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PLANO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAP 2016 

 

1. Introdução 

 Desde 2004, a avaliação interna da Instituição Dom Bosco de Ensino e Cultura 

Ltda. está sob as normas do Sistema Nacional de Avaliação dos Estudantes – Sinaes – 

e tem resultado em importante instrumento de tomada de decisões. Assumiu o caráter 

de processo contínuo de construção de conhecimento de sua própria realidade, para 

melhorar a qualidade educativa e atingir melhor relevância social. Para atingir seus 

objetivos, empenha-se na identificação das fragilidades e potencialidades da IES nas 

dez dimensões determinadas pelo Sinaes.  

1.1 Objetivos 

 Os principais objetivos da autoavaliação são: 

a) Produzir conhecimentos; 

b) Refletir sobre os sentidos das atividades e finalidades exercidas pela IES; 

c) Identificar as causas dos problemas e deficiências que poderão ocorrer; 

d) Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

e) Fortalecer as relações de cooperação entre os atores institucionais; 

f) Tornar mais consistente o vínculo da IES com a comunidade; 

g) Verificar a relevância científica e social de suas atividades e produtos; e 

h) Prestar contas à sociedade. 

 

2. Metodologia 

 Como processo contínuo, a autoavaliação está organizada para abranger as dez 

dimensões estabelecidas pelo Sinaes que são: 

a) A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

b) A política para ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 
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c) A responsabilidade social da IES, quanto à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória e do patrimônio 

cultural e da produção artística; 

d) A comunicação com a sociedade; 

e) As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho; 

f) Organização e gestão da instituição, o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia e a participação dos segmentos nos 

processos decisórios; 

g) Infraestrutura física de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 

comunicação; 

h) Planejamento e avaliação dos processos educativos, resultados e eficácia da 

autoavaliação; 

i) Políticas de atendimento ao estudante; e 

j) Sustentabilidade financeira e o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 A equipe de coordenação planeja, realiza e mantém o interesse pela avaliação. 

Utiliza, para isso, recursos de sensibilização, assessoria aos diferentes setores da IES e 

promove momentos de reflexão sobre os resultados. 

Participam do processo de autoavaliação os integrantes da IES: alunos, 

docentes, funcionários, coordenadores, apoiados pelos dirigentes, para que a avaliação 

ocorra de forma necessária. 

 Os instrumentos utilizados para coleta de informações são questionários, 

entrevistas, simulados, reuniões que, aliados aos sistemas de informação, garantem a 

fidedignidade dos dados, podem ser processados, analisados e interpretados. 
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3. CRONOGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO 

Etapa Atividades Período 

Constituição da CPA 

Planejamento 

Elaboração do projeto de 

sensibilização  

Divulgação dos resultados 

2015 

Autoavaliação 

Prioridades (Renovação  de 

 Reconhecimento dos cursos 

de 

 Enfermagem e Fisioterapia; 

 autorização dos cursos de 

 Engenharia Civil e Educação 

 Física) 

Censo 2015. 

Cursos com Enade 2016 

Plano de Autoavaliação 

Reuniões da CPA 

Relato Institucional (RI) 

Relatório da CPA 2015 

Agenda de trabalho 

Visita da Comissão Externa do 

MEC/Inep 

Plano de ação de melhoria 

institucional 

Sensibilização 

Palestras de divulgação dos 

resultados 

Fevereiro 

Março 

 

Autoavaliação Institucional e Palestras Abril 
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Sensibilização Estudo da evasão 

Reuniões de trabalho 

Elaboração do questionário de 

autoavaliação 

Reuniões com o GSA 

Questionário socioeconômico 

do aluno 

Coleta de dados 

Simulado Enade 2016 

Maio 

Junho  

Julho  

agosto  

setembro 

Consolidação 

Divulgação dos resultados e  

Balaço crítico 

Elaboração do Relatório Final 

Redigir o Relato Institucional 

Reuniões  

Palestras 

Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

 

 

4. Ações de Melhoria da FAP 

Análise das Fragilidades Setor 

Cadeiras inadequadas aos sistemas 

tecnológicos atuais 

Salas de aula 

Sistema de ventiladores provocam ruídos  Salas de aula 

Corredor com janelas de vidro sem 

abertura provoca aquecimento das salas 

de aula do bloco C 

Corredores do Bloco C 

Sistema de microfones provoca a quebra 

constante dos fios 

Sala de aula 

Realizar manutenção nos canhões de 4 TIC’S 
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multimídias 

Cursos com baixa procura Formação de turma 

Serviços de limpeza infraestrutura 

Serviços de manutenção infraestrutura 

Endomarketing Imagem da IES 

Consumo de energia elétrica IES 

Consumo de água IES 

 

5. Metas de Melhorias 2016 

Melhorias Metas 

Substituir cadeiras com apoio por mesas e 

cadeiras para acomodar o material do 

aluno 

100% nos 4ºs e 5ºs anos de todos 

os cursos. 

Fazer um projeto elétrico de instalação de 

ventiladores 

100% no bloco C 

Reforma das janelas dos corredores do 

bloco C para que fiquem móveis e evitem 

o aquecimento 

100% no bloco C 

Campanha educativa para o manuseio 

adequado dos microfones e reparos  

100%  

Realizar manutenção nos 4 canhões do 

multimídia 

100% 

Adquirir 3 canhões multimídia 100% 

Estudo das causas da baixa procura e 

criação de estratégias de marketing para 

aumentar a procura . 

30% 
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Elaborar Cartilha de manutenção e 

limpeza e capacitar os funcionários. 

100% 

Melhorar o endomarketing 30% 

Baixar o consumo de energia elétrica 30% 

Baixar o consumo de água 30% 

 

6. Acompanhamento das Ações 

Ações  

Desenvolvimento dos novos cursos Biomedicina 

Renovação de Reconhecimento Enfermagem e Fisioterapia 

Censo 2015 Fadap/FAP 

Relatórios de autoavaliação CPA 

Autorização de cursos Engenharia Civil e Educação 

Física 

Capacitação Docente Todos os cursos 

Apoio aos discentes NPPA 

Ensino Todos os cursos 

Pesquisa Todos os cursos 

Extensão Todos os cursos 

TCC Todos os cursos 

Publicações Todos os cursos 

Revista Jurídica 2016 Fadap 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental 

de Gestão da FAP 

Todos os cursos 
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Projeto Recicla FAP Todos os cursos 

Estágio Todos os cursos 

Clínicas Todos os cursos 

Pós-graduação Todos os cursos 

Enade 2016  

Simulados 2016 Todos os cursos 

Sustentabilidade da  IES Todos os cursos 

Comunicação com a sociedade IES 

Vestibular  IES 

Formatura IES 

Prestação de serviços à comunidade IES 

Campanhas IES 

Cumprimento de metas do PDI IES 

Elaboração do questionário CPA 

 

7. Recursos Físicos e Materiais 

 Os laboratórios de informática são disponibil izados para aplicação 

dos questionários de avaliação dos docentes pelos alunos; salas de aula, 

para aplicação do simulado; auditório, para palestras; e salas para 

reuniões. Os questionários também f icam hospedad os na página 

WWW.fadap.br. 

 

8. Recursos Humanos 

 Os trabalhos são realizados pela equipe de autoavaliação, 

funcionários dos laboratórios e técnicos de informática.  

http://www.fadap.br/
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9. Considerações Finais 

 O processo de autoavaliação culmina sempre com acúmulo de 

conhecimento institucional que é aquisição importante para a IES e se 

constitui balizador da avaliação externa.  

 Torna-se assim importante processo de melhoria da qual idade 

institucional.  

 

10.  Referências Bibliográficas 

ORIENTAÇÕES gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições.  

PLANO de Autoavaliação Institucional da Faculdade da Alta Paul ista.  

LEI 10.861 de 14 de abri l de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes).    

 

Tupã, 23 de fevereiro de 2016. 
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