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Apresentação

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Araguaia apresenta à
comunidade, o Plano de Melhorias Institucional.

Comissão Própria de Avaliação da
Faculdade Araguaia

INTRODUÇÃO
O processo de autoavaliação, criada por força de lei, hoje, corresponde a um
valioso instrumento de medida e melhoria das Instituições de Ensino Superior, que
por meio de metodologias de pesquisa apresentam um retrato institucional
considerando os eixos avaliativos definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior.
Os critérios que direcionam o processo de avaliação Institucional da FARA tem
como fundamento principal o que ensinar, a quem ensinar e para que ensinar.
Aprender a fazer, fazendo (DELORS, 2006). Para que estes objetivos sejam
alcançados em suas dimensões mais amplas, é necessário avaliar, e avaliar com
critérios pré-estabelecidos e competentes. Levando em conta todos os indicadores e
categorias que envolvem o processo educacional e os serviços educacionais
prestados pela Instituição.
Não basta apenas avaliar, é necessário repensar as metodologias de avaliação
existente, tomar decisões, planejar e definir a que atende melhor os objetivos desse
componente curricular tão importante. Pois, é através da avaliação institucional que
os avanços e retrocessos são detectados, contribuindo com uma tomada de decisões
mias competente.
A avaliação institucional será́ feita semestralmente e de maneira permanente,
para que em cada período, os problemas sejam sanados a seu tempo. Far-se-á́
também a avaliação externa. A comunidade onde a Faculdade está inserida, observa,
avalia, critica e cobra. Para tanto, ouvi-la é muito importante para que o processo
avaliativo não deixe lacunas em nenhuma categoria, que se pretende avaliar.
Na perspectiva da legislação da educação superior, a avaliação institucional
obedece a Lei no 10.861, de 14/04/2004, que define em seu Art.2º os três
componentes fundamentais ao processo avaliativo, sendo: os cursos, a instituição e o
desempenho dos discentes. Internamente as instituições conforme, o Art.11 da
mesma lei, estabelece que as Comissões Próprias de Avaliação dialoguem com seus
pares internamente e organizem o processo constante de autoavaliação.
A avaliação institucional visa traçar o perfil institucional e o significado de sua
atuação, tendo como foco a avaliação das diferentes dimensões institucionais
propostas pelo roteiro de auto avaliação institucional, em conformidade com o que
dispõe o SINAES.

A avaliação pressupõe o diálogo permanente entre a Comissão e os diferentes
segmentos da Instituição, discussões e aplicação de instrumentos quantitativos e
qualitativos. Quanto ao desenho do estudo, a pesquisa é considerada exploratória
porque objetiva uma aproximação com a realidade da Instituição; colaborativa, porque
todos os segmentos participam do processo; documental, porque aplica os
indicadores previstos pelo SINAES e os relatórios de avaliações internas e externas
anteriores.
A Faculdade Araguaia é uma instituição dedicada ao ensino superior, voltada
para o desenvolvimento intelectual de seus estudantes, com modernas técnicas
pedagógicas. Sua proposta é construir uma relação entre educador e educando
baseada na ética e valores fundamentais para a interação do ser humano com a
sociedade. Foi instituída no município de Goiânia em 2001 e tem como mantenedora
a Sociedade de Educação e Cultura de Goiás. Conta com, até o ano de 2018, três
unidades, onde são oferecidos cursos de graduação, nos turnos matutino e noturno,
graduação à distância, além de pós-graduação lato sensu.
No Quadro 1 são apresentados dados principais da referida IES.

Quadro 1 – Principais dados da IES
Nome: Faculdade Araguaia - FARA
Código: 1663
Caracterização de IES: Instituição Privada
Estado: Goiás
Município-sede: Goiânia
Mantenedora: Sociedade de Educação e Cultura de Goiás
Site: http://www.faculdadearaguaia.edu.br
Endereços: Unidade Bueno: Av. T-10, nº 1047, Setor Bueno, Goiânia, Goiás; Unidade
Centro: Rua 18, nº 81, Setor Central; Unidade Passeio das Águas, Goiânia, Goiás.
Fonte: CPA (2019).

A avaliação institucional interna acontece com o intuito de identificar as
potencialidades, fragilidades, pontos fortes e fracos da Instituição no desenvolvimento
cotidiano das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em referência a nota técnica
número 65 do INEP/DAES/CONAES, cabe registrar que o presente documento se
trata do plano de melhorias institucional, referente ao ano letivo de 2018.
A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é prevista pela Lei Federal nº 10.861,
de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES, cadastrada no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), sendo composta por representantes de todos os
segmentos da sociedade universitária e civil. A CPA avalia docentes, discentes,
coordenações, direção, funcionários, cursos de graduação e pós-graduação, estrutura
física, biblioteca, secretarias, laboratórios e demais segmentos da IES (FARA, 2018).
A gestão atual da CPA da Faculdade Araguaia foi nomeada pela portaria
número 1 de 16 de abril de 2018 assinada pelo diretor geral da IES, professor Me.
Arnaldo Cardoso Freire. No Quadro 2 são apresentados os membros da comissão:
Quadro 2 – Membros da CPA - FARA
Prof.º Me André Carvalho Lindemam

Presidente da CPA - Representante do corpo docente

Prof.º Me Pedro Vinicius Dias Alcântara

Representante do corpo docente

Nicole Del Bianco Santos

Representante do corpo administrativo

Lorrane Dias Rua

Representante do corpo administrativo

Aly Rayane Alves

Representante do corpo discente

Fernanda Souza Nunes

Representante do corpo discente

Prof.ª Me Glaucia Rosalina Machado

Representante da sociedade civil

Prof.º Dr. Adriano Paranaíba

Representante da sociedade civil

Fonte: FARA (2018).

2 ANÁLISE DOS DADOS DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O trabalho desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação da Faculdade
Araguaia corresponde a uma atividade de caráter permanente com vista a subsidiar o
processo de evolução da IES. Pensado o desenvolvimento harmônico dos aspectos
pedagógicos, físico-estruturais e gestão de recursos humanos (docentes, técnicos
administrativos e tutores de educação a distância).
Conforme previsto no regulamento interna da CPA/FARA, compete a mesma
administrar o processo interno de avaliação institucional e de sistematização de dados
em informação bem como na divulgação dos mesmos para toda a comunidade, com
as seguintes atribuições:

I – Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da
avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes;
II – Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos
internos de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar
recomendações à direção superior da Faculdade;
III – Acompanhar permanentemente e avaliar, anualmente, o Plano de
Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correções, quando
for o caso;
IV – Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério
da Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos
institucionais e dos cursos ministrados pela Faculdade;
V – Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino
desenvolvido pela Faculdade, com base nas análises e recomendações
produzidas nos processos internos de avaliação;
VI – Articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES
integrantes do Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES), visando a estabelecer ações
e critérios comuns de avaliação, observado o perfil institucional da
Faculdade;

VII – Realizar reuniões ordinárias (previstas no calendário acadêmico) e
extraordinárias, sempre que convocadas pelo Presidente.
VIII – Participar, quando necessário, de reuniões de órgãos colegiados,
superiores ou não, pedagógicos ou administrativos, com direito a voz e voto
igualitário.
IX – Elaborar e executar projeto de avaliação global e desempenhar as
atribuições que forem necessárias para a melhoria institucional sob o viés
da pesquisa institucional.
X - Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de
graduação da Faculdade, realizada mediante aplicação do Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (ENADE);
XI - Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos
cursos de graduação participantes do ENADE, em confronto com o
desempenho demonstrado pelos mesmos no processo regular de avaliação
da aprendizagem.

A presente seção do relatório de avaliação interna visa discutir os avanços e desafios
da Instituição, tendo como referência os dados obtidos por meio da pesquisa junto à
comunidade acadêmica e as definições previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da IES.

Para o ano letivo de 2018, primeiramente, destaca-se que a pesquisa de
autoavaliação institucional foi realizada por meio eletrônico, assim como a divulgação
dos dados ocorrerá pelo mesmo meio.
Em relação ao desenvolvimento institucional, a pesquisa demonstrou que
98% dos docentes incluem em suas práticas de ensino os objetivos e metas
estipulados no PDI (2014/2018). Demonstrando, assim, o conhecimento do PDI por
parte dos docentes e a importância de seu desdobramento nas práticas pedagogias.
O corpo técnico-administrativo, apresentou a satisfação e moderação com percentual
acima da insatisfação, porém, esse indicador precisa de maior atenção, para nas
próximas avaliações reduzir o percentual de insatisfação.
A Faculdade Araguaia orienta a sua política de ensino na graduação por meio
de algumas diretrizes, dentre elas: a contribuição da empregabilidade, vínculo entre a

teoria e a prática, desenvolvimento pessoal e humanista e a preparação de
profissionais capacitados para atuar no mundo do trabalho.
Quando se avaliou a percepção dos discentes as três unidades em relação a
atuação do professor como motivador para a aprendizagem, o percentual de
satisfação foi de 97%. Também, em relação a satisfação tratando-se da relação entre
o conteúdo ministrado e a prática, obteve-se um percentual de 96% de satisfação. Os
discentes ainda avaliaram o conteúdo da disciplina e a relação com o mercado de
trabalho e obteve-se 96% dos respondentes disseram estar satisfeitos.
A efetividade da missão e do PDI (2014/2018) também se evidencia por meio das
avaliações com os egressos. Em relação a empregabilidade, 24 egressos sinalizaram
satisfeitos em relação a contribuição do curso para a sua empregabilidade, e, destes, 20
egressos informaram que estão empregados, sendo 11 em suas áreas de formação. Por fim,
quando questionados sobre a contribuição do estudo sobre as políticas institucionais (de
valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e
do patrimônio cultural) para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, 33 egressos
consideraram a contribuição satisfatória e, somente, dois a avaliaram como fraca.
Ainda, em relação ao desenvolvimento institucional, observou-se que a Faculdade
Araguaia estimula a pesquisa científica, a participação de grupos de pesquisa e a publicação
de artigos científicos, visto que 72% dos docentes que responderam a pesquisa, disseram
estar satisfeitos com os estímulos recebidos. A Faculdade possui duas revistas eletrônicas e
incentiva a publicação de artigos dos docentes e discentes, tanto no ensino na graduação
como na pós-graduação.
Também, a Faculdade Araguaia incentiva, por meio das coordenações de cursos,
ações de responsabilidade social, o que ficou evidente com as respostas dos docentes,
quando se questionou sobre a sua satisfação com as ações desenvolvidas pelo curso, e o
percentual de 91% de satisfeitos.

Tratando-se das políticas acadêmicas, a pesquisa de autoavaliação
institucional, demonstrou que as políticas para o ensino na graduação, desenvolvidas
pela Faculdade Araguaia estão sendo efetivas. Na avaliação dos discentes das três
unidades em relação a satisfação com as expectativas do curso, 95% responderam
estarem satisfeitos. Também, 97% responderam estarem satisfeitos com a atuação
do professor como motivador da aprendizagem, assim como, 96% responderam
estarem satisfeitos com os conteúdos ministrados e a sua relação com a prática. Outro

dado importante, foi o percentual de discentes satisfeitos com os conteúdos
ministrados em aula pertinentes a diversidade cultural, obtendo-se 96% de satisfação
dos alunos. Outros dois indicadores foram a relação professor aluno, com 97% de
satisfação e os conteúdos e avaliações realizadas nas disciplinas e a sua relação com
o plano de ensino, obtendo, esse último, 97% de satisfação.
Ainda, a CPA pesquisou a avaliação docente em relação aos seguintes critérios:
espaços físicos e incentivo ao uso das TIC’s, política de capacitação e condições para
promover programas de extensão, práticas de ensino, transparência à informação das
avaliações internas e externas, aços de responsabilidade social desenvolvidas pelo curso e,
por fim, em relação a coordenação do curso.

Os dados demonstraram que existe a satisfação dos docentes em relação aos
espaços físicos, com a maior satisfação nas salas dos professores, e, mesmo com
índice de satisfação de 72%, torna-se importante destacar que no critério avaliado
sobre as ações da instituição para possibilitar grupos de estudo e/ou pesquisa o índice
estre moderados e insatisfeitos foi de 28%.
Um outro item avaliado pela CPA foi a satisfação dos docentes em relação a
coordenação do seu curso, avaliando os seguintes aos critérios: postura ética,
resolução

de

problemas,

organização

administrativa,

disponibilidade

para

atendimento docente, estímulo para desenvolver grupos de estudo e pesquisa,
estímulo para participar de eventos e acesso aos relatórios da CPA. Os dados
demonstram que os docentes das três unidades estão satisfeitos com todos os
critérios. Todos receberam avaliação como satisfeitos acima de 70%, porém, é
importante destacar que uma parcela dos docentes da unidade Centro, consideraram
como moderados ou insatisfeitos, os estímulos da coordenação para criar grupos de
estudo ou pesquisa.
Ainda no eixo das políticas acadêmicas, a pesquisa de autoavaliação analisou
a satisfação dos docentes do ensino presencial, em relação a satisfação do material
disponibilizado na plataforma de Ead, as metodologias das aulas utilizadas na
plataforma e a satisfação quanto aos conteúdos estudados e a contribuição para a
sua formação profissional. Os dados demonstraram que os discentes das três
unidades estão satisfeitos com os itens avaliados. Em relação ao material
disponibilizado na plataforma de EaD, 93% dos discentes responderam estarem
satisfeitos, e, em relação a metodologia das aulas utilizadas na plataforma e a

satisfação quanto aos conteúdos estudados, a avaliação de satisfação foi de 92%.
Ainda na avaliação da educação a distância, no ensino presencial, avaliou-se
qualidade da plataforma, o suporte técnico e o atendimento dos tutores, em relação
as disciplinas ministradas na modalidade Ead, obtendo-se uma avaliação acima de
85% de satisfação nesses itens.
Importante destacar que nesse ano letivo, realizou-se a avaliação das
disciplinas por curso e período. Os discentes de todos os cursos, avaliaram as
disciplinas. Em linhas gerais, as avaliações foram positivas, ou seja, satisfatórias.
Cada coordenador de curso receberá um relatório com as avaliações e comparações
com os indicadores institucionais.
Ainda na avaliação do ensino a distância, a Faculdade Araguaia disponibiliza
dois cursos de graduação a distância – Administração e Pedagogia. A quantidade de
alunos matriculados, em 2018, era de 442 discentes, sendo 149 em Administração e
289 em Pedagogia, distribuídos em 25 polos, sendo três destes nos Estados Unidos
da América.
Os questionários de autoavaliação institucional foram enviados a todos os
alunos, e obteve-se 41 respostas do curso de Administração e 209 do curso de
Pedagogia, totalizando 250 discentes, ou seja, 57% de participação dos alunos
matriculados.
A autoavaliação institucional procurou identificar a avaliação dos discentes em
relação aos seguintes critérios: qualidade do material didático, atividades de
avaliação, contribuição do material para o desenvolvimento pessoal e profissional,
interação entre alunos e tutores, capacidade do ambiente virtual, coordenação do
curso, suporte técnico, atendimento dos tutores online e presencial, instalações físicas
do Polo e atendimento da secretaria do Polo.
Os dados da pesquisa mostraram que 85% dos discentes estão satisfeitos com
a qualidade do material didático, assim como 86% dos discentes dos polos de Ead
estão satisfeitos com da indicação do material didático em relação a bibliografias e
sites complementares, de maneira a incentivar o seu aprofundamento e
complementação da aprendizagem. Ainda, 85% estão satisfeitos com as atividades
de avaliação realizadas em cada unidade do material didático, por exemplo: Fóruns
de debates, conceitos, questões etc.

Um dos objetivos institucionais da Faculdade Araguaia é que o discente se
desenvolva profissionalmente e seja um agente de mudança em seu espaço no
mundo do trabalho, assim, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. A
avaliação dos discentes de todos os polos representados, indica que os alunos estão
satisfeitos com o conteúdo estudado em relação a contribuição dos mesmos para o
seu desenvolvimento profissional, o mesmo obteve 89% de satisfação dos discentes.
Ainda, destaca-se que o modelo de avaliação defendido pela Faculdade Araguaia
prima pela qualidade que está diretamente ligada aos conteúdos das mensagens
postadas pelos alunos (produto), bem como aos aspectos quantitativos que levam em
consideração as interações (processo), nesse item 88% dos discentes avaliaram
como satisfatório o processo de avaliação da instituição.
Os discentes também avaliaram a interatividade entre os alunos e tutores, a agilidade
em responder as questões referentes ao material didático, o atendimento dos tutores
presenciais e a distância. Todos os indicadores foram considerados satisfatórios. A pesquisa
de autoavaliação institucional, ainda avaliou percepção dos discentes em relação as
coordenações dos cursos suporte técnico, instalações físicas e o atendimento prestados pelos
polos. Os dados a seguir, mostram que, em sua maioria, os discentes estão satisfeitos com
os itens avaliados. Porém, destaca-se que 34% está entre moderado e insatisfeito com as
instalações físicas dos polos, entretanto, desse total, apenas 14% considera-se insatisfeito.

Acredita-se que dentre tantos esforços realizados pela Faculdade Araguaia
para manter uma educação e formação de excelência, destaca-se os investimentos
realizados nas estruturas do Núcleo de EaD, na plataforma de educação e na
qualidade do material didático e das vídeo-aulas.
Ainda no eixo de políticas acadêmicas, a pesquisa de autoavaliação institucional
avaliou as políticas para o ensino na pós-graduação. A política de pós-graduação tem como
finalidade a qualificação acadêmica, técnica e científica dentro do cenário local, nacional e
internacional, e busca a elevação de conceitos nos programas lato sensu e stricto sensu na
formação de especialistas, mestres e doutores. Os programas de pós-graduação objetivam a
formação continuada, capacitando profissionais e proporcionando aprimoramento nas
diversas áreas do conhecimento, além de atenderem a anseios da sociedade,
democratizando-se o saber.

O questionário de autoavaliação teve por objetivo identificar a avaliação dos
pós-graduandos, em relação aos seguintes critérios: domínio dos professores em
relação aos conteúdos ministrados, coerência entre o conteúdo ministrado e o

processo de ensino-aprendizagem, o estimulo por parte dos docentes para participar
de grupos de pesquisa e publicação de artigos, o conteúdo didático das disciplinas em
EaD, o ambiente virtual e o atendimento dos tutores online e presencial.
Os dados mostraram que 85% dos discentes estavam satisfeitos com o domínio dos
professores em relação ao desenvolvimento dos conteúdo e a coerência entre o conteúdo
ministrado e os instrumentos utilizados no processo de ensino-aprendizagem, também, 72%
avaliaram como satisfatório os estímulos, por parte dos docentes, em relação a participação
em pesquisas, grupos de estudo e publicações cientificas. Em relação as disciplinas ofertadas
em EaD, 63% avaliaram satisfatoriamente o ambiente virtual, também, 61% consideraram
satisfatório o atendimento dos tutores online e presencial. Avaliou-se, ainda, a percepção dos
discentes da pós-graduação em relação ao diálogo, resolução de problemas e o atendimento
da coordenação do curso, atendimento da secretaria e a adequação das instalações e acervo
da biblioteca, obtendo rodos os itens a avaliação satisfatória por parte dos discentes.

A CPA ainda pesquisou a satisfação dos discentes da pós-graduação, por
curso, em relação domínio dos professores em relação aos conteúdos ministrados,
coerência entre o conteúdo ministrado e o processo de ensino-aprendizagem, o
estimulo por parte dos docentes para participar de grupos de pesquisa e publicação
de artigos, o conteúdo didático das disciplinas em EaD, o ambiente virtual e o
atendimento dos tutores online e presencial, a percepção dos discentes da pósgraduação em relação ao diálogo, resolução de problemas e o atendimento da
coordenação do curso, atendimento da secretaria e a adequação das instalações e
acervo da biblioteca. Todos os indicadores foram considerados satisfatórios. Alguns
pontos de observação podem ser analisados, mas nada que esteja com percentual de
insatisfação superior ao de satisfação.
Continuando no eixo de políticas acadêmicas, abordando a política de
pesquisa, destaca-se que os docentes das três unidades avaliaram como satisfatórias
as ações para a promoção de grupos de estudo e pesquisa. Esse item obteve 82% de
satisfação dos docentes. Quando os discentes avaliaram os estímulos dos docentes
para a participação pesquisa científica, a participação de grupos de pesquisa e a
publicação de artigos científicos, esse item, também foi avaliado com percentual de
72% de satisfação.
Em relação as políticas de extensão, a Faculdade Araguaia procura desenvolver o
pensamento crítico, ampliar o conhecimento científico, construir novos saberes por meio do
ensino e da pesquisa são tarefas cotidianas no campo do ensino superior, mas estar atento a

determinados grupos sociais, ao entorno no qual está erguida a infraestrutura de uma
instituição de ensino superior também é uma tarefa que precisa se fazer constante nas
discussões na sala dos professores, nos grupos de alunos durante os intervalos e, sem
dúvida, em práticas que levem essas questões à comunidade.
A decisão por projetos de extensão deve fazer parte das políticas das instituições de
ensino superior, bem como de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), uma vez
que não se considera apenas uma ação pontual, mas uma proposta de intervenção social. As
atividades de Extensão na Faculdade Araguaia são desenvolvidas atendendo as demandas
acadêmicas e da comunidade, por meio de um projeto institucional, por meio de:
1) Cursos de Extensão: cursos ministrados pela Faculdade Araguaia (ou parceiras)
que atendam as demandas dos cursos regulares de graduação e Pós-graduação. Os cursos
podem ser presenciais, semipresenciais ou a distância. Os cursos de Extensão Universitária
distinguem-se em 4 modalidades, a seguir:
a) Cursos com a carga horária entre 4 e 16 horas são denominados: Iniciação.
b) Cursos com a carga horária entre16 e 64 horas são denominados: Atualização.
c) Cursos com a carga horária entre 65 e 179 horas são denominados: Capacitação.
d) Cursos com a carga horária entre 180 e 359 horas são denominados:
Aperfeiçoamento.
2) Eventos: Caracterizados como atividades de curta duração como: palestras,
seminários, exposições, congressos, simpósios, debates, fóruns, encontros, jornadas,
semanas acadêmicas, aulas magnas, visitas técnicas, feiras e outras atividades que
favorecem a disseminação do conhecimento. Os eventos poderão ter no mínimo 4 e no
máximo 30 horas de duração.
3) Ação Contínua: tem como objetivo o desenvolvimento de comunidades e a
integração social. São projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo e podem ser renovados
a cada ano. Os eventos de ação continuada poderão ter no mínimo 40 e no máximo 120 horas
de duração.

A extensão universitária configura um dos papéis a ser desenvolvido pelas instituições
de ensino superior junto à sociedade, pois é por meio dela que, a sociedade toma
conhecimento dos princípios, objetivos e da missão dessas instituições.
A pesquisa da CPA analisou a satisfação dos docentes das três unidades em relação
as condições para promover programas de extensão e 80% responderam estarem satisfeitos
com as condições, ainda, 88% disseram estarem satisfeitos com o incentivo pela coordenação
do curso para o desenvolvimento de grupos de pesquisa, estudo e extensão. Em relação aos
egressos e as atividades acadêmicas de extensão desenvolvidas durante a graduação, 28
egressos informaram que participaram de eventos e estágios e os demais em atividades de
monitoria e pesquisa. Questionados se estariam dispostos a participar de atividades de

aprimoramento, do total de respondentes, 33 estariam dispostos a participar de programas
inovações técnico-científico e especialização na sua área de formação. Destes, 27 têm o
interesse em cursos de extensão, 19 em eventos, 17 em seminários e os demais em jornadas
e grupos de pesquisa.

Quando se analisou a comunicação no ambiente interno os dados da
pesquisa de autoavaliação institucional mostraram que a Faculdade Araguaia
estabelece a comunicação com os discentes por meio de seus professores, reuniões,
site, e-mail, núcleo de apoio psicopedagógico e por meio das reuniões com as
coordenações. Os dados mostraram que as reuniões foram bem avaliadas pelos
discentes. Nessas, a coordenação do curso disponibiliza informações gerais e sobre
o curso e, também, resolve problemas com os discentes. Mais de 50% dos
respondentes consideraram como satisfatórias as reuniões, o conteúdo abordado e a
resolução de problemas.
Em relação a comunicação com o ambiente externo, a pesquisa mostrou
que a Faculdade Araguaia estabelece canais de comunicação com a sociedade por
meio de parcerias, projetos e as revistas eletrônicas. A Faculdade possui duas
revistas, a RENEFARA e a REINPG, destina-se à publicação de trabalhos científicos
sobre assuntos atuais e relevantes no âmbito multidisciplinar, em 2018, foram
publicados 38 artigos.
Por fim, em relação ao eixo de políticas acadêmicas, abordando a dimensão das
políticas de atendimento aos discentes, os dados mostraram que dentre as ações
de atendimento ao discentes, uma delas é realizada por meio do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP), e suas ações obtiveram 76% de satisfação dos discentes.
Os outros núcleos, como o Núcleo de Praticas Administrativas, o INCLUI e o Núcleo
de atendimento contábil-fiscal, foram avaliados como satisfatórios por 75% dos
respondentes. Ainda, torna-se importante destacar que a Faculdade Araguaia
beneficia os alunos para continuarem os seus estudos, por meio de dois programas
institucionais: Programa de Apoio ao Crédito Educativo - PACE e o Programa de
Incentivo a Permanência – PIP.
Em relação ao eixo das políticas de gestão, especificamente, as dimensões sobre a
política de pessoal e a organização e gestão da instituição, os dados da pesquisa
mostraram que 89% do corpo docente estão satisfeitos com as políticas de capacitação e
formação continuada promovidas pela instituição. Em relação a eficiência do setor, 83% do
corpo técnico-administrativo consideraram satisfatória. Também, 63% dos respondentes

consideraram satisfatória as possibilidades e crescimento profissional. Também, pesquisouse a satisfação do corpo técnico-administrativo em relação a motivação para realizar o
trabalho. Os dados mostraram que 69% está motivado para o trabalho, 19% se consideraram
moderados e apenas 13% se considerou insatisfeito. Um outro item avaliado foi as condições
de trabalho, e a análise mostrou que 46% está satisfeito com as condições, 29% considera
moderado e 25% consideraram insatisfeitos com as condições e trabalho.
Um outro item analisado foi o conhecimento do plano de carreira. Os participantes
disseram estar satisfeitos com o conhecimento que possuem do plano e 38% disse estar
insatisfeito. Em relação ao conhecimento sobre o plano de desenvolvimento institucional, 44%
alegou estar satisfeito com o conhecimento que possui sobre o PDI, 17% moderado e 40%
insatisfeitos.

Por fim, os dados da pesquisa em relação a dimensão sobre a
sustentabilidade financeira, demonstrou que a instituição nunca foi recebida
nenhuma devolutiva de descumprimento de obrigação financeira ou mesmo de
tributos a ela relacionados. Isto posto, da análise do Plano de Desenvolvimento
Institucional, bem como do número de matrículas nos últimos anos. Assim, a CPA
percebe que a Sociedade de Educação e Cultura de Goiás vem promovendo uma
gestão financeira sustentável.
A CPA mantém-se atenta a sustentabilidade financeira da Mantenedora, requisitando
informações contábeis que foram prontamente oferecidas, em especial a
demonstração de resultados, e ficou evidenciado que para o presente ano a saúde
financeira não está comprometida. Além das informações contábeis a projeção de
novos alunos, com cursos em crescimento, a exemplo Engenharia Agronômica,
Arquitetura, Engenharia Civil e Educação Física, representa a continuidade saudável
da Instituição sem depender de financiamentos de terceiros para honrar os seus
compromissos.
O último eixo analisado foi sobre a infraestrutura. Os dados da pesquisa de
autoavaliação institucional mostraram que em relação aos itens: recepção das
Unidades, biblioteca, limpeza, secretaria e departamento financeiro, obtiveram a
avaliação satisfatória superior a 80%. Também, a pesquisa avaliou outros itens e
espaços, dentre eles: As salas de aula, auditório, elevadores, instalações sanitárias,
cantina, site e estacionamento das unidades, todos esses itens receberam entre 50%
e 50% de satisfação. Os laboratórios foram avaliados em relação a cinco itens: espaço
de circulação, conforto e segurança; localização; número de equipamentos e materiais

de uso; apoio técnico e manutenção dos equipamentos e a limpeza. Com exceção do
número de equipamentos (34%), todos os demais receberam entre 40% e 50% de
satisfação.
Em linhas gerais a presente seção do relatório de avaliação interna da
Faculdade Araguaia para o ano letivo de 2018, buscou resgatar de forma breve,
alguns aspectos apresentados ao longo do relatório. Com vista a apontar os desafios
e avanços detectados pela pesquisa desenvolvida pela CPA. Tal análise busca
subsidiar a formulação de planos de ação para a IES melhorar seu desempenho e
suas práticos de ensino e de gestão. Essas ações serão apresentadas a seção
seguinte.

3. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

O objetivo da avaliação institucional desenvolvida pela CPA, consiste na
identificação das qualidades da instituição e na compreensão da importância de
buscar por melhorias, e assim continuar prezando pela excelência na qualidade do
ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica. Neste sentido a avaliação institucional
é ferramenta fundamental no aperfeiçoamento do planejamento pedagógico, da
gestão institucional e do estreitamento dos compromissos sociais da IES.
Partindo desses pressupostos, apresentamos abaixo as ações da CPA para o
ano de 2019. Isso a partir da análise dos questionários avaliativos aplicados em 2018,
baseando-se nas diretrizes do PDI, dentro da proposta da avaliação interna.
Considerando os caminhos da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES de número 65,
listamos:

a) Com relação à melhoria das atividades acadêmicas:
§

Reuniões com as coordenações e colegiados de curso para a divulgação dos
dados da pesquisa de autoavaliação institucional;

§

Entrega dos relatórios de autoavaliação institucional por curso;

§

Seminário de formação com professores novos da Faculdade Araguaia a fim de
apresentar o Regimento Interno, PDI e Plano de Carreira;

§

Participação da CPA nas reuniões do Conselho Superior;

Participação da CPA nas reuniões do Colegiado Pedagógico e nos Colegiados de

§

Cursos;

2. Propostas de ações
O objetivo da avaliação institucional desenvolvida pela CPA, consiste na
identificação das qualidades da instituição e na compreensão da importância de
buscar por melhorias, e assim continuar prezando pela excelência na qualidade do
ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica. Neste sentido a avaliação institucional
é ferramenta fundamental no aperfeiçoamento do planejamento pedagógico, da
gestão institucional e do estreitamento dos compromissos sociais da IES.
Partindo desses pressupostos, apresentamos abaixo as ações da CPA para o
ano de 2019. Isso a partir da análise dos questionários avaliativos aplicados em 2018,
baseando-se nas diretrizes do PDI, dentro da proposta da avaliação interna.
Considerando os caminhos da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES de número 65,
listamos:

Objetivos

Meta

Ações

Responsável

- Elaborar treinamento para o
corpo técnico-administrativo

CPA
DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

Indicadores
Descrição
1.
Aprimorar
o conhecimento
do PDI

1.Melhorar
o
conhecimento do corpo
técnico-administrativo
sobre o PDI

2.Aprimorar
a
autoavaliação
institucional
em
relação à política
com os egressos

2. Avaliar as ações
desenvolvidas para os
egressos.

3. Aprimorar a
autoavaliação
sobre a produção
docente
e
discente

4. Aprimorar as
avaliações sobre
as
ações
de
responsabilidade
social
5. Implantar
ações

as
de

3. Desenvolver ações
para a participação dos
egressos
nas
atividades acadêmicas.
4.Melhorar
os
instrumentos
de
avaliação
para
identificar as ações que
foram
desenvolvidas
pela instituição em
relação ao incentivo à
produção científica.
5. Institucionalizar o
documento
de
avaliação
das
atividades de extensão
6. Aprimorar as ações
de reconhecimento por
mérito de desempenho

2019 2020

Percentual
de
colaboradores
que
participarão
das
capacitações sobre o
PDI

80%

100%

Percentual de egressos
que responderão a
pesquisa

70%

75%

05

08

Quantidade de ações
desenvolvidas:
pesquisa e extensão.

- Elaborar proposta de
treinamento
para
colaboradores que forem
admitidos na instituição.
- Contato via telefone com os
egressos

- Programa de ações para os
egressos: cursos, extensão e
pesquisa.

Elaboração
instrumento

do

100%

-

Percentual
respondentes

de

70%

80%

Implantação
instrumento
avaliação

do
de

100%

-

Desenvolver
programa

o
de

100%

-

- Desenvolver a proposta
com o NEPPG

CPA

CPA
NEPPG

CPA
NEPPG

- Aplicar o instrumento junto
aos discentes e docentes da
graduação e pós-graduação
- Desenvolver em conjunto
com o NEPPG o instrumento
que avalie a satisfação da
comunidade externa em
relação
as
ações
de
extensão.
- Analisar os dados de
avaliação

CPA
NEPPG
DIRETORIA
PEDAGÓGIA
CPA

reconhecimento
da CPA

6.Implantar
a
autoavaliação no
AVA
7.Implantar
a
autoavaliação
pelo
sistema
acadêmico
8.Aprimorar
a
autoavaliação
com
a
comunidade
externa.

9.Aprimorar
divulgação
dados

a
dos

Reconhecimento e do
Amigo da CPA

- Identificar os profissionais
do corpo docente e técnicoadministrativo, assim como
os setores com as melhores
avaliações.
- Planejar o momento de
reconhecimento
- Realizar um momento
institucional para promover o
reconhecimento
dos
profissionais.
- Reunir com a equipe do
NUTEC
- Reunir com a equipe de
Tecnologia da informação.

7.
Aprimorar
o
processo
de
autoavaliação
institucional para os
alunos dos cursos EaD
8. Aprimorar o sistema
de
autoavaliação
institucional utilizando
o Prisma.
9. Melhorar as ações
de comunicação com a
sociedade
civil
organizada.

Implantar
a
autoavaliação do AVA
para
os
cursos
presenciais e em EaD

100%

-

Implantar
questionários
Prisma.

100%

-

- Reunir com a equipe de
Tecnologia da informação.

CPA
TI

Sensibilização
da
comunidade externa

60%

80%

CPA
DIRETORIA
PEDAGÓGICA

10. Reuniões com as
coordenações
e
colegiados de curso
para a divulgação dos
dados da pesquisa de
autoavaliação
institucional

Realizar reuniões

100%

-

- Elaborar o instrumento de
avaliação
- Publicar o edital para as
organizações participarem
Realizar
evento
de
sensibilização
- Realizar o envio do
instrumento
- Analisar os dados e
promover a divulgação
- Elaborar os relatórios
- Agendar e promover as
reuniões de divulgação

Elaborar o material de
comunicação

100%

-

os
no

100%
Elaborar o material de
comunicação

-

- Elaborar a proposta de
comunicado: CPA NEWS

CPA
NUTEC
TI

CPA
MARKETING

11.Elaborar
o
comunicado interno de
notícias da CPA

- Promover a
online e físico

divulgação

- Promover a divulgação
online e físico

10. Aprimorar a
elaboração
de
relatórios para a
autoavaliação

12.
Elaborar
a
divulgação por meio de
comunicação digital
13.
Aprimorar
os
relatórios
para
a
autoavaliação interna.

Elaborar a proposta de
relatórios

Relatório do programa de
Monitoria: curso, disciplinas,
professores
e
alunos
envolvidos;
Relatório de programas de
nivelamento:
curso,
conteúdo, quantidade de
docentes
e
discentes
envolvidos;

100%

-

Relatório
de
Iniciação
científica: curso, programa,
projeto
de
pesquisa,
professores e discentes;
Relatório
de
institucionais:
quantidade
de
atendidos;

Bolsas
curso,
alunos

Relatório
de
Extensão:
quantidade de cursos e
eventos realizados, públicoalvo, conteúdo, professores e
alunos envolvidos, principais
resultados;
Relatório
de
Produção
Científica: curso, professores,
trabalhos
apresentados,
artigos publicados;

CPA
DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
DIRETORIA
PEDAGÓGICA

Relatório
Cursos
de
Capacitação (corpo técnicoadministrativo,
docentes):
curso, conteúdo, quantidade
de participantes, principais
resultados;
Relatório de Sustentabilidade
Financeira;
Relatório de Atendimento do
Núcleo
de
Atendimento
Psicopedagógico:
curso,
quantidade
de
alunos
atendimentos;
Relatório de Nivelamento:
curso,
curso,
conteúdo,
participantes;
Relatório de Infraestrutura:
curso,
aquisição
e/ou
melhorias,
Diálogo com os diretores e
coordenadores a fim de
promover a integração do
corpo administrativo com o
corpo pedagógico;
Auxiliar na divulgação do PDI,
Regimento Interno e Plano de
Carreira nas três unidades;
Auxiliar na promoção de
palestra e minicursos aos
técnicos-administrativos e ou
colaboradores terceirizados,

com vista a melhor a
qualidade
dos
serviços
prestados.
11. Aprimorar a
autoavaliação da
infraestrutura

14.
Melhorar
a
autoavaliação
da
infraestrutura com os
discentes, docentes e
corpo
técnicoadministrativo

Desenvolver ações de
acompanhamento das
autoavaliações
em
relação a infraestrutura.

70%

100%

- Realizar pesquisa com os
discentes e docentes (grupo
focal)

CPA

