indicador comportamento as médias 

apresentam-se mais elevadas no seu conjunto. O estímulo ao desenvolvimento do raciocínio e análise e o 

alcance dos objetivos dos problemas apareceram com as maiores médias (4,71). O estimulo as discussões foi 

avaliado com a média no intervalo, 4,70, o que representa que os alunos reconhecem que os tutores 

procuram realizar o que o projeto do curso sinaliza que é promover uma formação na qual os alunos sejam 

protagonistas de sua aprendizagem, sejam os construtores do seu conhecimento. Segundo os alunos os 

tutores em sua maioria conhecem e dominam o método pedagógico do curso (4,66)  item  importante, uma 

vez que representa a idéia do projeto pedagógico do curso.  
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É interessante e positiva a visão dos alunos quando afirmam que os tutores na condução das 

discussões dos problemas nos grupos identificam pontos fortes e fracos e fornecem retroalimentação (4,63), 

pois esta prática representa a observação e o feedback por parte do docente que precisa ser cada vez mais 

praticado nos cursos de graduação e no curso  em análise precisa ser visto a partir das avaliações individuais 

de cada tutor. De modo geral se tem uma avaliação muito boa, mas o curso ainda precisa empreender 

esforços para chegue na excelência desejada e os alunos consigam representar a mesma na forma da média 

5. 

Gráfico 26- Visão Geral dos alunos do curso de Medicina para as habilidades dos tutores 

 

 

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ACET 

 

 A Área de Ciências Exatas e tecnologia – ACET, é constituída por três Cursos de Bacharelado (Ciência 

da Computação, Sistema de Informação, Engenharia de Produção) e um Curso Tecnológico (Redes de 

Computadores).  

No conjunto dos cursos da referida área, a prática docente recebe uma avaliação muito positiva, uma 

vez que valores médios nas seis categorias pesquisadas variam numa faixa que inicia em 3,98 (BCC) e 

estende-se até 4,93 (Redes). Esses dados revelam que as médias variaram entre as faixa 3 e 4 todas acima do 

patamar mínimo 3,5, porém nenhum curso atingiu a média máxima 5. 

No quadro geral comparando os semestres foi percebido que há cursos que evoluíram e outros que 

não evoluíram suas médias considerando os 14 itens que constituem a dimensão.  Os cursos com as maiores 

evoluções comparando os semestres nos catorze itens foram Sistemas de Informação e Engenharia de 

Produção foram 11 evoluções em ambos.  

As categorias que foram avaliadas comumente nos dois cursos foram 3: os aspectos didático-

metodológicos (Sistemas de Informação 4,27-4,35, 4,30-4,39 e 4,12-4,28 e Engenharia de produção 4,23-

4,25; 4,24-4,29 e 4,18-4,21). Os aspectos da avaliação da aprendizagem, (Sistemas de Informação 4,71 e 

474; 4,64 e 4,76) e Engenharia de produção 4,71  e  4,73-4,68 e  4,71). As maiores médias em todos os cursos 

se localizam no indicador “domínio do conteúdo das disciplinas” para o qual as médias ficam no intervalo 
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4,81 a 4,98. O relacionamento interpessoal também se modificou positivamente segundo a percepção do 

alunado (Sistemas de Informação 4,47-4,52 e 4,46 – 4,68) e Engenharia de produção (4,40 e 4,50; 4,50 e 

4,54).  

Evolução bastante significativa se percebe na auto-avaliação dos alunos sobre suas aprendizagens 

nas disciplinas nos cursos supracitados, pois nos dois cursos as médias 4,14 em 2011.1 passaram para 4,28 

em 2011.2. Já os cursos de Redes e Ciência da Computação mesmo com uma avaliação positiva, as médias 

em 2011.2 foram menores que as de 2011.1, o que sugere a necessidade de averiguação para se entender os 

motivos que levaram os alunos a estas percepções.   

No curso de Redes 11, em Ciência da Computação 9,  dos 14 indicadores estão abaixo considerando 

a comparação dos semestres. É valida a reflexão para todos os cursos sobre o indicador a apresentação dos 

planos de ensino (Normas Institucionais) que em nenhum curso se atingiu a média máxima, revelando assim 

que os docentes ainda precisam criar estratégias e a cultura de significação para esse importante indicador 

da prática docente, da auto-avaliação e da avaliação nacional. 

Quadro 39- Avaliação Docente: Visão dos alunos dos cursos da ACET 

      

    CIÊNCIA COMPUTAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENG. PRODUÇÃO REDES 

Normas Institucionais             

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Seu (sua) professor (a) apresenta o Plano de Ensino da disciplina, destacando os objetivos, estratégias de ensino, avaliação e bibliografia? 

 4,67 4,70 4,75 4,80 4,76 4,75 4,93 4,88 

Qual a sua avaliação da assiduidade do (a) professor (a) às aulas? 

 4,28 4,21 4,44 4,42 4,41 4,34 4,59 4,37 

Qual a sua avaliação da pontualidade do (a)  seu (sua) professor (a) no início e término das aulas? 
 4,25 4,32 4,38 4,42 4,38 4,39 4,61 4,29 

Competências Técnicas dos Docentes             

Como você considera o aproveitamento do tempo de aula pelo  (a)  seu (sua) professor (a)? 

4,21 4,25 4,32 4,47 4,31 4,34 4,64 4,05 

Seu/sua professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

 4,86 4,82 4,85 4,84 4,81 4,81 4,98 4,88 

Ele/Ela explica os conteúdos com clareza? 

 4,58 4,49 4,61 4,66 4,47 4,59 4,86 4,79 

Aspectos Didático-metodológicos             

Como você avalia as estratégias ensino (metodologias) utilizadas pelo (a) professor (a)? 
 4,10 4,09 4,27 4,35 4,23 4,25 4,57 4,32 

Como você considera a integração teoria e prática na disciplina  ? 
 4,16 4,14 4,30 4,39 4,24 4,29 4,55 4,21 

Como você considera o estímulo a leitura e utilização da bibliografia apresentada na disciplina? 
 3,98 4,00 4,12 4,28 4,18 4,21 4,52 4,28 

Aspectos da Avaliação da Aprendizagem             

O (A) professor (a) deixa claro, os instrumentos (ex: provas, trabalhos, seminário, relatórios e outros)  e os critérios de avaliação das disciplinas? 

 4,72 4,71 4,71 4,74 4,71 4,73 5,00 4,84 

Seu/sua professor (a) dá  retorno à turma sobre as atividades avaliativas? 

 4,66 4,62 4,64 4,76 4,68 4,71 4,91 4,88 

Relacionamento Interpessoal             

Como é o relacionamento interpessoal (diálogo, respeito) do (a) professor (a) com a turma? 
 4,40 4,39 4,47 4,52 4,40 4,50 4,72 4,62 
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O (A) professor (a) destina momentos para avaliar/conversar sobre a forma como é desenvolvida a disciplina no semestre? 

 4,54 4,46 4,46 4,68 4,50 4,54 4,93 4,71 

Auto - avaliação do aluno na disciplina conforme a turma 

Como você avalia a sua aprendizagem na disciplina? 

 4,06 4,06 4,14 4,28 4,14 4,28 4,11 4,22 

 

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS - ACSA 

  

Os Cursos que constituem a ACSA são os Bacharelados em Administração, Marketing, Ciências 

Gerenciais, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Direito e Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, 

na qual o trabalho docente aparece com uma avaliação também positiva com valores médios 4,01 (Ciências 

Contábeis) e 5,00(Gestão com Pessoas). 

No conjunto dos cursos da referida área, a prática docente recebe uma avaliação muito positiva, uma 

vez que valores médios nas cinco categorias sinalizam que as avaliações de 2011.2 evoluíram positivamente 

na área como um todo, porém só um curso atingiu a média máxima 5 (Gestão com Pessoas) relativo a 

categoria Competência técnica dos docentes para os itens domínio do conteúdo e explicação do conteúdo 

com a clareza.  

No quadro geral comparando os semestres foi percebido evolução significativa, com exceção de 

Comércio Exterior e Comunicação Social: Publicidade e Propaganda que tiveram os itens com as maiores 

involuções comparando as médias dos dois semestres.  Os cursos que apresentaram mudanças positivas em 

todos os 14 itens foram os Cursos de Gestão com Pessoas (4,32-5,00) e Ciências Contábeis (4,01-492). 

Evolução bastante significativa se percebe na auto-avaliação dos alunos sobre suas aprendizagens nas 

disciplinas, pois em seis dos sete cursos são detectados avanços significativos como se pode comprovar: 

Gestão com Pessoas (4,37 para 4,59), Administração (4,23 para 4,36), Marketing (4,22 para 4,30), Ciências 

Contábeis (4,01 para 4,11), Direito (4,22 para 4,27) e Comunicação Social: Publicidade e Propaganda (4,37 

para 4,45).  

Observando-se o indicador relativo à apresentação dos planos de ensino em nenhum curso este 

atingiu a média máxima, pelo contrário em três cursos (Marketing 4,79-4,77), Direito (4,68-4,67) e 

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda (4,74-4,63) percebe-se que as médias de 2011.2 são 

menores em relação primeiro semestre, revelando assim que os docentes ainda precisam criar estratégias e 

a cultura da significação para esse importante indicador da prática docente e sua importância junto ao 

alunado e a avaliação nacional. 
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Quadro 40- Avaliação Docente: Visão dos alunos dos cursos da ACSA 

   GESTÃO PESSOAS   ADMINISTRAÇÃO    MARKETING   C. EXTERIOR   C.CONTÁBEIS   DIREITO   COMUN. SOCIAL 

                              

  1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Normas Institucionais  

      4,82  4,84      4,70  4,72       4,79  4,77      4,54  4,67      4,60  4,67    4,68  4,67       4,74  4,63 

Qual a sua avaliação da assiduidade do (a) professor (a) às aulas? 

      4,44  4,71      4,44  4,35       4,27  4,33       4,15  4,02      4,26  4,30     4,52  4,40       4,55  4,47 

Qual a sua avaliação da pontualidade do (a)  seu (sua) professor (a) no início e término das aulas? 

       4,35  4,78      4,40  4,43      4,29  4,24      4,19  4,00       4,15  4,35    4,46  4,55       4,39  4,54 

Competências Técnicas dos Docentes 

Como você considera o aproveitamento do tempo de aula pelo (a) professor (a)? 

      4,32  4,76      4,34  4,40       4,25  4,33       4,17  4,19      4,16  4,30     4,37  4,48      4,40  4,49 

Seu/sua professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

      4,84  5,00      4,80  4,86       4,75  4,75       4,75  4,85      4,85  4,92    4,82  4,83      4,92  4,88 

Ele/Ela explica os conteúdos com clareza? 

      4,69  5,00      4,52  4,63      4,64  4,60      4,40  4,37      4,38  4,69     4,47  4,53      4,66  4,62 

Aspectos Didático-metodológicos 

Como você avalia as estratégias ensino (metodologias) utilizadas pelo (a) professor (a)? 

       4,35  4,57      4,25  4,29       4,18  4,28      4,09  4,15      4,08  4,22     4,21  4,25       4,31  4,44 

Como você considera a integração teoria e prática na disciplina  ? 

       4,35  4,67      4,30  4,34      4,29  4,35      4,19  4,23      4,19  4,27     4,32  4,36       4,35  4,45 

Como você considera o estímulo a leitura e utilização da bibliografia apresentada na disciplina? 

       4,35  4,55      4,21  4,21       4,13  4,20      4,05  4,04      4,14  4,16     4,27  4,30      4,26  4,48 

Aspectos da Avaliação da Aprendizagem 

O (A) professor (a) deixa claro, os instrumentos (ex: provas, trabalhos, seminário, relatórios e outros)  e os critérios de avaliação das disciplinas? 

      4,60  4,84      4,68  4,73      4,69  4,74      4,63  4,61      4,70  4,80     4,77  4,75       4,72  4,71 

Seu/sua professor (a) dá  retorno à turma sobre as atividades avaliativas? 

      4,69  4,92      4,61  4,66      4,69  4,50       4,35  4,50      4,66  4,72     4,81  4,76       4,55  4,52 

Relacionamento Interpessoal 

Como é o relacionamento interpessoal (diálogo, respeito) do (a) professor (a) com a turma? 

      4,48  4,75      4,41  4,49      4,44  4,43      4,49  4,48       4,35  4,38     4,52  4,47      4,46  4,64 

O (A) professor (a) destina momentos para avaliar/conversar sobre a forma como é desenvolvida a disciplina no semestre? 

      4,81  4,92      4,50  4,56       4,56  4,40      4,47  4,37      4,47  4,60     4,52  4,52       4,63  4,50 

Auto -avaliação do aluno na disciplina conforme a turma 

Como você avalia a sua aprendizagem na disciplina? 

       4,37  4,59      4,23  4,26      4,22  4,30       4,15  4,08      4,01  4,11    4,22  4,27       4,37  4,45 

 

4.3.AVALIAÇÃO DISCENTE NA VISÃO GERAL DOS DOCENTES DO CESUPA 

 O corpo docente do CESUPA apresentou uma percepção um pouco diferenciada sobre o perfil dos 

discentes considerando os dados de 2011.2 e sua comparação com 2011.1, através das médias reveladas nas 

cinco categorias (Normas Institucionais, Relacionamento Interpessoal, Habilidades, Atitudes e 

Desempenho) com seus 12 indicadores. As médias atribuídas se localizam nas faixas 3 e 4 de médias e 

variam no  intervalo de (3, 22 a 4,55).  



Relatório Institucional Auto-Avaliação 2011  58 

 

Há predominância de uma avaliação positiva, uma vez que dez dos doze itens foram avaliados com 

as médias acima do padrão mínimo 3,5 e dois itens localizados na categoria atitudes ainda permanecem a 

quem do mínimo estabelecido (3,5), porém com avanços segundo o a percepção do quadro docente. 

Segundo os docentes da Instituição, a categoria mais bem avaliada e que os alunos correspondem 

positivamente é o relacionamento interpessoal, na qual o respeito com os docentes evoluiu  de 4,49 (2011.1) 

para 4,55 (2011.2) e o respeito e atenção durante as manifestações dos colegas entre si passou da média 

4,20 para 4,23. Estas são sinalizações importantes no ambiente de formação, pois no momento de crise e 

violência que se encontra a relação entre os sujeitos da sala de aula, é significativo o feedback dado pelos 

professores no ambiente do CESUPA. Outro destaque foi na Categoria Habilidades que de um semestre 

para o outro se manteve a média atribuída ao corpo discente no item escrita coesa e coerente (4,02). 

Também foi percebida uma pequena evolução referente à assiduidade do alunado (3,84-3,85) e as 

habilidades de mobilização dos conhecimentos trabalhados nos anos anteriores (3,60-3,62). Esta última 

talvez atribuída ao trabalho interdisciplinar desenvolvido por alguns cursos. 

Na categoria atitudes ainda se encontram os maiores desafios dos docentes e discentes, pois dos 

quatro itens (50%) estão na faixa positiva e os outros 50% abaixo desta faixa. Os itens realização de 

trabalhos em equipes diversas (3,51 - 3,56) e cumprimento de prazos (3,96 - 3,99) evoluíram na percepção 

dos docentes, o que significa que a formação não é apenas conhecimento técnico, mas o profissional 

almejado neste século precisa desenvolver atitudes de saber trabalhar com diferentes equipes, bem como 

exercitar a responsabilidade como um aspecto fundamental da formação. 

Os desafios se encontram na “realização das leituras recomendadas” (3,46 -3,48) e na interação dos 

alunos apresentando novos dados, fazendo perguntas, dando exemplos durante as aulas (3,22- 3,33), pois 

mesmo tendo evoluído, as médias ainda ficaram abaixo da faixa mínima (3,5). Estas duas questões nos 

remetem ao processo de formação que criou um perfil de aluno que mais espera pelo professor (educação 

bancária) do que tem a iniciativa e ser também responsável pelo seu processo formativo, sendo um aluno 

ativo. 

Os docentes aos avaliarem o desempenho dos alunos nas competências técnicas das disciplinas 

sinalizam para um crescimento (3,80- 3,84) de um semestre para o outro. De modo geral o perfil dos alunos 

do CESUPA é considerado razoável, podendo ser aperfeiçoado no momento em que os alunos também 

forem chamados a corresponsabilidade para com sua  formação, pois estes hão que desenvolver de forma 

equilibrada competências técnicas, habilidades e atitudes inerentes ao processo de formação superior. 
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Gráfico 27- Avaliação discente: Visão dos professores do CESUPA 

 

 

 

Gráfico 28- Avaliação discente: Visão dos professores do CESUPA 

 

  4.3.1. A AVALIAÇÃO DISCENTE NOS CURSOS DAS DIVERSAS ÁREAS: VISÃO DOCENTE 

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - ACABS 

 

 O quadro(41)  das médias do conjunto dos sete cursos da ACABS revela o aparecimento de situações 

específicas e que merecem a prática interventiva da gestão do curso considerando a comparação entre os 

semestres no ano de 2011. As médias em 2011.2 localizam-se na faixa 3 e 4. Vale ressaltar que no quadro 32 

aparecem a visão de 7 cursos e a visão dos professores de Medicina se encontra em quadro a parte por este 

curso conter especificidades em relação ao currículo do curso conforme já foi sinalizado neste documento 

em outros momentos. 
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Observa-se que a única categoria avaliada que manteve as médias na faixa 4 em todos os cursos foi 

Relacionamento Interpessoal, na qual os docentes reconhecem esta como um fator importante no processo 

de aprendizado.   

O olhar mais atento no quadro abaixo aponta também situações como: 

ü Nutrição como o curso que mais apresentou evolução no ano de 2011. Pois as médias mostram que 

11 indicadores sofreram evoluções e apenas o item “interação dos alunos nas aulas” (3,60-3,44) – na 

categoria Habilidades, teve uma avaliação inferior considerando o primeiro semestre como 

parâmetro comparativo. O curso de Enfermagem aparece na segunda colocação com 9 itens em 

evolução, o investimento no perfil discente diz respeito a alguns indicadores  da categoria Atitudes, 

tais como interação dos alunos nas aulas (3,75-3,72), a realização de leitura (4,02-3,74) e o 

cumprimento do prazo (4,11-4,07). Os cursos de Farmácia e Licenciatura em Ciências Biológicas 

aparecem na terceira colocação com sete indicadores avaliados como evoluídos considerando as 

médias dos dois semestres.  

ü Ciências Ambientais, Fisioterapia e Odontologia foram os cursos que os professores sinalizaram 

como tendo o menor índice de evolução entre os semestres de 2011. Chama atenção em Ciências 

Ambientais na categoria Habilidades, o indicador a interpretação, raciocínio lógico e análise e 

domínio dos conhecimentos interiores, bem como na categoria Atitudes os indicadores interação 

dos alunos e realização das leituras recomendadas que se modificaram para um patamar inferior 

considerando o ano em que ocorreu a avaliação.  

Chama bastante atenção a visão dos docentes de seis cursos sobre o desempenho discente nas 

competências específicas das disciplinas, pois este foi um indicador que revelou evoluções significativas em 

Ciências Ambientais (3,77-4,00), Enfermagem (3,80-4,00), Farmácia (3,67-3,80), Fisioterapia (4,02-4,05), 

Licenciatura em Ciências Biológicas (3,93-4,00) e Nutrição (3,83-3,91) significando assim que o domínio dos 

conteúdos específicos vem sendo ampliados e consolidados nos cursos.  

De modo geral deve-se promover uma reflexão nos cursos para entender as variáveis que geraram 

as involuções no perfil dos alunos. São elas de ordem subjetiva dos alunos? Estas situações estão 

relacionadas à postura dos docentes?  

Quadro 41- Avaliação discente: Visão dos professores da ACABS 

  AMBIENTAIS   ENFERMAGEM   FARMÁCIA   FISIOTERAPIA  

 L. CIEN. 

BIOLÓGICAS   NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  

   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem  

 Normas Institucionais  

 Os alunos são assíduos às aulas (frequência)?  

  4,08 

            

4,10  3,88 

         

3,89  3,82       3,87  4,14      4,14  4,00                 3,96  3,81      3,96  3,99         3,93  

 Eles são pontuais no início e término das aulas?  

  4,23 

             

3,70  3,77 

         

3,89  3,62       3,76  4,11      4,03  3,85                 3,72  3,55       3,74  3,89         3,76  

 Relacionamento Interpessoal                        

 Apresentam atitudes de respeito no relacionamento interpessoal com o professor?  
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  4,77 

            

4,70  4,32 

        

4,49  4,69      4,69  4,62      4,62  4,81                 4,72  4,34      4,63  4,43         4,51  

 Demonstram respeito e atenção durante as manifestações de esclarecimento e dúvidas dos colegas?  

  4,54 

            

4,10  4,07 

         

4,25  4,38       4,33  4,32       4,31  4,44                4,08  4,13       4,57  4,32        4,24  

 Habilidades                          

 Os alunos apresentam escrita coesa, coerente e gramaticalmente correta nos trabalhos acadêmicos?  

  3,54 

            

3,90  3,80 

         

3,95  3,69       3,81  3,86      4,28  3,74                 3,76  3,72       3,91  3,82         4,13  

 Apresentam as habilidades de interpretação, raciocínio lógico e análise?  

  3,46 

            

3,40  3,71 

         

3,84  3,58       3,56  3,86       3,74  3,63                 3,84  3,64       3,72  3,74         3,59  

 Eles demonstram domínio de conhecimentos básicos trabalhados nos períodos anteriores?  

  3,85 

             

3,10  3,66 

         

3,82  3,25       3,57  3,89       3,77  3,52                 3,68  3,36       3,74  3,48         3,58  

 Atitudes                            

 Os alunos aceitam trabalhar em equipes de formação diversificada?  

  3,69 

            

3,60  3,54 

          

3,77  2,95      3,44  3,56       3,78  3,63                 3,76  3,30       3,57  3,26        3,40  

 Os alunos interagem nas aulas apresentando novos dados, fazendo perguntas construtivas, dando exemplos, entre outros.  

  3,85 

             

3,30  3,75 

         

3,72  3,42      3,22  3,84      3,60  3,78                 3,60  3,60      3,44  3,66        3,28  

 Os alunos realizam as leituras recomendadas?  

  4,08 

            

3,40  4,02 

   

3,74  4,02       3,59  4,33       3,83  3,78                 3,80  3,85      4,00  4,07         3,51  

 Os alunos cumprem os prazos de entrega dos trabalhos?  

  4,54 

             

3,70  4,11 

         

4,07  3,64      4,20  4,38      4,48  3,52                 3,96  3,62       4,11  4,19        4,04  

 Desempenho                          

 Como você avalia o desempenho discente nas competências específicas da disciplina?  

  3,77 

            

4,00  3,80 

        

4,00  3,67      3,80  4,02      4,05  3,93                4,00  3,83       3,91  3,90         3,81  

 

O perfil dos alunos de Medicina (quadro 42) destaca-se como uma das melhores avaliações 

considerando o conjunto dos cursos desta área. As médias ficam todas a partir da faixa mínima 3,5 e 

predominam em quase todos os itens médias na faixa 4. Neste curso, não apresentamos a comparação 

entre os semestres, pois, a revisão do instrumento de coleta de dados levou a mudanças de questões para 

2011.2. 

Os docentes sinalizam a categoria Relacionamento Interpessoal como a mais bem avaliada 

considerando o conjunto de médias que vai de 4,05 a 4,72. Na categoria Habilidades, os professores 

avaliaram a maioria das turmas com médias na faixa 4, com exceção do item escrita coesa e correta para as 

turmas MD4 e MD7 (3,95).  

Chama atenção a percepção dos docentes para a turma MD9 (3,50) para as Habilidades de 

interpretação e para discussão e solução de problemas nos diferentes cenários de aprendizagem, , uma vez 
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que a média fica no limite do padrão mínimo 3,5, é importante que o curso promova uma reflexão no sentido 

de entender os motivos que geram tais dificuldades se comparado com as outras turmas. 

Quadro 42- Avaliação discente: Visão dos professores de Medicina 

 MEDICINA 2011.2 

TURMAS  MD1DA   MD2DB   MD3DA   MD4DB   MD5DA   MD6DB   MD7DA   MD8DB   MD9DA   MD10DB  

Normas Institucionais 

Os alunos são assíduos às aulas? 

       4,47       4,31       4,14       4,13      4,07       4,10      3,82       4,23        4,25         4,00  

Eles são pontuais no início e término das aulas? 

       4,52      4,42       4,07      4,25       3,93       4,07       3,73       4,26        4,00         4,00  

Relacionamento Interpessoal 

Apresentam atitudes de respeito no relacionamento interpessoal com o professor? 

       4,58      4,72       4,68      4,56       4,51       4,60      4,22       4,63        4,25         4,50  

Demonstram respeito e atenção durante as manifestações de esclarecimento e dúvidas dos colegas? 

       4,40      4,59        4,37      4,26      4,29        4,17      4,05       4,27        4,25         4,50  

Habilidades 

Os alunos apresentam escrita coesa, coerente e gramaticalmente correta nos trabalhos acadêmicos? 

       4,05      4,20       4,02       3,95      4,10       4,00       3,95       4,03        4,00         4,00  

Apresentam as habilidades de interpretação, raciocínio lógico e análise? 

       4,07       4,11       4,02      4,18      4,20       4,12       4,11       4,32        3,50         4,00  

Apresentam habilidades para discutir e solucionar problemas no diferentes cenários da formação  ( TUTORIAS, MISC,  

MORFOFUNCIONAL , HABILIDADES  PROFISSIONAIS)? 

       4,05      4,05        4,13      4,16       4,15        4,15      4,00        4,33        3,50         4,00  

Eles utilizam conhecimentos prévios para resolver as atividades acadêmicas desenvolvidas no curso? 

       4,05      4,02       4,02       4,33      4,12       4,03      4,00        4,31        4,00         4,00  

Desempenho 

Como você avalia o desempenho discente nas competências técnicas específicas do curso ( TUTORIAS, MISC,  MORFOFUNCIONAL , 

HABILIDADES  PROFISSIONAIS)? 

       4,42      4,24        4,35      4,23      4,14       4,22       3,97       4,49        4,00         4,00  

 

CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – ACET 

 

 A percepção dos docentes no quadro (43) das médias relacionadas aos cursos da ACET expressa um 

panorama favorável comparando a evolução das médias de um semestre para o outro no conjunto de cursos 

avaliados. Engenharia de Produção (10 indicadores) e Redes de Computadores (08 indicadores) aparecem 

respectivamente como os cursos que tem as maiores evoluções entre os semestres em avaliação. 

 De modo geral a categoria habilidades melhorou em todos os cursos, considerando a faixa mínima 

3,5, estabelecida como qualitativa na instituição. As únicas médias abaixo desse patamar em 2011.2 são para 

o item habilidades de interpretação, raciocínio lógico e análise nos cursos de Ciência da Computação (3,34) e 

Sistemas de Informação (3,48).  

No que se refere às Atitudes, é onde permanece a maior concentração de médias abaixo da faixa 3,5. 

É comum a baixa média para o indicador “interação nas aulas...” que aparece com as médias 3,14 e 3,01 
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(Ciência da Computação), 3,28 e 3,37 (Sistemas de Informação), 3,10 e 3,17 (Engenharia de Produção). Há 

que se ressaltar que nos dois últimos cursos citados, o perfil discente vem se modificando, no entanto, ainda 

não chegou ao patamar mínimo desejado (3,5) segundo os dados revelados. 

No que se refere ao desempenho discente nas competências específicas das disciplinas no conjunto 

dos cursos, os cursos de Engenharia e Redes avançam positivamente (3,50-3,77 e 3,90-3,91) 

respectivamente. Já nos cursos de Ciência da Computação (3,89-3,69) e Sistemas de Informação (3,72- 3,69), 

a visão dos docentes revela que há declínio no domínio dessa competência específica. É importante que se 

analise as causas de tais mudanças, uma vez que se pretende que a aprendizagem se dê de forma evolutiva. 

Quadro 43- Avaliação discente: Visão dos professores da ACET 

  CIENCIA COMPUTAÇÃO   SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  ENG. PRODUÇÃO    REDES  

   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem   1º Sem   2º Sem  

 Normas Institucionais                

 Os alunos são assíduos às aulas (freqüência)?  

  3,89       3,76  3,77       3,77  3,56      3,82  3,90       3,91  

 Eles são pontuais no início e término das aulas?  

  3,72       3,53  3,51       3,54  3,35       3,51  3,90      4,00  

 Relacionamento Interpessoal              

 Apresentam atitudes de respeito no relacionamento interpessoal com o professor?  

  4,56       4,75  4,60      4,60  4,48      4,48  4,40      4,64  

 Demonstram respeito e atenção durante as manifestações de esclarecimento e dúvidas dos colegas?  

  4,24      4,28  4,42      4,42  3,95      4,12  4,30      4,36  

 Habilidades                  

 Os alunos apresentam escrita coesa, coerente e gramaticalmente correta nos trabalhos acadêmicos?  

  3,69      4,26  3,53       4,35  3,39       3,91  4,20      4,18  

 Apresentam as habilidades de interpretação, raciocínio lógico e análise?  

  3,79       3,34  3,53      3,48  3,26      3,60  3,80       3,73  

 Eles demonstram domínio de conhecimentos básicos trabalhados nos períodos anteriores?  

  3,78      3,60  3,58       3,63  3,25       3,61  4,00      3,64  

 Atitudes                  

 Os alunos aceitam trabalhar em equipes de formação diversificada?  

  2,99       3,65  3,28       3,58  2,91       3,55  3,70       3,73  

 Os alunos interagem nas aulas apresentando novos dados, fazendo perguntas construtivas, dando exemplos, entre outros.  

  3,14       3,01  3,28       3,37  3,10       3,17  3,70      3,64  

 Os alunos realizam as leituras recomendadas?  

  3,76       3,21  3,79       3,21  3,70      3,24  3,40      3,64  

 Os alunos cumprem os prazos de entrega dos trabalhos?  

  4,42       3,59  4,26       3,63  3,74      3,90  3,70       3,73  

 Desempenho                  

 Como você avalia o desempenho discente nas competências específicas da disciplina?  

  3,89      3,69  3,72      3,69  3,50       3,77  3,90       3,91  
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CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ACSA 

 

 A percepção geral dos cursos da ACSA ocorre com médias variando de 3,01 a 5,00, no quadro geral 

entre os dois semestres. As médias dos dois períodos 2011.1 e 2011.2 localizam-se entre as faixas 3 e 5. 

Observa-se que a única categoria que manteve as médias na faixa 3, 4 e 5 nos cursos foi Relacionamento 

Interpessoal, sendo que o destaque com médias na faixa máxima se localizam nas linhas de formação de 

Administração, Comércio Exterior e Marketing.  

O olhar mais atento no quadro abaixo aponta também situações como: 

ü Comércio Exterior e Ciências Contábeis aparecem como os cursos com os maiores índices de 

indicadores que evoluíram no período de 2011.1 para 2011.2. No primeiro curso foram 10 indicadores 

em evolução e dois mantiveram as médias do primeiro ciclo. Já Ciências Contábeis teve 08 

indicadores que modificaram positivamente e 4 foram avaliados com a predominância positiva de 

2011.1. 

ü Na maioria dos cursos destacam-se a categoria Atitudes como o maior índice de involuções em 

relação a 2011.1, bem como a maioria das médias baixo da faixa mínima 3,5. O curso de 

Administração deve ater-se aos indicadores o desenvolvimento de trabalhos em equipes 

diversificadas (3,23-3,19), interação nas aulas (3,39-3,01) e realização das leituras recomendadas 

(3,86-3,03), pois mostram claramente que esta categoria demanda investimentos no sentido de 

modificar o perfil dos discentes.  

Outro ponto importante é uma reflexão sobre o desempenho específico do alunado nas competências 

técnicas das disciplinas que evoluíram em três cursos e declinaram em outros três. Há que se fazer 

perguntas pertinentes sobre tal quadro, uma vez que a formação nesse novo século perpassa pela 

confluência de competências técnicas, habilidades  e atitudes e o quadro 44 demonstra que os professores 

tem um ciclo desafiante pela frente, pois os alunos precisam modificar sua postura no processo de 

formação.  

Quadro 44- Avaliação discente: Visão dos professores da ACSA 

GESTÃO PESSOAS  

 

ADMINISTRAÇÃO   C. EXTERIOR   MARKETING   C. CONTÁBEIS   DIREITO   COMUN. SOCIAL 

 1º Sem   2º Sem  

 1º 

Sem   2º Sem  

 1º 

Sem   2º Sem  

 1º 

Sem   2º Sem  

 1º 

Sem   2º Sem  

 1º 

Sem   2º Sem  

 1º 

Sem   2º Sem  

 Normas Institucionais  

 Os alunos são assíduos às aulas (freqüência)?  

4,00          4,13  3,85          3,87  3,50         4,00  4,14         4,04  3,96         3,92  3,63          3,52  3,86         3,60  

 Eles são pontuais no início e término das aulas?  

3,50         4,18  3,71          3,65  3,13          3,75  4,14          3,76  3,81         3,89  3,48         3,44  3,29         3,20  

 Relacionamento Interpessoal  

 Apresentam atitudes de respeito no relacionamento interpessoal com o professor?  

4,90         4,83  4,44         4,24  4,75          4,75  5,00         4,52  4,56         4,83  4,30         4,34  4,57         4,50  

 Demonstram respeito e atenção durante as manifestações de esclarecimento e dúvidas dos colegas?  
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4.4.  DIMENSÃO GESTÃO DO CURSO 

A dimensão gestão de cursos foi avaliada por professores e alunos do CESUPA, sendo que os 

docentes responderam seis questões e os alunos quatro, todas referentes à gestão acadêmica dos 

coordenadores de cursos. Na organização dos itens apenas dois são comuns entre os sujeitos (questões 1 e 

2), os demais atendem as especificidades  do corpo docente e discente, conforme se observará nos gráficos 

a seguir. 

 

 4.4.1. GESTÃO DO CURSO NA VISÃO DOS DOCENTES E DISCENTES DO CESUPA  

 

A percepção dos professores do CESUPA sobre a atuação dos gestores nos cursos é plenamente 

positiva, uma vez que todas as médias atribuídas se encontram no patamar 4, entre os intervalos 4,31 e 4,82. 

Mesmo sendo uma avaliação que corresponde aos padrões de qualidade, um olhar mais aguçado revela que 

os coordenadores de cursos, ainda têm pontos que merecem melhor investimento na sua prática gestora. 

 O indicador com a maior média diz respeito ao acompanhamento de turmas (4,82), que é realizado 

periodicamente. Os professores reconhecem que a maioria dos gestores efetua essa ação que auxilia tanto 

no conhecimento dos grupos de alunos, quanto à pró-atividade em relação a questões que merecem ter 

intervenção. 

 No que se refere ao estímulo dado pelos gestores a participação dos alunos e professores em 

atividades acadêmicas a média é 4,49. A resolutividade dada às questões decididas no colegiado (4,31) 

mesmo acima da faixa mínima (3,5), ainda merece ser mais bem aproveitada enquanto decisões coletivas. 

4,60         4,61  4,15          3,81  4,25         5,00  4,86          4,33  4,11         4,39  4,01          3,93  3,86         4,10  

 Habilidades  

 Os alunos apresentam escrita coesa, coerente e gramaticalmente correta nos trabalhos acadêmicos?  

3,90         4,19  3,52          3,58  3,25         4,50  4,14          4,17  3,26         4,14  3,44         3,86  3,57         4,40  

 Apresentam as habilidades de interpretação, raciocínio lógico e análise?  

3,90          3,95  3,58         3,48  3,50          3,75  3,86          3,97  3,22         3,44  3,45         3,48  3,86         4,00  

 Eles demonstram domínio de conhecimentos básicos trabalhados nos períodos anteriores?  

3,80         4,04  3,55          3,36  3,38         4,25  4,00         4,00  3,30         3,44  3,37          3,45  3,57         4,00  

 Atitudes  

 Os alunos aceitam trabalhar em equipes de formação diversificada?  

4,30         4,01  3,23          3,19  3,25         4,25  3,86         4,06  3,22          3,33  2,98         3,42  3,00         3,80  

 Os alunos interagem nas aulas apresentando novos dados, fazendo perguntas construtivas, dando exemplos, entre outros.  

3,80          3,71  3,39          3,01  3,25         4,25  3,86          3,76  3,26          3,11  3,34         3,22  3,00         3,90  

 Os alunos realizam as leituras recomendadas?  

4,00          3,71  3,86          3,03  3,75          3,75  3,86          3,75  4,19          3,25  4,01          3,37  4,00          3,50  

 Os alunos cumprem os prazos de entrega dos trabalhos?  

4,30         4,18  3,71          3,85  3,50          4,75  4,57         4,09  4,22         4,06  3,91          3,97  4,14          3,70  

 Desempenho  

 Como você avalia o desempenho discente nas competências específicas da disciplina?  

4,30         4,18  3,79         3,80  3,50          3,75  4,14         4,06  3,56          3,72  3,75          3,75  4,00         3,90  
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Também chama atenção o indicador atuação do gestor como líder (4,52) que na escala positiva é a segunda 

menor média da dimensão, o que deve incentivar a IES a olhar de forma mais cuidadosa para esse indicador, 

uma vez que o gestor deve ser um líder nos diversos aspectos que compõem o curso. 

 

Gráfico 29- Gestão: Visão Geral dos professores  

 

 

 

A comunidade estudantil do CESUPA (gráfico 29) apresenta uma visão um pouco diferenciada se 

comparada com a percepção dos docentes, pois enquanto os docentes fazem uma avaliação centrada na 

faixa 4 das médias, os alunos atribuem a faixa 3 como predominante. A gestão de cursos é uma dimensão 

que se avalia anualmente, portanto  optamos por fazer a comparação da avaliação entre o período 2009-

2011, mesmo tendo os dados de 2010 no Relatório anual da instituição. No período comparado, percebe-se 

uma evolução bastante significativa, pois em 2011, nenhum item ficou com média abaixo do patamar 

mínimo 3,5.  

É perceptível a evolução do indicador acompanhamento/visitas às turmas que saiu da média 3,28 

para a média 3,95, significando que muitos gestores já incorporaram nas suas rotinas essa prática. Outro 

item que evoluiu nesse biênio foi à disponibilidade do gestor para o atendimento ao aluno (3,85-4,14) prática 

esta que reflete o diálogo da gestão com a comunidade estudantil.  

Os alunos também atribuem uma evolução significativa em relação às intervenções/ações a partir 

dos acompanhamentos em sala e dos pleitos da ouvidoria (3,28-3,96), o que sinaliza que os mesmos 

reconhecem que os coordenadores procuram responder as indicações feitas nesses canais de comunicação. 
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Gráfico 30- Gestão: Visão Geral dos alunos  

 

 

4.4.2- GESTÃO DO CURSO NA VISÃO DOS DOCENTES NOS CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - ACABS 

  

Na percepção dos professores por curso da ACABS (quadro 45), percebe-se que os gestores são 

avaliados com médias entre as faixas 4 e 5, significando para os professores  da área que   os coordenadores 

tem uma atitude positiva na forma como conduzem suas ações acadêmicas.   

No conjunto de médias por curso, Enfermagem aparece em primeiro e Ciências Ambientais em 

segundo lugares considerando a média retirada dos seis indicadores respectivamente (4,90 e 4,73). 

Os cursos de Ciências Ambientais, Enfermagem e Licenciatura em Ciências Biológicas aparecem 

com duas médias máximas (5,00) para os indicadores visitas periódicas nas salas de aula e feedback para os 

professores a partir dos acompanhamentos e dos resultados da auto-avaliação. Ainda referente ao feedback 

do acompanhamento e os resultados da auto-avaliação , os docentes dos cursos  de Fisioterapia e 

Odontologia reconhecem que os gestores dão o retorno e dialogam sobre os mesmos, qualificando assim 

esses processos institucionais. 

O indicador resolutividade das decisões tomadas nos colegiados, aparece com a maior média no 

curso de Enfermagem (4,70) seguido pelo curso de Odontologia (4,65) e as menores médias para os cursos 

de Farmácia (4,10) e Licenciatura em Ciências Biológicas (4,31). Desses resultados se compreende que há 

necessidade de ajustes em todos os cursos, uma vez que são os docentes que compõem o colegiado. 

Os indicadores que tratam da liderança do gestor, a capacidade do coordenador gerenciar 

atividades referentes aos cursos (4,38-4,90) e a atuação como líder (4,28-4,90) sinalizam que estes são 

indicadores importantes e que afetam diretamente a condução dos cursos que é vista pela maioria dos 

docentes como positiva. 
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Quadro 45- Gestão do Curso: Visão dos docentes dos cursos da ACABS  

  C.AMBIENTAIS   ENFERMAGEM   FARMACIA   FISIOTERAPIA   LIC. C. BIOLÓGICAS   NUTRIÇÃO   ODONTOLOGIA  MEDICINA 

1- Acompanha as turmas através de visitas periódicas em sala? 

                     5,00                        5,00                4,84                     4,86                                 5,00               4,91                        4,89   - 
2- O estímulo dado a participação de alunos e professores em atividades acadêmicas diversas (seminários, palestras, cursos, etc...) é?   

                     4,50                        4,95                4,28                     4,53                                 4,54               4,48                        4,60   4,39 
3- Como você avalia a resolutividade das decisões tomadas no Colegiado?   

                     4,38                        4,70                4,10                     4,50                                 4,31               4,35                        4,65   4,54 
4- Dá feedback aos professores a partir dos acompanhamentos em sala de aula e dos resultados da auto-avaliação ao longo do semestre?   

                     5,00                        5,00                4,57                     5,00                                 5,00               4,80                        5,00   4,94 
5- A capacidade do coordenador de gerenciar as atividades referentes ao curso é...   

                      4,75                        4,90                4,38                     4,67                                 4,77               4,65                        4,90   4,73 
6- A atuação do (a) seu /sua coordenador (a) como líder é...   

                      4,75                        4,90                4,28                     4,60                                 4,77               4,48                        4,88   4,66 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ACET 

 A percepção dos professores da ACET para a atuação dos gestores de cursos,  é bem diferenciada 

em relação à percepção dos docentes da ACABS, pois as médias atribuídas se distribuem nas faixas 3, 4 e 5. 

Os cursos de Redes e Engenharia de Produção aparecem com as melhores médias no seu conjunto 

respectivamente. Redes é o único curso que foi atribuído médias na faixa 5.  O curso de Sistemas de 

Informação tem todas as médias na faixa 4 (4,00-4,47) e Ciência da Computação com a predominância na 

faixa 3. 

 A gestão do curso de Ciência da Computação deve atentar para modificar o quadro estabelecido 

para as questões referentes a resolutividade das reuniões de colegiado (3,50), o feedback para os docentes a 

partir dos resultados dos acompanhamentos e da auto-avaliação (3,59), pois os docentes mesmo avaliando 

no patamar da faixa mínima (3,5), sinalizam que ainda carece de uma prática mais efetiva, e permanente 

para esses dois indicadores. 

O indicador liderança traduzido nas questões 5 e 6 do quadro 46, revela percepções bem 

diferenciadas nos cursos, e em todos há necessidade de clareza do significado de tal indicador, pois segundo 

os resultados indicados pelos docentes é preciso que haja mudanças. 

Quadro 46- Gestão do Curso: Visão dos docentes dos cursos da ACET 

   CIENCIA COMPUTAÇÃO           SISITEMAS DE INFORMAÇÃO      ENG. PRODUÇÃO                     REDES  

1- Acompanha as turmas através de visitas periódicas em sala? 

                          4,60                              4,33                    4,89                          5,00  

2- O estímulo dado a participação de alunos e professores em atividades acadêmicas diversas (seminários, palestras, cursos, etc...) é? 

                          4,06                              4,47                    4,48                          5,00  

3- Como você avalia a resolutividade das decisões tomadas no Colegiado? 

                           3,50                             4,00                     4,43                          4,25  

4- Dá feedback aos professores a partir dos acompanhamentos em sala de aula e dos resultados da auto-avaliação ao longo do semestre? 

                           3,59                             4,06                    4,56                          5,00  

5- A capacidade do coordenador de gerenciar as atividades referentes ao curso é... 

                           3,72                              4,37                    4,52                           4,63  

6- A atuação do (a) seu /sua  coordenador (a) como líder é... 

                           3,78                             4,42                    4,52                           4,63  
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ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – ACSA 

 

 O universo da gestão de cursos na ACSA no quadro geral é bastante positivo. As médias variam 

entre as escalas 3, 4 e 5. É interessante observar que o indicador acompanhamento às turmas aparece com 

as médias máximas nos cursos de Gestão com Pessoas, Administração, Marketing, Comércio Exterior, 

Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda. Apenas o Curso de Direito aparece com a menor média 

nesse indicador, porém a mesma é positiva. 

 A prática do feedback a partir dos resultados dos acompanhamentos e da auto-avaliação aparece de 

formas bem diferentes nos cursos. Enquanto em Gestão com Pessoas e Marketing os docentes sinalizam 

para uma prática efetiva (5,00), os docentes dos demais cursos, sinalizam que esse feedback não chega a 

todos os docentes considerando as médias atribuídas  no quadro 38.  

 A resolutividade das decisões tomadas nos colegiados mesmo avaliadas com médias na faixa 4 

ainda necessitam ser melhor trabalhadas, pois a percepção dos professores revela que falta maior eficiência 

destas resoluções.  

A atuação do gestor como líder é avaliada positivamente em todos os cursos, mas segundo os dados 

ainda há aperfeiçoamentos as serem feitos principalmente nos cursos de Comércio Exterior e Ciências 

Contábeis. 

 

Quadro 47- Gestão do Curso: Visão dos docentes dos cursos da ACSA  

 

   G.COM PESSOAS  ADMINISTRAÇÃO   MARKETING   C. EXTERIOR   C. CONTÁBEIS   COMUN.SOCIAL  DIREITO  

1- Acompanha as turmas através de visitas periódicas em sala? 

                           5,00                                   5,00                    5,00                      5,00                         5,00                               5,00             4,31  

2- O estímulo dado a participação de alunos e professores em atividades acadêmicas diversas (seminários, palestras, cursos, etc...) é? 

                           4,40                                   4,50                    4,40                      4,67                         4,32                               4,50            4,49  

3- Como você avalia a resolutividade das decisões tomadas no Colegiado? 

                           4,00                                   4,38                    4,40                      4,00                         4,11                               4,25             4,32  

4- Dá feedback aos professores a partir dos acompanhamentos em sala de aula e dos resultados da auto-avaliação ao longo do semestre? 

                           5,00                                   4,54                    5,00                      3,67                         4,11                               4,50            4,45  

5- A capacidade do coordenador de gerenciar as atividades referentes ao curso é... 

                           4,20                                   4,46                    4,40                      4,00                         4,11                               4,63             4,70  

6- A atuação do (a) seu /sua  coordenador (a) como líder é... 

                           4,40                                   4,27                    4,40                      3,67                         3,95                               4,50             4,81  
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4.4.3. GESTÃO DO CURSO NA VISÃO DOS DISCENTES NOS CURSOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS, BIOLÓGIAS E DA SAÚDE – ACABS  
 

Os alunos dos diferentes cursos da ACABS (quadro 48) fazem uma avaliação positiva da prática dos 

gestores considerando o quadro de médias em 2011 que estão nas faixas 3, 4 e 5 todas acima do patamar 

mínimo 3,5. Pelas médias observa-se que o curso de Ciências Ambientais é o único que alcança a média 

máxima (5,00) na maioria dos indicadores avaliados. 

 O indicador visitas periódicas às turmas aparece com médias na faixa 4 nos cursos de  (Ambientais 

5,00; Enfermagem 4,88; Fisioterapia 4,69; Farmácia e Nutrição 4,67; Ciências Biológicas 4,67 ; Medicina 

4,52) e Odontologia 3,86,  este último com a menor média positiva.  A média de Odontologia revela que um 

universo significativo de alunos não reconhece essa prática na coordenação do curso.    

Os cursos com o maior número de indicadores com médias na faixa 3 são Fisioterapia e Medicina nos 

mesmos se destacam os indicadores: i) estímulo da participação de alunos e professores em atividades 

acadêmicas (3,79 e 3,74); ii)disponibilidade para o atendimento ao discente (3,69 e 3,96) e iii) intervenções 

acadêmicas a partir  dos acompanhamentos em sala e dos pleitos da ouvidoria (3,89 e 3,73) 

respectivamente. É importante que a comunicação das ações feitas pelos gestores seja feita de forma clara, 

uma vez que nos outros cursos os alunos reconhecem essas práticas com mais efetividade. 

 

Quadro 48- Gestão do Curso: Visão dos discentes dos cursos da ACABS  

AMBIENTAIS ENFERMAGEM          FARMACIA  FISIOTERAPIA  LIC. BIOLÓGICAS  NUTRIÇÃO  ODONTOLOGIA  MEDICINA  

 1- Acompanha as turmas através de visitas periódicas em sala?    

                 5,00                        4,88                4,67                     4,69                          4,59                4,67                        3,86              4,52  

 2- O estímulo dado a participação de alunos e professores em atividades acadêmicas diversas (seminários, palestras, cursos, etc...) é?    

                 4,69                        4,69                3,98                      3,79                          4,24                3,97                        4,01               3,74  

 3-Tem disponibilidade para atendimento aos alunos?    

                 5,00                        4,64                4,14                      3,69                          4,67                4,07                        4,41              3,96  

 4-Realiza intervenções acadêmicas a partir dos (acompanhamentos em sala e dos pleitos na ouvidoria)?    

                 5,00                        4,67                4,08                      3,89                           4,37               4,08                        4,00               3,73  

 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ACET 

 

 A percepção dos alunos da ACET apresenta um diagnóstico satisfatório, revelando que os gestores 

ainda podem melhorar suas práticas nos vários aspectos da gestão acadêmica. Para o indicador 

acompanhamento as turmas a maior média aparece no curso de Redes (4,40) e a menor no Curso de Ciência 

da Computação (3,73). O que sugere que uma parte dos alunos do último curso não reconhece tal prática por 

parte da gestão. 

O indicador disponibilidade para atendimento ao aluno tem médias na faixa 4 em três cursos Redes, 

Engenharia de Produção e  Sistemas de Informação (4,26, 4,24 e 4,01 respectivamente), o que se depreende 

que esta é uma prática que ocorre com mais frequência em tais cursos e significa o diálogo do gestor com  a 
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comunidade estudantil. No curso de Ciência da Computação essa prática também ocorre, porém com 

menor frequência, uma vez que os alunos do curso avaliam com a média 3,98.  

É importante refletir sobre a questão 4 “Realiza intervenções acadêmicas a partir dos 

acompanhamentos em sala e dos pleitos na ouvidoria?” uma vez que a percepção do aluno se aproxima 

entre os cursos. Ciência da Computação e Engenharia de Produção aparecem com médias na faixa 3 (3,80 e 

3,88) e em Sistemas de Informação e Redes na faixa 4 (4,06 e 4,05) representando assim,  a necessidade dos 

gestores refletirem sobre o significado desses indicadores no seu trabalho como gestor. 

Quadro 49- Gestão do Curso: Visão dos discentes dos cursos da ACET  

CIENCIA COMPUTAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENG. PRODUÇÃO REDES 

 1- Acompanha as turmas através de visitas periódicas em sala?    

                                                     3,73                           3,81                              3,98                   4,40  

 2- O estímulo dado a participação de alunos e professores em atividades acadêmicas diversas (seminários, palestras, cursos, etc...) 

é?  

                                                    3,82                           4,08                               3,87                   4,38  

 3-Tem disponibilidade para atendimento aos alunos?  

                                                    3,98                           4,01                              4,24                   4,26  

 4-Realiza intervenções acadêmicas a partir dos (acompanhamentos em sala e dos pleitos na ouvidoria)?  

                                                    3,80                           4,06                              3,88                   4,05  

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - ACSA 

 

A visão da comunidade estudantil da ACSA apresenta um diagnóstico positivo considerando à quase 

totalidade das médias atribuídas ao conjunto de indicadores. Nos pontos considerados positivos o trabalho 

deverá ser de manutenção e ou aperfeiçoamento, e nos itens abaixo da faixa mínima (3,5) o desafio do 

gestor deverá ser a modificação.  

 Para o indicador acompanhamento as turmas em seis cursos, as médias prevalentes são na faixa 4  

sendo que da maior para a menor essa se expressa nos seguintes cursos ( Gestão com pessoas 4,78; 

Marketing 4,58; Publicidade Propaganda 4,43; Administração 4,40; Comércio Exterior 4,33 e Ciências 

Contábeis 4,43. A partir dessa percepção tem-se a compreensão que os gestores já incorporaram essa 

prática como parte de suas ações nos cursos e que auxiliam no processo de feedback e correções de rotas no 

decorrer dos semestres letivos. O curso de Direito é o único que aparece com a média abaixo do patamar 

mínimo (3,08) o que sugere a reflexão do curso sobre quais os ganhos e quais perdas são geradas nesse 

sentido. 

A disponibilidade para o atendimento discente aparece com medias na faixa 4 nos cursos de Gestão 

com pessoas, Administração, Marketing e Direito e na faixa 3 nos cursos de Comércio Exterior, Ciências 

Contábeis e Publicidade e Propaganda. Essa visão revela que nos últimos três cursos há que criar 

mecanismos para aperfeiçoar a forma de contato com a comunidade discente. O último indicador 

intervenções a partir dos acompanhamentos e dos registros na ouvidoria, os alunos reconhecem que na 
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maioria dos cursos atitudes são tomadas de forma efetiva, considerando-se a predominância de médias na 

faixa 4. 

Quadro 50- Gestão do Curso: Visão dos discentes dos cursos da ACSA  

GESTÃO PESSOAS  ADMINISTRAÇÃO MARKETING  C. EXTERIOR  C. CONTÁBEIS  COMUN. SOCIAL  DIREITO 

 1- Acompanha as turmas através de visitas periódicas em sala?  

                         4,78                           4,40                  4,58                   4,33                4,25                           4,43           3,08  

 2- O estímulo dado a participação de alunos e professores em atividades acadêmicas diversas (seminários, palestras, cursos, etc...) é?  

                         4,33                           4,12                   4,31                   4,13                 3,85                           4,17            4,07  

 3-Tem disponibilidade para atendimento aos alunos?  

                         4,78                           4,25                  4,61                   3,88                 3,88                           3,73            4,02  

 4-Realiza intervenções acadêmicas a partir dos (acompanhamentos em sala e dos pleitos na ouvidoria)?  

                        4,44                           4,00                  4,45                   4,33                 3,87                          4,26            3,68  

 

4.5  COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

4.5.1. O CESUPA NA VISÃO GERAL DOS DOCENTES  

A avaliação dessa dimensão é estruturada com 10 questões para cada categoria, sendo que uma 

delas é específica para professores e alunos e expressam a comparação dos dados entre o biênio 2009-2011. 

A percepção geral é de evolução, uma vez que para os docentes do CESUPA as médias em 2009 se situavam 

abaixo do patamar mínimo de 3,5, em 2011 superam tal classificação e chegam até a faixa 4 em muitos 

indicadores, conforme se observa na representação gráfica. 

Segundo o corpo docente, a comunicação geral melhorou significativamente, uma vez que passou 

da média 3,20 (2009) para a média 3,95 em 2011. A eficiência dos serviços web (professor e aluno on-line...) 

também se modificou significativamente, passando do patamar 3 para 4 , o que sugere que estes serviços 

passaram a ser mais utilizados pelos docentes. A atualização das informações disponibilizadas no site do 

CESUPA sobre os cursos, mesmo tendo mudado de faixa avaliativa (3,92 para 4,06) ainda deve ser 

melhorada, pois o resultado indica que há informações que não atendem satisfatoriamente a comunidade 

quanto a sua atualização.  

Os docentes também sinalizam positivamente para a veiculação das informações selecionadas pela 

ASCOM, pois a média em 2011 é 4,03 superando a média anterior que foi de 3,48.  A percepção dos docentes 

sobre a divulgação do CESUPA nas diversas mídias modificou-se de forma significativa, pois passou do 

patamar 2 (2,95) para o patamar 3 (3,81). 

A imagem do CESUPA na sociedade paraense é representada de forma positiva através das médias 

4,19 (2009) e 4,56 em 2011, o que indica que a instituição cumpre a sua missão de formar com qualidade, 

profissionais que venham contribuir com a realidade na qual estão inseridos. A percepção sobre a ouvidoria 

também evoluiu de forma significativa, pois a média passou para o patamar 4 (4,23) representando que este 

serviço comunicacional passou a ser mais utilizado e por consequência a gestão passou a dar retorno 

permanente  para os registros. 
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Gráfico 31- Visão dos professores sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

 

Gráfico 32- Visão dos professores sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

4.5.2. O CESUPA NA VISÃO GERAL DOS DISCENTES  

Conforme já foi citado anteriormente, a avaliação dessa dimensão foi estruturada com 10 questões 

para cada categoria, sendo que uma delas é específica para professores e alunos. Os discentes do CESUPA 

atribuem 40% das médias do ano 2011 na faixa 4 e  60% na faixa 3, porém, estas últimas todas acima do 

patamar mínimo 3,5, sinalizando que a comunicação na instituição avançou de forma significativa.  

A comunicação geral em 2009 teve média muito próxima do patamar mínimo 3,5 (3,56), em 2011 os 

alunos reconhecem que a IES empreendeu esforços para a melhoria dessa prática e a média atribuída é 3,99. 

No que dista, a divulgação das informações sobre o CESUPA pela ASCOM, os alunos sinalizam 

positivamente essa mudança, pois saiu da média 3,55 em 2009 para 3,99 em 2011. 

A percepção dos alunos sobre a eficiência dos serviços web (professor e aluno on-line...) é similar a 

visão docente, uma vez que ambos atribuem a média na faixa 4 em 2011. Outra percepção similar diz 
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respeito à atualização das informações disponibilizadas no site sobre os cursos que os alunos julgam com 

melhorias (3,84 para 4,08), porém essa visão revela que ainda há correções a serem feitas para se chegar a 

média máxima. 

O indicador sobre o CESUPA nas redes sociais “uso e atualização das informações” (respondida 

apenas pelos alunos) é positiva (3,88), mas como a geração desse século vive a intensidade da tecnologia é 

preciso que a IES esteja atenta ao uso das redes como forma de acompanhar e responder as demandas 

advindas desse meio comunicacional. 

Também há melhoras significativas sobre a divulgação do CESUPA nas mídias externas, pois 

segundo os alunos, esta evoluiu de 3,64 para 3,98, no entanto, ainda está um pouco distante da média 

máxima. A visão da imagem do CESUPA na sociedade, assim como para os docentes, para os alunos 

também é positiva (4,48), revelando que a instituição cumpre o papel de destaque na realidade na qual está 

circunscrita, mediante a formação de profissionais que contribuem qualitativamente com a mesma. O item 

eficiência do serviço de ouvidoria aparece como positivo no biênio, só que com evolução em 2011. Porém a 

média atribuída pelos alunos (3,95- 2011) sinaliza que aperfeiçoamentos devem ser feitos, ao mesmo tempo 

em que é preciso deixar claro qual a função da ouvidoria na IES.   

Gráfico 33- Visão dos alunos sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

Gráfico 34- Visão dos alunos sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 
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4.5.3. O CESUPA NA VISÃO DOS GESTORES 

 A percepção do grupo de gestores do CESUPA (gráficos 34 e 35) para a comunicação interna e 

externa evoluiu significativamente comparando o período de 2009-2011 em 90% dos itens avaliados. No 

entanto, essa evolução não significa todas as médias positivas, ou seja, a partir do patamar mínimo 3,5, pois 

em 4 itens as médias continuam abaixo da média mínima desejada.  

 A comunicação geral segundo os gestores, ainda tem um percurso a ser modificado, pois as médias 

atribuídas ficam entre os intervalos 2 e 3 (2,72 e 3,38). A maior média em 2011 é atribuída para a importância 

dos canais de comunicação interna que passou da média 2,97 para 5,00 em 2011. A eficiência dos serviços 

web (coordenador, professor e aluno on-line...), também se modificou positivamente, passando da média 

3,28 para 4,02.  

 O indicador atualização das informações sobre os cursos disponibilizadas no site ainda não atingem 

o mínimo de qualidade, pois as médias ainda permanecem abaixo de 3,5. Apenas modificou-se em relação a 

2009 (3,31) e 2011 (3,40). Os gestores avaliam como satisfatória e em evolução as informações veiculadas 

pela ASCOM (3,31 para 3,65). Estes também sinalizam que nas “vezes que fizeram contato com a 

ASCOM...”, o atendimento e o resultado do trabalho foram positivos, pois a média para esse indicador é 

3,98, demonstrando assim que esse setor tem atendido de forma satisfatória a demanda de gestão. 

  Em uma visão mais crítica os gestores sinalizam que o CESUPA precisa melhorar sua divulgação nas 

mídias externas (2,52 em 2009 e 3,05 em 2011), pois há muito que divulgar sobre a IES e seus cursos e essas 

informações não são veiculadas a favor do seu trabalho.  Mesmo com a pouca divulgação externa, o 

CESUPA goza de uma imagem positiva na sociedade, segundo os gestores, e essa imagem vem sendo 

aperfeiçoada, pois a média saiu de 3,93 em 2009 para 4,48 em 2011. De modo geral, a comunicação se 

modifica aos poucos e os resultados da auto-avaliação podem indicar novas possibilidades para o seu 

aperfeiçoamento. 

 

Gráfico 35- Visão dos gestores sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

 

 



Relatório Institucional Auto-Avaliação 2011  76 

 

Gráfico 36- Visão dos gestores sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

4.5.4. O CESUPA NA VISÃO DOS FUNCIONÁRIOS  

 

A visão avaliativa feita pelo corpo técnico-administrativo do CESUPA sobre a comunicação interna e 

externa é um pouco diferenciada se comparada com a visão das demais categorias já analisadas neste 

documento nos indicadores que são comuns, pois para essa categoria foram colocadas outras questões 

considerando a especificidade da mesma.  Considerando os nove itens que compõem a avaliação, cinco 

apresentaram evolução e com médias, acima da faixa mínima de 3,5,  o que revela uma mudança positiva. A 

comunicação geral no CESUPA segundo os funcionários, ainda necessita melhorar significativamente, uma 

vez que as médias entre o biênio passaram de 3,22 para 3,33. 

A percepção sobre a importância dos canais de comunicação interna evoluiu de forma satisfatória de 

3,62 em 2009 para 3,80 em 2011. Também os funcionários reconhecem evolução satisfatória nos itens 

comunicação do CESUPA com os funcionários, divulgação das informações sobre os assuntos acadêmicos e 

administrativos e informações sobre o CESUPA veiculadas pela ASCOM, uma vez que se passou das médias 

3,07 para 3,85; 3,45 para 3,73 e 3,48 para 3,64 respectivamente.  

 Os funcionários também reconhecem que houve mudanças na forma de divulgação do CESUPA nas 

diversas mídias, pois em 2009 teve a média 3,01 e em 2011 passou para 3,59.  É positiva a visão do corpo 

técnico para a imagem pública do CESUPA, uma vez que  as médias nos dois períodos avaliados se localizam 

na faixa 4, sendo este o único item com a maior média na classificação geral. É importante  destacar que os 

funcionários avaliam também de forma satisfatória a clareza e objetividade das orientações que recebem 

sobre o seu trabalho (3,62). Observa-se que os funcionários ao longo da trajetória da auto-avaliação 

demonstram que a mesma está atenta às percepções das mais diferentes categorias e procura dar 

significado aos diferentes olhares que fazem o CESUPA cotidianamente. 
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Gráfico 37- Visão dos funcionários sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

 

 

Gráfico 38- Visão dos funcionários sobre a comunicação interna e externa no CESUPA 

 

 

4.6- DIMENSÃO POLÍTICA DE PESSOAL E RELAÇÃO DE TRABALHO: RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

 Os funcionários também avaliaram especificamente a dimensão política de pessoal e relação de 

trabalho (gráfico 38)  sempre em dois momentos, dentro do ciclo avaliativo a partir do ano de 2011, pois se 

fez necessário o ajuste na forma de organizar a quantidade de questões nessa dimensão por uma 

necessidade  institucional. Em 2011.2 foi avaliada a perspectiva do Relacionamento Interpessoal. Dos oito 

indicadores que compõem a dimensão, seis têm médias acima do patamar mínimo e estas estão localizadas 

nas faixas 3 e 4. A maior média é atribuída ao CESUPA como um bom lugar para trabalhar (4,39), seguida 

pela indicação do CESUPA para um amigo trabalhar 4.26. Por essas duas questões compreende-se a 

satisfação do corpo funcional com o ambiente institucional. 
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As menores médias são atribuídas a duas questões muito importantes e que merecem ser refletidas 

pela gestão no sentido de melhorias. A primeira questão diz respeito às atitudes dos gestores para com seus 

funcionários, para a qual foi atribuída a média 3,24, e a segunda se refere à capacidade do CESUPA em 

receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições dos seus funcionários, que tem a menor média do 

indicador 2,84. Esses são resultados que devem promover a discussão e auto-reflexão dos gestores nos 

sentido de perceber como essa percepção poderá ser modificada.  

 

Gráfico 39- Visão dos funcionários sobre a Política de Pessoal e Relação de trabalho: relacionamento 

interpessoal 

 

  

 

4.7- DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A Sustentabilidade financeira do CESUPA constitui um indicador importante da auto-avaliação 

institucional, tanto no sentido de levar a instituição a reavaliar e implementar políticas destinadas à 

captação e aplicação de  recursos, como também divulgar tais políticas à comunidade acadêmica. Esta 

dimensão está organizada em cinco questões considerando o PDI da instituição, as receitas, as obrigações 

trabalhistas, a atualização de equipamentos para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos e 

atualização e adequação dos espaços físicos. 

 

Questão 1- No PDI, há relação entre a proposta de desenvolvimento da IES e o orçamento previsto, 

considerando aplicação de recursos no ensino, pesquisa, extensão, gestão e capacitação docente e técnica? 

   O planejamento financeiro da IES é uma política constante do Plano de Desenvolvimento 

Institucional do CESUPA e tem relevância administrativa e técnica. Esta considera também os fatores que 

produzem alterações na projeção de faturamentos das instituições educacionais. Contudo, esses fatores não 

comprometem a vida financeira da Instituição.  No PDI se vislumbra investimentos específicos destinados ao 

ensino, ao fomento à iniciação cientifica e à extensão, incentivo à capacitação docente e técnica, 

investimentos infraestruturais, incluindo laboratórios e bibliotecas, bem como às atividades de gestão. 
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Ainda no que se refere o fomento a pesquisa, o incentivo às parcerias confirmam os esforços do CESUPA na 

direção da sua sustentabilidade. 

Questão 2- Como se dá a captação e alocação de recursos no CESUPA?  

 

A captação e alocação dos recursos financeiros do CESUPA se dão através de recursos de diversas 

fontes, tendo como sua principal origem o orçamento da graduação. As alterações das necessidades 

financeiras ocorridas por mudanças verificadas no decorrer do ano letivo são ajustadas por suporte 

financeiro externo. 

 

Questão 3- Em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas com os recursos humanos, estas estão 

sendo cumpridas?   

O CESUPA nos seus mais de 20 anos de trabalho com a educação prioriza a pontualidade do pagamento 

dos salários dos seus colaboradores e colaborando assim para o cumprimento de suas obrigações legais e 

institucionais. A instituição também disponibiliza para seu corpo funcional, benefícios além dos previstos 

em Acordo Coletivo, tais como Plano de Saúde e Promoção de Funcionários. 

 

Questão 4- No que se refere aos equipamentos necessários para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico 

Institucional, estes são atualizados em número e em qualidade?  

O CESUPA procura manter a infraestrutura adequada à cada curso para o desenvolvimento das suas 

atividades acadêmicas e este compromisso é confirmado mediante o diagnóstico gerado pelos  resultados da 

auto-avaliação que sinalizam visão positiva da comunidade acadêmica quanto a estes indicadores, conforme 

podem ser comprovados nos relatórios de auto-avaliação da instituição.  

 

Questão 5- Há uma política de espaço físico para atualização e adequação das instalações no atendimento 

das demandas da IES? 

As adequações e atualizações das instalações físicas do CESUPA constam como compromissos da 

instituição expostos no seu PDI e também se estruturam de acordo com as necessidades vindas dos cursos e 

dos demais setores da instituição.  

 

5. AÇÕES REALIZADAS NO CESUPA A PARTIR DOS RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO 2011 

 

O CESUPA em 2011 desenvolveu várias atividades nas áreas acadêmica e administrativa tendo como 

referência os resultados da auto-avaliação 2011. Vale ressaltar que as decisões em torno da potencialização 

dos resultados tem sido uma busca dos diversos setores da IES.  
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5.1-AÇOES NO ÂMBITO ACADÊMICO 

i) Acompanhamento semestral pela COGRAD aos docentes que tiveram itens da sua avaliação abaixo 

da média mínima semestralmente (3,5), bem como o retorno dos dados qualitativos para os 

docentes em alguns cursos. 

ii) Seminário Pedagógico 2012, com o tema Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem.  

iii) Oficinas pedagógicas nos cursos abordando temas como: 

Interdisciplinaridade e atividades intergradas nos cursos de Enfermagem, Farmácia e Nutrição a 

partir da categoria aspectos didático-metodológicos da auto-avaliação.  

Avaliação da aprendizagem e como elaborar questões de provas nos cursos de Ambientais, Biologia 

e Enfermagem.  

Metodologia da Problematização nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 

Estudo em grupo sobre a técnica Estudo de Caso e o Portfólio no curso de Fisioterapia. 

5.2- AÇOES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO 

 i) Capacitação para o corpo técnico administrativo através de palestras: Treinamento de Qualidade no 

Atendimento e Relacionamento Interpessoal; Como utilizar os produtos de limpeza; Comunicação no 

ambiente de trabalho; Procedimentos Administrativos; Ambientação Institucional; Combate a incêndio e 

noções de legislação. 

ii) Programa de ações de melhoria da qualidade de vida do trabalhador realizado a partir da Ginástica laboral 

para os funcionários e Sala de bem estar para os colaboradores de todas as unidades do CESUPA. 

iii)Melhoria da infraestrutura específica para o trabalho: aquisição de novos equipamentos de informática 

nas unidades da Clínica Odontológica, e troca dos computadores antigos na unidade José Malcher.  

iv)Troca de gerências das lanchonetes das Unidades José Malcher e Nazaré. 

 v) Reorganização do espaço físico das bibliotecas das unidades Nazaré e José Malcher. Na Unidade José 

Malcher os alunos passaram a ter acesso ao acervo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. O PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS: FACILIDADES, DIFICULDADES E SUGESTÕES 

Avaliar as atividades realizadas pela Comissão e sobre o CESUPA é fazer um processo meta-

avaliativo internamente e com os demais pares da instituição. 

O processo de divulgação dos dados coletados, segundo as Comissões precisam ser revistos e 

ampliados no universo do CESUPA, pois, as reuniões por áreas ou cursos, dependendo da condução dos 

gestores tem deixado a desejar no envolvimento dos alunos nesse processo. 

Acredita-se que a avaliação é um processo contínuo e de caráter formativo, fornecendo dados 

qualificados para tomadas de decisão acerca do futuro da instituição, mas, que pressupõe a associação de 

outras dimensões:  

(i) a instrumental, na forma de metodologias de avaliação; e  

(ii) a construção coletiva de indicadores institucionais de eficiência e eficácia, com os quais a Instituição 

pode qualificar o seu projeto.  

No Relatório estão sinalizadas algumas fragilidades e potencialidades institucionais, na visão da 

comunidade acadêmica e estes remetem em algumas dimensões a avaliação comparativa o que permitiu 

um olhar para os diferentes processos de coleta de dados da auto-avaliação e demonstraram que o CESUPA 

vem aperfeiçoando sua prática educativa e administrativa a partir da consolidação do processo avaliativo. 

O desenvolvimento da avaliação no CESUPA passa por mudanças que destacamos ações 

facilitadoras, entraves e dificuldades e sugestões: 

6.2.AÇÕES FACILITADORAS 

Como pontos facilitadores, identificados no ano de 2011 destacamos: 

• A permanência da parceria da CPA com os Coordenadores de Cursos na divulgação dos 

processos de coleta entre alunos e professores;  

• A expansão da metodologia adotada antes nos Cursos de Direito e Medicina como forma de 

coletar os dados on-line para todos os cursos do CESUPA, vinculando o acesso docente e 

discente ao serviço on-line; o que permitiu o crescimento significativo da participação de 

todas as categorias da comunidade acadêmica. 

• As visitas às turmas pelos docentes e discentes da CPA para esclarecimentos sobre a 

Comissão e o processo de auto-avaliação. 

• A divulgação da avaliação docente para os docentes individualmente, coordenadores de 

cursos e coordenadoria de graduação para que feedback e acompanhamentos pudessem ser 

feitos nos semestres. 

•  A organização e disponibilização dos dados qualitativos sobre o trabalho dos docentes para 

os gestores de cursos para que efetivassem a análise quanti-qualitativa da prática docente. 



Relatório Institucional Auto-Avaliação 2011  82 

 

•  A organização e disponibilização dos dados qualitativos sobre a Instituição para a 

Administração Superior. 

6.3. ENTRAVES E DIFICULDADES OPERACIONAIS 

 

Mesmo considerando os avanços já referidos, analisados neste documento, a CPA ainda identificou 

situações problemáticas que merecem atenção e intervenção. Assim, foi possível identificar: 

• A dificuldade de parte significativa dos gestores em utilizar os dados avaliativos como aliados 

no processo de mudanças internas nos cursos, quando necessárias. 

• A falta de sistematização e registro por parte de alguns gestores acadêmicos e 
administrativos das ações realizadas com base nos resultados da auto-avaliação. 

6.4.SUGESTÕES DA CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação/CESUPA sugere que a instituição efetive medidas institucionais de 

caráter permanente para que a Auto-Avaliação se constitua num instrumento aliado ao planejamento. Além 

de concretizar tais medidas é fundamental que as ações sejam divulgadas amplamente para a comunidade 

acadêmica, no sentido de mudar determinadas percepções que atribuem falta de significado a prática da 

auto-avaliação na IES. Também é importante que anualmente seja informado a CPA tais medidas/ações, 

pois estas constituirão o acervo memorial da instituição. 

Vale ressaltar que a CPA/CESUPA vem atuando de forma pró-ativa e construtiva na IES, 

coordenando as atividades de formulação e aplicação de instrumentos de avaliação, reunindo diferentes 

segmentos institucionais para a definição de ferramenta e dados essenciais ao seu planejamento.  

Procura ainda subsidiar a instituição na constituição da cultura de auto-avaliar e inovar a própria 

avaliação no contexto institucional possibilitando manter a qualidade de seu projeto educacional. 

 

Belém, 22 de março de 2012. 

 

 

Profª Msc. Elza Ezilda Valente Dantas 

Coordenadora da CPA 

 

 


