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1 INTRODUÇÃO

A

autoavaliação

nas

organizações

é

um

processo

essencial,

principalmente porque possibilita a instituição o autoconhecimento necessário à
tomada de decisões. Particularmente nas Instituições de Ensino Superior (IES)
este processo pode se constituir em um caminho para ampliar as reflexões
sobre os caminhos da organização, pois não somente denuncia possíveis
deficiências e evidencia aspectos positivos em todos os âmbitos de atuação da
IES, mas abre caminhos para interrogá-los, na perspectiva crescente de
evoluir. Assim sendo, amplia a visão institucional sobre si mesma,
possibilitando o investimento em ações de melhoria (DIAS SOBRINHO, 2010).
Aqui no Brasil a autoavaliação das IES constitui-se em um dos
fundamentos principais das políticas públicas de avaliação. Pautado na Lei n.º
10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), este processo é orientado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de
coordenação e supervisão do SINAES, a quem coube a responsabilidade de
estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o sistema de avaliação da
educação superior. Expressas em documentos como as Diretrizes para a
Avaliação das Instituições de Educação Superior e as Orientações Gerais para
o Roteiro da Autoavaliação das Instituições, estes norteadores, disponibilizados
às IES de todo o território nacional, possibilitam um processo que se constitui,
inegavelmente, em um importante marco de fomento à qualidade do ensino em
nosso país, em virtude principalmente da sua finalidade de promover a cultura
de autoavaliação e subsidiar os processos de avaliação externas e internas.
Qualificada pela autorreflexão e tendo como referência as dez
dimensões de avaliação institucional do SINAES, a autoavaliação institucional
é uma construção coletiva de saberes que possibilita não somente a evolução
qualitativa das atividades pedagógicas e científicas, mas também do cotidiano
administrativo, com reflexos positivos nas relações sociais estabelecidas no
interior da IES e suas vinculações com a sociedade. Isso porque, como
esclarece Queiroz (2011, p. 8), a autoavaliação é:

[...] instrumento que provocará um olhar reflexivo da instituição sobre
si mesma, em suas múltiplas dimensões. A intenção é que, por meio
de uma análise interna, essa avaliação reflita o conteúdo e a forma
das ações administrativas, financeiras e pedagógicas, a ponto de
desvelar as potencialidades e fragilidades institucionais e promover o
seu aperfeiçoamento e desenvolvimento.

A autoavaliação, desta forma, é, assim, um processo participativo e vivo,
“sistemático de identificação de méritos e de valores, de fatos e de
expectativas” (CONAES/INEP 2006) que possibilita a cada IES ampliar a visão
sobre a sua própria realidade, permitindo-lhe utilizar as informações auferidas
para verificar tanto os seus próprios avanços quanto estabelecer as estratégias
para

superar

os

obstáculos

à

sua

evolução,

transformando-os

em

oportunidades de melhorias.
Coordenada e conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
como orienta o CONAES, a autoavaliação institucional nesta instituição,
credenciada como Centro Universitário Dom Pedro II por meio por meio da
Portaria nº 1.062 de 18 de outubro de 2018, por transformação da Faculdade
Dom Pedro II, é um processo de análise e interpretação de desafios, que
possibilita à instituição uma visão cada vez mais ampla do seu próprio
desempenho e dos caminhos para aproveitar, com eficácia, as oportunidades
de melhoria apontadas pelos sujeitos que a compõe. É, assim, um processo
diagnóstico, prospectivo e formativo, uma vez que não somente apresenta
resultados sobre o desempenho da instituição, mas permite a reflexão e
redefinição dos caminhos da IES, em função dos objetivos propostos. Em
outras palavras, tem o intuito maior de fomentar o desenvolvimento e a
consolidação da própria instituição, elevando a qualidade de suas ações e dos
serviços que presta à comunidade interna e externa.
Ressalte-se que as informações são coletadas por de instrumentos
diversos, a exemplo de questionários on-line e grupos focais, utilizados em
momentos diferentes com diferentes sujeitos. Os resultados auferidos são
sintetizados em relatório e socializados com todos os segmentos da instituição.
Elaborado em consonância com a nota técnica INEP/DAES/CONAES nº
065, este relatório está organizado em cinco partes: introdução, metodologia,
desenvolvimento, análise dos dados e das informações e ações previstas com
base nessa análise. Na introdução estão apresentados os dados da instituição,

a composição da CPA, além do ano a que se refere e da informação se o
relatório é parcial ou integral, conforme esta nota técnica. Na metodologia
consta a descrição do planejamento estratégico de autoavaliação, a lista dos
instrumentos utilizados para coletar os dados, os segmentos da comunidade
acadêmica que participaram do processo e as estratégias utilizadas para
análise dos dados. No desenvolvimento são apresentados os dados e as
informações pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a
identidade das instituições.
A seção do relatório destinada ao desenvolvimento foi organizada em
cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez
dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que instituiu o Sinaes. O eixo
1 se refere ao Planejamento e Avaliação Institucional e contempla a
dimensão

8:

Planejamento

e

Avaliação.

O

eixo

2

trata

sobre

o

Desenvolvimento Institucional, que engloba a Dimensão 1: Missão e Plano
de Desenvolvimento Institucional e a Dimensão 3: Responsabilidade Social da
Instituição. O Eixo 3 aborda as Políticas Acadêmicas, que contempla a
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a Dimensão 4:
Comunicação com a Sociedade e a Dimensão 9: Política de Atendimento aos
Discentes. O Eixo 4 se volta às Políticas de Gestão, que abarca a Dimensão
5: Políticas de Pessoal, a Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição e a
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. Por fim, o Eixo 5 trata da
Infraestrutura Física, relacionada à Dimensão 7: Infraestrutura Física.
Após a seção do desenvolvimento, é apresentada a análise dos dados e
das informações. Nesta seção é apresentado o diagnóstico da IES, ressaltando
os avanços e os desafios a serem enfrentados. Por fim são apresentadas as
sinalizações de ações com base na análise dos dados e das informações,
visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição.
Cabe destacar que este relatório é o primeiro em um ciclo de três. É,
portanto, parte de um desenvolvimento avaliativo processual, sujeito a
aprimoramento para se constituir, cada vez mais, em um conjunto de
informações que podem subsidiar as ações em prol da melhoria da instituição.
A despeito de qualquer possível limitação nas informações fornecidas, o intento
de todos os membros da CPA é que a instituição, com base nas informações

apresentadas, amplie as reflexões necessárias à superação dos desafios
apontados, evoluindo nos diferentes âmbitos da sua ação em curto, médio e
longo prazo.
Como resultado, verifica-se, conforme se atesta a seguir, que é
necessário a CPA continuar ampliando e aperfeiçoando suas próprias ações,
para que a cultura da avaliação, já consolidada em grande parte na instituição,
prossiga

apontando

ao

Centro

Universitário,

na

dinâmica

do

seu

funcionamento, os obstáculos à sua evolução assim como os caminhos para se
organizar e reorganizar continuamente, sempre em prol da sua excelência
acadêmica.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome: CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II (3588)
Mantenedora: Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda.
CNPJ: 05.817.107/0001-40.
Endereço da Mantenedora: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Bairro Comércio.
Salvador/BA. CEP 41100-010.
Sede:
(659553) CAMPUS - SALVADOR - COMÉRCIO: Av. Estados Unidos, nº 18/20,
Ed.
Wildberger, 1º andar, Bairro Comércio. Salvador/BA. CEP 40.010-020.
Endereços Vinculados:
(6815) Campus 1: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Bairro Comércio.
Salvador/BA. CEP
41100-010;
(1055720) Unidade 2: Rua Grécia, s/n, Bairro Comércio. Salvador/Bahia. CEP
40010-010.
(1082117)Unidade 3: Edfº Big: Praça da Inglaterra, Edfº Big, nº 06, Bairro
Comércio. Salvador/Bahia.
CEP CEP 40.015-140.

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi composta, no ano de 2018,
em conformidade como seu regulamento, atual aprovado em 16 de maio de
2016, por um coordenador, um representante do corpo docente, um
representante do corpo técnico administrativo, um representante do corpo
discente e um representante da sociedade civil.
Há que se destacar que todos os membros, inclusive a aluna Ramila
Silva Alves, eleita ao final do ano de 2016 por motivo de saída da aluna
Fabiana Carolina da Cruz Santos para o segmento discente, em conformidade
com as normas regimentares da CPA, participaram ativamente do processo de
coleta de informações e das reuniões com as comissões de avaliação para
reconhecimento e renovação de reconhecimento recebidas na instituição. Uma
dessas comissões avaliou a instituição para fins de transformação da
instituição em Centro Universitário, no semestre final do ano de 2018.
Registre-se que a atual comissão é constituída pelos seguintes
membros:

Nome

Segmento que representa
(docente, discente, técnicoadministrativo, sociedade civil)

Profa. Diana Leia Alencar da Silva *

Coordenadora da CPA

Prof. Aroldo Barbosa

Representante do corpo docente
(graduação)

Zélia Brandão Costa

Representante do corpo técnicoadministrativo

Ramila Silva Alves

Representante do corpo discente
(Graduação)

Wadih Habib

Representante da comunidade
local

Foi a comissão devidamente identificada anteriormente, que elaborou o
presente

relatório,

respeitando

as

orientações

da

nota

técnica

INEP/DAES/CONAES nº 065.
Destaque-se que com o credenciamento da instituição como Centro
Universitário, está prevista a revisão do Projeto de Autoavaliação Institucional e
do regulamento da CPA, com o intuito de ampliar a mobilização da comunidade
e das informações coletadas em todos os campi e polos.

1.3 CLASSIFICAÇÃO DO RELATÓRIO

Em conformidade com a nota técnica INEP/DAES/CONAESNo065, este
é o primeiro relatório de um ciclo de três. Cabe destacar que a nota em pauta
estabeleceu que o Relatório de Autoavaliação, a partir do ano de referência de
2015 passaria a abranger um período de três anos. Em conformidade com tais
determinações, na Faculdade Dom Pedro II, atual Centro Universitário Dom
Pedro II, nos primeiros anos após a nota, mais precisamente em 2015 e 2016,
os relatórios elaborados se constituíram em versões parciais. No terceiro ano,
contemplou a versão integral.
A nota orienta que o relatório parcial deveria conter as informações e
ações desenvolvidas pela CPA no ano anterior de referência, evidenciando os
eixos trabalhados. Já o relatório integral além de contemplar as informações e
ações desenvolvidas pela CPA no ano de anterior, necessitaria apresentar
reflexões sobre os dois relatórios parciais anteriores, destacando ainda uma
análise geral do PDI e de todos os eixos do instrumento, de acordo com as
atividades acadêmicas e de gestão. Essa última versão do relatório deveria
conter, também, um plano de ações de melhoria à IES.
Elaborada pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES), do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
com a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES),

a

nota

técnica

INEP/DAES/CONAESNo065

baseou-se

no

Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Publicado no DOU em 4 de
fevereiro de 2014, Portaria N° 92, de 31 de janeiro de 2014). Fundamentou-se
também nos estudos dos relatórios de autoavaliação postados no Sistema e-

MEC (2011 a 2013) e nos Seminários Regionais sobre Autoavaliação
Institucional e Comissões Próprias de Avaliação (CPA) – 2013. Estes
seminários, na etapa nordeste, contaram com a participação da Faculdade
Dom Pedro II, que além de socializar suas experiências com grupos focais com
o artigo e a apresentação intitulados “Grupos focais como instrumentos de
autoavaliação institucional: olhares e vozes da Faculdade Dom Pedro II”,
participou das reflexões e debates sobre as experiências de autoavaliação,
assim como das proposições que emergiram do grupo presente aos
seminários.
Em consonância com tais proposições e orientações a então FDPII, hoje
Centro Universitário Dom Pedro II, apresentou em março de 2016 o primeiro
relatório parcial, relativo ao ano de 2015. Em 2017, a segunda versão relativa
ao ano de 2016 e, por fim, em 2018 a última versão integral, referente ao ano
de 2017. Com a apresentação e análise dos dados coletados em 2018 neste
relatório parcial, é iniciado mais um ciclo relativo ao triênio 2018-2020.

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO EM 2018

O processo de autoavaliação institucional no Centro Universitário Dom
Pedro II é norteado pela escuta de toda a comunidade acadêmica, ação, pela
magnitude, complexa, porém não inexequível. Participativo, democrático,
aberto e cooperativo, este processo não se restringe a um período estanque do
ano ou à utilização de um único instrumento. Isso porque a coleta de dados é
iniciada no primeiro mês letivo de cada ano, sendo dinamicamente
desenvolvida durante os semestres, por meio por meio de instrumentos
qualitativos e quantitativos de pesquisa.
Todos os norteadores do processo de autoavaliação que possibilitaram
este relatório estão formalmente instituídos em um Projeto de Autoavaliação
próprio, que é essencialmente pautado nas diretrizes e parâmetros do MEC. O
projeto é revisto a principio, a cada dois anos ou, extraordinariamente, quando
novas diretrizes ou demandas definem a necessidade de atualização. Com o
credenciamento da instituição como Centro Universitário Dom Pedro II, por
transformação da Faculdade Dom Pedro II, emerge a necessidade de uma

revisão em toda a estrutura do atual projeto, com vistas a ampliar a visão da
CPA em todos os campi e polos. Tal ação está prevista para o ano de 2019.
Para este relatório, como estabelecia o projeto de autoavaliação e os
calendários da CPA da FDPII (vide anexos) até então vigentes, o processo de
coleta, sistematização e analise de informações foi iniciado no mês de março
de 2018 e concluído em março de 2019, com a postagem do relatório. No
quadro a seguir pode ser visualizada a síntese desta caminhada, em etapas:

1ª ETAPA: PREPARAÇÃO
Analise crítica do percurso da CPA em 2017;
Redefinição das ações, considerando a analise realizada;
Elaboração do calendário de ações para 2018;
Redefinição nos instrumentos de coleta de dados a serem
utilizados;
Registro de questionário na plataforma da instituição;
Visitas aos calouros para apresentação da CPA;
Divulgação de cartazes informativos e motivacionais sobre
o Processo de Autoavaliação e sobre a CPA.
2ª ETAPA: DESENVOLVIMENTO
Realização dos grupos focais por segmento;
Aplicação do questionário de autoavaliação online;
Analise dos relatórios gerais da Ouvidoria;
Elaboração dos relatórios dos grupos focais;
Apresentação

dos

quadros

de

monitoramento

dos

resultados parciais à instituição
3ª ETAPA: CONSOLIDAÇÃO
Sistematização dos dados coletados;
Elaboração do relatório;
Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica.
QUADRO 1: Etapas da autoavaliação no Centro Universitário Dom Pedro II

O calendário de ações da CPA foi elaborado incluindo todas as
atividades previstas, inclusive as reuniões ordinárias, realizadas mensalmente.
Nesses encontros todos os membros buscaram não somente apresentar as
demandas e ideias verificadas em cada segmento, mas analisar criticamente
as oportunidades que essas abrem à instituição.
Registre-se, ainda em se tratando do planejamento, que importantes
redefinições foram realizadas no questionário de autoavaliação utilizado em
2017 pela CPA deste centro. Motivadas pelas sugestões dos próprios
participantes durante os grupos focais e reuniões diversas, as mudanças
ampliaram as questões do relatório, permitindo apresentar à instituição um
quadro mais detalhado dos avanços e das oportunidades de melhoria em cada
uma das dez dimensões estabelecidas pelo art. 3° da Lei N° 10.861.
Há que destacar, na etapa de desenvolvimento, o caráter dinâmico do
processo da autoavaliação institucionalNo Centro Universitário Dom Pedro II, já
evidenciado anteriormente. Fomentado em grande parte pela realização dos
grupos focais, foi possível à CPA a coleta de informações durante todo o ano.
A despeito da demanda que a prática da comissão, não restrita ao questionário
aplicado anualmente e à realização de um único grupo focal por segmento, sua
aplicação se justifica, pois esses possibilitam coleta de dados consistentes em
instrumentos de aproximação da CPA com os diversos segmentos da
comunidade acadêmica, o que certamente, em muito contribui para a
consolidação da prática de autoavaliação na instituição.

2 METODOLOGIA

Para além da obrigatoriedade legal, a autoavaliação institucional pode se
constituir em um processo de verificação dos desafios e potencialidades de
uma instituição. Assim sendo, contribui para sanar as deficiências constatadas
ou ampliar a qualidade evidenciada, capacitando-a ainda mais. Ocorre que é
também uma ação complexa, dada a sua característica dual de ser, por um
lado, democrática e participativa, e por outro, obrigatória.

O caráter participativo e democrático da autoavaliação é verificado no
direito à participação de diferentes sujeitos, com variadas formas de vínculo
com a instituição de ensino superior (IES). A obrigatoriedade vincula-se à Lei
Federal 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES). Essa legislação estaca em seu artigo 1º que o SINAES tem
“[...] o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de
educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de
seus estudantes, nos 6 termos do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996”.
Posteriormente regulamentado pela Portaria 2.051 de 9 de julho de
2.004, a Lei Federal 10.861 estabelece ainda no artigo 6º “(...) a Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de
coordenação e supervisão do SINAES”, responsável direto pela coordenação
das avaliações externas, instituídas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais – INEP, vinculado ao Ministério da Educação, e as
avaliações internas das instituições de ensino superior.
Para conduzir as avaliações internas, as instituições criaram suas
Comissões Próprias de Avaliação (CPA) que, em conformidade com o artigo 7º
da Portaria 2.051, tem a atribuição “(...) de condução dos processos de
avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das
informações solicitadas pelo INEP”. Em consonância com os parâmetros
desses documentos legais, cada IES estabelece seus instrumentos de coleta
de dados.
Para além da obrigatoriedade legal, conduzir a autoavaliação em um
contexto com a dualidade que caracteriza este processo não é tarefa fácil.
Entre os muitos desafios pode ser citada, às vezes, a imprecisão de dados
coletados em instrumentos como questionários. Isso porque os respondentes,
no caso do questionário, nem sempre se percebem como autores também do
processo, respondendo, sem muita reflexão às questões propostas. Esta
realidade foi constatada pela CPA que elabora este relatório, em contatos que
estabeleceu com os segmentos da instituição nos primeiros anos de sua
atuação. Felizmente, nos últimos anos, o processo de sensibilização vem, ano

a ano, surtindo efeito, envolvendo um número paulatinamente maior, com
qualidade, de sujeitos da instituição.
Outro fator que em muito vem contribuindo para a coleta dos dados é a
diversificação dos instrumentos, em especial dos qualitativos, que além de
possibilitar o contato mais direto com os diversos segmentos, colabora para
consolidar a percepção da CPA na instituição como órgão avaliativo. Desta
forma, como destaca Galdino (2017, p.14) a Avaliação Institucional, deixa,
pouco a pouco de ser considerada “como controle institucional” passando a ser
“mediadora de um processo de tomada de consciência, individual e coletiva,
que leva a instituição a uma autocrítica e (re) define seus caminhos com vistas
à (trans) formação e melhora contínua da sua realidade, associada à sua
missão”. Por estes motivos a CPA do atual Centro Universitário Dom Pedro II
não se limita a utilizar apenar o questionário como instrumento de
autoavaliação, conforme se constata a seguir.

2.1 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO

Para a coleta de dados do processo de autoavaliação 2018 foram
utilizadas fontes primárias e secundárias. Os dados primários decorreram da
aplicação do Instrumento de Autoavaliação e os dados secundários foram
compilados a partir de documentos e publicações do MEC e institucionais. Para
tal foram mantidos os questionários online, os grupos focais por segmento,
análise de relatórios da Ouvidoria e dos pareceres de autorização,
reconhecimento,

renovação

de

reconhecimento

e

recredenciamento,

participação nas reuniões de colegiado dos cursos e contato direto com os
diversos segmentos da instituição. A funcionalidade de cada instrumento pode
ser assim sintetizada:
 Questionário online voltado todos os segmentos – é composto por
questões relacionadas à autoavaliação, avaliação docente por disciplina,
avaliação dos cursos e das coordenações e avaliação da instituição.
Sofrendo pequenas atualizações em 2018, o questionário de avaliação
manteve as opções de resposta baseadas na escala de Likert 1, que se
1

Esta escala possibilita levantar o grau de conformidade do entrevistado com cada afirmação proposta

caracteriza na instituição por adotar, 5 itens contendo o mesmo número
de categorias positivas e negativas. No ano em pauta o questionário foi
disponibilizado em uma nova plataforma da instituição, que possibilitou,
entre outros, a visualização de todas as questões em uma única tela,
otimizando o tempo de

respostas.

Para

o

segmento

técnico-

administrativo o acesso foi possibilitado por meiopor meio de um
formulário eletrônico, tendo em vista que a plena funcionalidade da nova
plataforma para o segmento ainda estava em fase de conclusão.
 Grupos focais por segmento – aconteceram com a presença de um
moderador (membro da CPA), um observador e com os representantes
de turma, coordenadores, docentes, tutores e funcionários, separados
por segmento. Nos grupos os participantes foram convidados a discutir e
analisar questões referentes à autoavaliação, o curso e a instituição.
 Análise de relatórios da Ouvidoria- no Centro Universitário Dom Pedro
II a Ouvidoria tem o papel de atuar com imparcialidade, transparência e
independência, em defesa dos interesses dos vários sujeitos da
instituição que a procura para prestar sugestões, reclamações, elogios e
consultas sobre ações e da própria instituição. Todas essas informações
são registradas em relatórios mensais encaminhados à Diretoria
Acadêmica. Por perceber a relevância dessas informações, a CPA, no
ano de 2012, solicitou acesso a esses relatórios, passando a receber um
relato sintético sobre as principais oportunidades de melhoria e pontos
fortes apontados ao órgão. Vale destacar que as informações
fornecidas, em respeito aos princípios éticos e de sigilo adotados pela
Ouvidoria, não trazem a identificação dos sujeitos.
 Pareceres

das

reconhecimento,

comissões

de

renovação

avaliação
de

para

autorização,

reconhecimento

e

recredenciamento – as comissões de avaliação para autorização,
reconhecimento, renovação de reconhecimento e recredenciamento são
compostas por dois ou três avaliadores designados pela Coordenação
de Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino
Superior do INEP, escolhidos por meio de sorteio eletrônico. Essas
nas questões.

comissões realizam visita in loco à IES e, mediante a utilização do
instrumento de avaliação, nos quais são registradas informações
qualitativas e quantitativas, emitem um relatório com um conceito de
cada curso ou da própria instituição. Além de participar das reuniões
com essas comissões, a CPA vem obtendo acesso aos relatórios.
 Participação nas reuniões de coordenadores – a participação, ainda
que esporadicamente, da CPA nessas reuniões, que ocorrem via de
regra,

semanalmente na

instituição,

permitem

a

ampliação do

conhecimento sobre as potencialidades e limitações de cada curso
 Contato direto com os diversos segmentos da instituição – realizado
com as turmas ingressantes no inicio do primeiro e do segundo
semestre pela presidente da comissão, é também feito em momentos
diversos com todos os segmentos pelos representantes da comissão.
Esses contatos favoreceram a coleta de depoimentos espontâneos
sobre as dificuldades enfrentadas pelos segmentos nos diversos campi
da instituição.
 Estudo de microdados disponíveis: no processo de autoavaliação
também são utilizados microdados relativos aos cursos presenciais e a
distância, disponibilizados pelo INEP Conceito Preliminar de Curso
(CPC), o Conceito ENADE, Conceito de Curso (CC) e processos
diversos, entre outros voltados à avaliação institucional .
A utilização de diferentes instrumentos avaliativos vem, ano a ano,
ampliando a abrangência das informações, traçando um quadro mais fiel da
percepção da comunidade acadêmica em relação à instituição.
Cabe destacar que a exemplo dos anos anteriores, o processo de
autoavaliação da instituição transcorreu de forma democrática e participativa,
envolvendo todos os segmentos da instituição. Como ação inicial, a comissão
buscou sensibilizar a comunidade que compõe a instituição, por meiopor meio
de cada um dos seus representantes. Na sequência, foram realizadas as
seguintes ações:
a) Reestruturação do questionário, considerando as dez dimensões,
estabelecidas pelo artigo 3º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 e

as sugestões dos participantes da autoavaliação institucional da FDP
II;
b) Inclusão no questionário de questões mais detalhadas referentes a
todas as 10 dimensões;
c) Elaboração do cronograma (em anexo) de ações da CPA para 2018;
d) Planejamento e efetivação dos grupos focais com os segmentos,
discentes, docentes e funcionários;
e) Elaboração dos relatórios dos grupos focais;
f) Acompanhamentos das aquisições e alterações nos procedimentos
institucionais, considerando as sugestões apontadas no relatório de
autoavaliação relativo ao ano de 2017 e dos grupos focais;
g) Realização de reuniões ordinárias mensais com a comissão e de
encontros extraordinários, quando necessários;
h) Ampliação das ações de sensibilização da comunidade, por meio de
visitas da comissão a reunião de colegiados dos cursos e chamadas
à participação na autoavaliação em cartazes e mensagens no portal
da instituição;
i) Participação nos processos de autorização e reconhecimento, por
meio de reuniões com as comissões externas e leitura dos pareceres
emitidos pelos avaliadores;
j)

Análise dos relatórios da ouvidoria;

k) Disponibilização dos questionários de avaliação na plataforma web
da instituição, para acesso por meio de login e senha para usuários
da comunidade acadêmica (discentes, docentes, coordenadores e
funcionários).
l) Participação em reuniões de coordenadores dos cursos;
m) Visitas às dependências de todos os campi da instituição;
n) Definição da estrutura do relatório final do processo de autoavaliação
2016, considerando os pressupostos da Nota Técnica de nº 14/2014
CGACGIES/DAES/INEP que estabelece um instrumento matricial
organizado em cinco eixos, contemplando as Dez Dimensões do
SINAES;

o) Reunião da comissão para a elaboração do relatório final e definição
das estratégias de socialização dos resultados junto à comunidade
acadêmica.
p) Remessa do relatório final ao corpo diretivo da instituição e ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP).

2.2 PARTICIPANTES DA AUTOAVALIAÇÃO

Em consonância com as disposições do SINAES, a autoavaliação
Institucional no Centro Universitário Dom Pedro II abrange a participação dos
diferentes segmentos que compõem a comunidade acadêmica da instituição.
No processo, além de ser priorizado o envolvimento dos diferentes atores
institucionais, tem-se por foco também a utilização dos resultados para a
reflexão sobre as práticas institucionais, a identificação de potencialidades e
fragilidades, além da proposição e implementação de melhorias.
Cabe registrar que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro
Universitário Dom Pedro II vem buscando ampliar a participação efetiva de toda
a comunidade acadêmica no processo de autoavaliação institucional. Para tal,
busca, não somente consolidar a ação efetiva de seus representantes, que
conta, como também com um representante da sociedade civil, junto aos
segmentos, mas também, intensificar a sua participação em eventos
promovidos pela instituição, a exemplo de reunião de coordenadores e das
visitas às turmas para divulgar o trabalho da comissão e incentivar a
participação de todos os segmentos no processo.
Outro fator importante é a utilização de instrumentos de pesquisa
diversificados para envolver e estimular a participação de forma contínua e
sistemática da comunidade acadêmica, além do incentivo a todos os seus
membros a encontrarem soluções criativas para os problemas apresentados.
Nesse caminho, a CPA pretende, além de ampliar a sua participação em
encontros com todos os segmentos, aproveitando principalmente eventos
promovidos pela instituição, mas também participar de reuniões com Diretores,

Coordenadores e outras pessoas com função estratégica na Instituição, para
colaborar efetivamente, por meiopor meio das informações que presta com a
gestão acadêmica e administrativa da Instituição e dos cursos.
Destaque-se que com a criação do Centro Universitário Dom Pedro II,
por transformação da Faculdade Dom Pedro II, estão sendo previstas ações
para ampliar ainda mais a abrangência da CPA no ano de 2019.

2.3 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA ANÁLISE DOS DADOS
Os dados e as informações coletados nos diversos instrumentos de
pesquisa utilizados, agrupados em Eixo/Dimensão, são analisados aqui neste
relatório a partir de abordagens quantitativas e qualitativas.
A tabulação do questionário, instrumento que abrange um número maior
de respondentes, é realizada considerando as respostas de cada segmento
com relação aos Eixos/Dimensões da Autoavaliação Institucional. Para este
instrumento é utilizada, a principio, a abordagem quantitativa. Na tabulação são
levantados os percentuais, em cada item da questão, do retorno dos sujeitos
respondentes.
A abordagem qualitativa é utilizada na analise dos demais instrumentos,
a exemplo dos relatórios dos grupos focais, nos quais constam as opiniões e
percepções

dos participantes da

avaliação.

Possibilitando também a

comparação com dados coletados no relatório, esta abordagem permite tecer
análises mais específicas, que muitas vezes as estratégias quantitativas não
conseguem abarcar.
O processo de análise dos dados é iniciado com a avaliação dos pontos
positivos e das oportunidades de melhoria apontados pela CPA no relatório
anterior. No caso específico do ciclo iniciado neste ano, os dados coletados em
2018 foram comparados a síntese e analise das informações relativas ao
triênio 2015-2017, apresentadas no relatório de 2017. Além disso, foram
consideradas as realizações da instituição, em face do plano de ação
apresentado em 2017, no qual foram relatadas as forças e as oportunidades de
melhoria verificadas ao final do período em pauta. Além da própria observação

da CPA e da analise das informações coletadas junto aos diversos segmentos,
foram coletadas informações com os diretores da instituição para verificar as
principais ações institucionais, considerando o plano de ação relativo ao triênio
que findou em 2017.
Outro registro que merece destaque é que em 2018, os princípios de
outro instrumento, que já fora utilizado no ano de 2017, voltou a ser utilizado na
analise dos dados. Trata-se da matriz F.O.F.A., cujo nome é um acrônimo para
Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, um instrumento de análise que
tem a finalidade de detectar pontos fortes e fracos de uma instituição, com o
objetivo de torná-la mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas
ineficiências. (SEBRAE, 2018). Para tal, foi considerada a análise do ambiente
interno da instituição buscando identificar os pontos positivos (forças) e
negativos (fraquezas), bem como apontar as oportunidades de melhoria, os
quais se configuram como variáveis controláveis e de fácil intervenção.
No processo de análise, todas as informações coletadas foram
organizadas em resumos estatísticos, que assumem por vezes a forma de
textos e/ou representações tabelares e gráficas. Após, a analise foi elaborado,
postado e apresentado o relatório.

3 DESENVOLVIMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO NO ANO DE 2018

No Centro Universitário Dom Pedro II o processo de Avaliação
Institucional vem sendo paulatinamente articulado à proposta educativa da
instituição, com vistas a se fortalecer cada vez mais como um importante
instrumento de gestão. No processo, a análise dos resultados, pautada nas 10
dimensões institucionais, é um dos destaques da CPA. Essa análise, que
resulta em informações pertinentes sobre a realidade da instituição, pode
retroalimentar o sistema institucional na tomada de decisões voltadas ao seu
aperfeiçoamento. Acompanhar e analisar as ações decorrentes deste processo
avaliativo, que envolvem, conforme já exposto neste relatório, a coleta contínua
de informações associada à produção de análises e informações, é também
uma das ações desta CPA. Destaque-se que além as informações internas,

esta comissão também utiliza dados gerados por fontes externas confiáveis,
como é o caso das informações disponibilizadas pelo MEC.
Em 2018, para a sistematização e a análise das informações coletadas
por meio dos questionários online, dos grupos focais por segmento, dos
relatórios da Ouvidoria, dos pareceres reconhecimento e de contatos com os
diversos segmentos da instituição, buscou-se contemplar cada uma das dez
dimensões estabelecidas pelo artigo 3º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004,
organizando-as para tal, a partir dos cinco eixos de avaliação do Instrumento
de Avaliação Institucional Externa (2014) estabelecidos pela Nota Técnica de
nº

14

CGACGIES/DAES/INEP.

Considerou-se

também

o

Roteiro

de

Autoavaliação Institucional (2004) elaborado pelo Ministério da Educação
(CONAES E INEP), de acordo com as dez dimensões avaliativas do SINAES.
Foram explorados na análise os resultados das avaliações, destacandose, por um lado, os pontos fortes da instituição e por outro, os aspectos que
ainda carecem evoluir, em conformidade com os parâmetros de qualidade do
MEC. Ao final, são tecidas as recomendações. O intuito é, em conformidade
com os princípios dos processos avaliativos instituídos pela CPA, possibilitar à
Centro Universitário Dom Pedro II uma visão sobre os avanços e desafios da
instituição, facilitando o planejamento de ações que necessitam ser cultivadas
e outras necessárias à superação dos desafios ainda a serem vencidos.
Cabe destacar o envolvimento da comunidade no processo de
autoavaliação, verificada entre outros, no número expressivo de respondentes
no instrumento de maior abrangência - o questionário. O acesso a este
importante instrumento de coleta de dados foi possibilitado aos segmentos
discente e docente na nova plataforma da instituição, com um layout que entre
outros, otimizou a navegabilidade e o tempo de resposta às questões. Tal
otimização também foi possibilitada aos funcionários, a quem o acesso foi
possibilitado por meio de um link, enviado por endereço eletrônico.
A

análise

das

informações

fornecidas

pelos

respondentes

questionário e nos demais instrumentos é apresentada a seguir.

no

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação como processo é salutar ao desenvolvimento contínuo das
instituições. Por assim se constituir, em uma IES, não deve se constituir
apenas em coleta de dados, mas sim em um dos processos que a instituição
dispõe para analisar e planejar e/ou reorganizar ações, com foco em
intervenções, a partir dos resultados observados, em prol da qualidade do
processo de ensinar e aprender. Tal processo resulta, assim, em quadros
nítidos sobre os resultados dos projetos e processos da instituição, devendo
assim, estar vinculado à tomada de decisões. O primeiro eixo em pauta aqui
neste relatório evidencia a caminhada, neste processo, no Centro Universitário
D. Pedro II. Envolvendo a Dimensão 8 (Planejamento e Avaliações),

nele

também foi incluída uma síntese do Relato Institucional, que apresenta os
principais elementos do processo avaliativo (interno e externo) da instituição
em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Relatório da
CPA.

3.1.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
A consolidação de uma cultura avaliativa em uma instituição,
fundamentada na participação colaborativa da comunidade, quer seja no
processo de autoavaliação, ou na utilização dos resultados como subsídios
para o planejamento institucional é um tarefa enriquecedora para a CPA, dada
as possiblidades de aprendizagem para os seus membros, porém repleta de
desafios. Por assim se constituir, a autoavaliação Institucional no Centro
Universitário D. Pedro II vem se constituindo em uma caminhada processual,
pautada, sobretudo, na reflexão dos sentidos, percepções, opiniões e
sugestões dos diversos sujeitos que a compõe. Articular, também de forma
continua os resultados captados aos propósitos e à execução dos projetos
institucionais é premente, tendo em vista que tal ação pode não somente
orientar as decisões da instituição voltadas à evolução da sua qualidade, mas
também fortalecer a própria identidade da instituição.

Com base nos resultados da autoavaliação, a cada ano, a CPA
disponibiliza a instituição as informações captadas no relatório anual e em
quadro de monitoramento, voltado também à avaliação dos resultados.
O desenvolvimento da autoavaliação institucional é norteado por um
projeto, que tem como objetivo geral consolidar a cultura de avaliação
institucional na instituição, orientada pelo seu PDI e PPI e pautada na analise
reflexiva e contínua da sua realidade por seus diferentes segmentos, voltada à
revisão e a evolução contínua de suas práticas e democratização das suas
ações. Especificamente, pretende-se:


Diagnosticar a situação atual vivenciada pela instituição;



Identificar as demandas emergentes de discentes, docentes e funcionários
por meiopor meio dos Grupos Focais;



Divulgar as informações e dados pesquisados com agilidade, respeitando
os princípios éticos e as normas da instituição;



Sugerir mudanças de estratégias e ajustes de metas à medida que a
avaliação indicar a necessidade;



Auxiliar o planejamento de alterações necessárias e acompanhar a
implantação do planejado;



Reforçar a analise contínua da ação educativa, pautada no compromisso
com a excelência do saber;



Estimular a cultura de Avaliação, que pressuponha a autoavaliação e a
avaliação externa como instrumentos de busca de excelência;



Fomentar a reflexão crítica sobre o caráter formativo do processo avaliativo
e a compreensão sobre as práticas institucionais, com vistas à identificação
dos desafios e das possibilidades para a evolução da instituição e de cada
um dos seus membros.
No ano de 2019, com o credenciamento da instituição como Centro

Universitário Dom Pedro II, por meio por meioda Portaria nº 1.062 de 18 de
outubro de 2018, por transformação da Faculdade Dom Pedro II, o projeto será
revisto para contemplar, de forma ainda mais completa, a realidade atual da
instituição. O intuito com a revisão é que os resultados da autoavaliação
institucional evidenciem, cada vez mais, não somente a importância do

processo de autoavaliação e da utilização dos seus resultados na tomada de
decisões na instituição, mas fortaleçam a identidade da CPA como comissão
que conduz tal processo.
Averiguando a divulgação do próprio processo de autoavaliação
institucional, por meio da verificação do reconhecimento dos instrumentos
utilizados, a CPA constatou que os percentuais positivos em muito superaram
os negativos entre os discentes:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento discente

Na analise comparativa dos números obtidos em 2018 com os
percentuais auferidos ao final do triênio 2015-2017, é atestada a evolução
positiva na mesma questão retratada no gráfico anterior, como se verifica na
sequência:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017- discentes

O decréscimo nas categorias neutra e negativas na questão analisada
evidencia que as ações envidadas pela CPA para a autovaliação institucional
em prol da divulgação dos objetivos da autoavaliação e dos usos dos
instrumentos surtiram os efeitos desejados.

Vale destacar que esta

necessidade, evidenciada no relatório de 2017, foi priorizada nas ações da
CPA em 2018.
Também entre os docentes como demonstram os gráficos a seguir, o
número de afirmações positivas superarem as negativas, evidenciando que o
trabalho de sensibilização realizado pela CPA para adesão do segmento
docente ao processo de autoavaliação foi exitoso:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento docente

O reconhecimento do processo de autoavaliação institucional, por meio
da verificação do reconhecimento dos instrumentos utilizados, também foi
apurado no segmento técnico-administrativo. Como resultado, foi verificado que
50% dos respondentes afirmaram concordar totalmente que os instrumentos
utilizados pela CPA são conhecidos pelos funcionários técnico-administrativos
e que 25% registraram concordar parcialmente com esta afirmação. Os
resultados positivos, todavia, não desobrigam, na percepção dos membros da
CPA, que os esforços que vêm sendo efetivados sejam mantidos.
Cabe registrar que no ano de 2018 a sensibilização para participação do
segmento

técnico-administrativo

no

questionário

de

autoavaliação

foi

intensificada, tendo em vista que o instrumento foi disponibilizado ao segmento
por meio de link enviado por correio eletrônico. Assim, além das mensagens e
das demais estratégias utilizadas pela CPA para fomentar a participação do
segmento, foram realizadas visitas diversas aos setores, no intuito de divulgar
o questionário.
A divulgação dos resultados do processo de autoavaliação institucional
também foi avaliada como positiva pelos docentes, que assim afirmaram:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento docente

Em 2017, em uma indagação semelhante, os docentes assim declaram
sobre o processo de divulgação dos resultados da autoavaliação na instituição:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017- docentes

Confrontando os dados coletados ao final do triênio 2017 com os
coletados em 2018, conforme demonstram os gráficos anteriores, é possível
verificar que os totais apurados nas categorias positivas e negativas da
questão que analisou a eficácia do processo de divulgação dos resultados da
autoavaliação institucional, pouco se alteraram. Assim sendo, a despeito de
satisfatórios, é importante ampliar as estratégias de divulgação, principalmente
entre o segmento docente, tendo em vista que o professor, dado o contato
contínuo com os discentes, se constitui em um parceiro ímpar da CPA, em se
tratando da divulgação dos resultados apurados no processo.
Entre os funcionários, a avaliação do processo de divulgação dos
resultados apresentou avanços positivos, a exemplo do já verificado em 2017.
Indagados se a divulgação dos resultados da autoavaliação (site institucional,
plotagem dos elevadores, cartazes, entre outros) facilitava o acesso aos dados,
o segmento assim se posicionou:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 - segmento técnico-administrativo

Os avanços nas respostas positivas em se tratando da percepção dos
funcionários são ainda mais evidentes, principalmente quando comparados as
informações registradas no relatório relativo final do triênio 2015-2017:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017- segmento técnico-administrativo

A análise atesta a ampliação no total de respondentes que reconhecem
a eficácia das estratégias de divulgação e de acesso da comunidade
acadêmica do Centro Universitário D. Pedro II aos resultados da avaliação
institucional. Há que se registrar que tal ampliação já havia sido verificada no
relatório anterior, que apontou como crescente o número respondente que
julgou positivas as estratégias de divulgação dos resultados da autoavaliação
institucional no triênio analisado.
Há que se destacar que a consolidação do processo de autoavaliação
na instituição foi reconhecida por comissões de avaliações externas, a exemplo
da que conduziu a avaliação para transformação da instituição em Centro
Universitário. No parecer é assim declarado:

Conforme consta do Relatório de visita, o processo de
autoavaliação da Faculdade Dom Pedro II encontra-se muito
bem implantado. “A Comissão constatou, por meio de reuniões
com os integrantes do processo avaliativo (neste ponto,
ouvidos os membros da CPA) e relatórios apresentados pela
IES, que o projeto/processo de autoavaliação institucional está
previsto/implantado e atende muito bem às necessidades
institucionais como instrumento de gestão e de ações
acadêmico-administrativas de melhoria institucional. ” Todos os
indicadores deste Eixo foram muito bem avaliados revelando
que o Planejamento e a Avaliação Institucional estão
implantados, apresentando bons resultados para auxiliar o
planejamento e as ações. (PARECER CNE/CES Nº:
493/20182).

2

Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/outubro-2018-pdf-1/99211-pces493-18/file

Apesar dos resultados alentadores, a CPA reconhece como necessária
a ampliação das estratégias de divulgação dos resultados, principalmente entre
os discentes de cursos da Educação a Distância. É por esta razão que está em
execução a criação de uma sala no ambiente no qual os cursos são ofertados,
para divulgar, paulatinamente, informações tanto sobre o papel da CPA quanto
dos resultados da autoavaliação institucional. Esta ação, somadas as
rotineiramente realizadas, a exemplo de mensagens divulgadas no portal, nas
redes sociais e nos banners disponibilizados nos campi e polos, favorecerão,
certamente, a divulgação dos resultados entre os discentes.
É válido registrar que as informações coletadas por meio por meio de
outro importante instrumento de pesquisa utilizado pela CPA – os grupos focais
– ratificam os dados do questionário. Nos grupos realizados com os diferentes
segmentos

manteve-se

o

reconhecimento

da

CPA

como

órgão

de

autoavaliação institucional. É salutar, todavia, a ampliação da participação da
CPA nas reuniões com os coordenadores, tendo em vista que o número de
docentes que participou do grupo focal em 2018 diminuiu, quando comparados
ao apurado em 2017. Na avaliação dos participantes da CPA a presença ativa
da comissão em reuniões de coordenadores dos cursos presenciais e a
distância, a exemplo do que ocorria nos anos anteriores, fomenta a
participação docente desejada e, por via de consequência, também a discente,
tendo em vista que os docentes que participam dos grupos são importantes
parceiros na divulgação do instrumento para o seu próprio segmento e para os
discentes.
É válido aqui, também registrar que, a relação efetiva da CPA com a
gestão acadêmica e administrativa, além de ser acentuada no PDI da IES, vem
se

concretizando na

prática,

não

sendo

incomum,

por exemplo, a

apresentação, não somente dos resultados do processo de autoavaliação, mas
o acompanhamento das realizações, por meio de reuniões com gestores
diversos da instituição, para levantar as realizações, considerando as
sugestões apontadas no relatório, como foi feito em 2018. Tais contatos, além
de fortalecer a articulação entre a avaliação e o planejamento institucional,
contribuem para consolidação do processo de autoavaliação como instrumento
de gestão. Desta forma, embora a articulação aqui em pauta não seja ainda a

desejada pelos membros da comissão, já guarda coerência com a percepção
dos membros da CPA em relação ao ato de avaliar institucionalmente uma IES.
Isso ocorre em decorrência de tal ato ser concebido como um processo que
está sujeito também à avaliação e redefinições para se constituir em um
indispensável e eficaz instrumento gerencial e pedagógico, por possibilitar não
somente uma visão clara do desempenho institucional, mas os dados
necessários à tomada de decisões.
Destaque-se que, conforme registrado no relatório relativo a 2017, em
2018 todos os instrumentos utilizados no processo de coleta de dados para
CPA foram revistos, com foco maior no perfil tanto dos segmentos, quanto da
modalidade de oferta dos cursos. Para 2019 uma nova revisão do projeto de
autoavaliação está prevista, com foco maior na avaliação da instituição, agora
Centro Universitário.

3.1.2 RELATO INSTITUCIONAL

O relato institucional, de acordo com o roteiro determinado pela NOTA
TÉCNICA INEP/DAES/CONAES nº 062, deve conter um breve histórico da
IES; os conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de
curso; os Projetos e processos de autoavaliação; a descrição do processo de
divulgação e análise dos resultados da autoavaliação; um plano de melhorias a
partir dos processos avaliativos; a apresentação dos processos de gestão
(ações acadêmico-administrativas), desenvolvidos a partir das avaliações
externas e das avaliações internas, além de uma demonstração de evolução
institucional. Considerando a relação que tais informações têm com o
planejamento institucional, é apresentada na sequência o relato apresentado
em 2018, já atualizado com as transformações da instituição em Centro
Universitário.

3.1.2.1 Breve histórico do Centro Universitário Dom Pedro II

O Centro Universitário Dom Pedro II nasceu por transformação da
Faculdade Dom Pedro II no mês de outubro de 2018. Sob o código 3588,
protocolizado no sistema e-MEC sob o número 201715547, no dia 2 de outubro
de 2017, foi reconhecido como tal, pela Portaria n° 1.062, publicada no D.O.U.
de 19/10/2018, Seção 1, Pág. 16. A outrora Faculdade Dom Pedro II, por sua
vez, foi credenciada por meio da Portaria MEC nº 1.640, de 13 de maio de
2005, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 16 de maio de 2005.
Como Instituição de Educação Superior (IES), o Centro é mantido pela
Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda., código 2274, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o
nº 05.817.107/0001-40, com sede no município de Salvador, estado da Bahia.
Localizada na Avenida Estados Unidos, nº 18, Ed. Wildberger, 1º andar,
bairro Comércio, município de Salvador, estado da Bahia, a instituição é
primeira IES do Grupo UNIDOM. Este grupo foi fundado em 13 de Maio de
2005, por seu mantenedor majoritário, Prof. Luiz Brandão Dantas Costa,
empresário de sucesso em Salvador, que, após idealizar uma instituição de
educação superior de referência para a capital baiana, constituiu um grupo de
docentes de diversas áreas para construir o Projeto de Desenvolvimento
Institucional da futura IES e os Projetos Pedagógicos de suas graduações.
Após adquirir sua primeira sede no bairro do Comércio, aderindo ao
Plano de Revitalização Econômica e Cultual daquela região denominada de
Cidade Baixa, historicamente desvalida da oferta de educação superior, a IES
promoveu reformas significas nessa edificação secular. No ano de 2005 foi
recebida a primeira visita in loco do INEP/MEC com vistas ao credenciamento
institucional e autorização de sua primeira graduação, o Bacharelado em
Administração, com grande associação ao perfil do entorno, que era
contemplado por diversas ações governamentais para a plena revitalização
social e econômica.

Verifica-se, ao olhar o histórico da instituição que o Centro, inicialmente
Faculdade Dom Pedro II, é parte também do acelerado desenvolvimento
projetado para a Bahia neste século, em particular os investimentos para
desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (RMS), com a
implantação de um parque de montagem automotiva, a ampliação do parque
petroquímico, a reativação e ampliação dos portos, do sistema viário, do setor
de serviços, do turismo e do comércio, tudo com vinculação direta ou indireta
ao bairro do Comércio e a Cidade Baixa, se configurando um conjunto de
ações públicas para a revitalização daquela região, onde se localiza a IES.
Vale salientar que a maioria dos residentes da região da Cidade Baixa,
principalmente da Península Itapagipana, atua nas indústrias, portos,
comércios e serviços vinculados ao bairro do Comércio, se constituindo o
publico alvo principal das atividades sócio educativas da IES quanto a
formação de egressos para atuação no mercado de trabalho e para a vida
como um todo. Não é sem razão, assim, que o Centro Universitário Dom Pedro
II assume o compromisso de contribuir de forma significativa na formação de
profissionais, com vistas à formação para o exercício de atividades
imprescindíveis que cooperem com o atendimento dos níveis desejados de
crescimento e desenvolvimento social e econômico, no bairro do Comércio e
entorno (Cidade Baixa), na Região Metropolitana de Salvador e no Estado da
Bahia.
Logo em seguida ao credenciamento e autorização de sua primeira
graduação em maio de 2005, o Bacharelado em Administração, a então
Faculdade Dom Pedro II obteve sua segunda autorização de curso : a
Licenciatura em Letras com português e inglês, voltado, inclusive, para o perfil
turístico do entorno. Em seu primeiro processo seletivo, foram ocupadas todas
as vagas autorizadas pelo Ministério da Educação, com grande repercussão na
Cidade Baixa do Salvador onde, historicamente, não havia oferta de educação
superior.
Posteriormente, a sua oferta foi ampliada com os cursos de bacharelado
em Sistemas de Informação e em Direito, se constituindo a Faculdade mais
nova de Salvador a oferecer um curso jurídico, mesmo antes de completar um
ano de existência. Ampliou a sua oferta de licenciaturas com o Curso de

Pedagogia e iniciou a oferta de cursos de saúde com os Bacharelados em
Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia. Por fim, foram autorizados também os
Cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis e Serviço Social. Atualmente a
IES ofertar 41 (quarenta e um) cursos de licenciatura, bacharelados e
tecnológicos, na modalidade presencial e a distância, sendo estes os
seguintes:

Tabela 1: Cursos presenciais e a distância ofertados pelo Centro
Universitário D. Pedro II

Administração, bacharelado
Administração, bacharelado EAD
Arquitetura e Urbanismo, bacharelado EAD
Biologia, licenciatura
Biologia, licenciatura EAD
Ciências Contábeis, bacharelado
Ciências Contábeis, bacharelado EAD
Design, tecnológico EAD
Direito, bacharelado
Enfermagem, bacharelado
Engenharia Civil, bacharelado EAD
Engenharia de Produção, bacharelado
Engenharia de Produção, bacharelado EAD
-Farmácia, bacharelado
Farmácia, bacharelado EAD
Fisioterapia, bacharelado
Geografia, licenciatura
Gestão Ambiental, tecnológico
Gestão Comercial, tecnológico EAD
Gestão de Recursos Humanos, tecnológico
EAD
Gestão de Segurança Privada, tecnológico
Gestão Financeira, tecnológico EAD

Gestão Portuária, tecnológico EAD
Gestão Pública, tecnológico EAD
História, licenciatura
Letras, licenciatura EAD
Letras - Inglês, licenciatura
Letras - Português, licenciatura
Logística, tecnológico
Marketing, tecnológico EAD
Matemática, licenciatura
Matemática, licenciatura EAD
Negócios Imobiliários, tecnológicos
Negócios Imobiliários, tecnológicos EAD
Pedagogia, licenciatura
Pedagogia, licenciatura, EAD
Processos Gerenciais, tecnológico EAD
Secretariado, tecnológico EAD
Serviço Social, bacharelado
Serviço Social, bacharelado EAD
Sistemas de Informação, bacharelado
Fonte: E-MEC3

A instituição também disponibiliza um Programa de Pós-Graduação Lato
Sensu implantado em 2007, com um leque de cursos em várias áreas do
conhecimento, conforme se constata a seguir. Tais cursos vêm contribuindo
com a proposta institucional de formação para a vida e para a carreira
profissional:

3
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Tabela 2: Cursos de especialização ofertados pelo Centro Universitário D.
Pedro II

Ciências Criminais e Sistema Prisional
Especialização em Direito Civil e Processo Civil
Especialização em Direito Educacional
Especialização em Direito e Processo do Trabalho
Especialização em Direito Penal e Processo Penal
Especialização em Emergência, Urgência e UTI
Especialização em Fisioterapia em Saúde Pública
Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento
Social
Especialização em Libras
Especialização em Linguagem e Produção Textual
Especialização em Metodologia e Docência do Ensino
Superior
Especialização em Pedagogia Hospitalar
Especialização em Planejamento e Gestão Tributária
Especialização em Psicopedagogia Organizacional
Especialização em Serviço Social e Saúde
Especialização em Tradução e Interpretação em Libras
Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde
Gestão em Unidades Produtoras de Refeições e
Alimentos
MBA em Gestão da Segurança da Informação
MBA em Gestão de Logística (com ênfase em supply

chain manag)
MBA em Gestão de Pessoas
MBA EM GESTÃO DE ROTINAS TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS
MBA em Gestão de Serviços de Saúde
MBA em Gestão Executiva e Liderança Estratégica –
Master Lea
MBA em Gestão Financeira e Controladoria
Metodologia de ensino de libras para docentes surdos
Metodologia do ensino em Educação Inclusiva
Segurança dos Alimentos em Serviços de Alimentação
Fonte: http://E-MEC4

Estabelecida inicialmente em um amplo prédio situado na Avenida
Estados Unidos, bairro do Comércio, foram disponibilizadas, já no inicio, salas
climatizadas e amplas dependências administrativas. Paulatinamente, a
instituição promoveu a otimização das instalações e a implantação de novos
laboratórios de Informática, além daqueles destinados a área de Saúde.
Posteriormente, foi adquirido um novo prédio na Praça da Inglaterra, bairro do
Comércio, de idade centenária e marcada pela própria história de Salvador. Na
nova edificação, além de salas e dependências administrativas modernas,
amplas e espaçosas, foi estabelecida uma nova Biblioteca, áreas de
convivência e refeitórios, além de um auditório e um moderno Teatro a
disposição da comunidade (único da região).
Sucessivamente, incorporou mais quatro prédios no Comércio e na
região da Cidade Baixa. Tendo em vista que o Bairro do Comércio é tombado
pelo IPHAN em seu entorno, coube a instituição promover reformas que
atendessem as demandas educacionais e de acessibilidade sem prejuízo as
exigências legais quanto a preservação do patrimônio histórico. Todas as
4
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sedes buscam atender ao que dispõem o Decreto n° 5.296/2004 e demais
legislações correlatas, referente a condições de acesso para pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida. As instalações também são climatizadas,
inclusive as salas de aula, com dependências administrativas adequadas,
acessíveis, dimensionadas e bem acomodadas, vários laboratórios, biblioteca,
áreas de convivência.
Para todas as atividades práticas vinculadas as graduações da o Centro
Universitário Dom Pedro II se disponibilizam Laboratórios de Prática, tais como
a Clínica Escola de Enfermagem e de Fisioterapia, as Unidades de Saúde, a
Empresa Júnior de Administração, Contábeis e Sistemas de Informação, o
Núcleo de Prática de Serviço Social, a Sala de Prática de Ensino e a
Brinquedoteca de Pedagogia e Letras, o Núcleo de Prática Jurídica e os seis
Balcões de Justiça e Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, dentre outras iniciativas que contemplam uma variada oferta
de atividades práticas que aprimoram a formação dos discentes com devida
aproximação dos mesmos das diversas demandas sociais.
Outra questão de destaque foi a penetração do Centro na comunidade
circunvizinha, com assento, participação e parceria com a Associação
Comercial de Salvador, localizada no entorno, no Conselho Comunitário de
Gestão e Segurança Pública do Bairro do Comércio, na Associação amigos do
Centro Histórico de Salvador, Abrigo Dom Pedro II, Policia Militar da Bahia, no
SEBRAE, no SENAI, no Tribunal de Justiça da Bahia, na Prefeitura de
Salvador e demais segmentos públicos, privados e do terceiro setor. Dessa
forma, participou e promoveu eventos sociais, preservou o patrimônio histórico,
disponibilizou sem custos o único auditório da região para os eventos locais,
realizou atividades sócio educativas com os discentes frente a comunidade
local, assumiu instituições sociais e filantrópicas do entorno, e institui veículos
de comunicação eficazes para divulgar a oferta de ensino e de serviços grátis
nos seus laboratórios de prática, dentre outras ações que geraram o
reconhecimento da comunidade soteropolitana, inclusive com a premiação do
Tribunal de Justiça da Bahia, como maior parceiro (dispomos de 06 Balcões de
Justiça e Cidadania) e de melhor serviço em 2010.

Tendo em vista o seu crescimento local, que em apenas cinco anos
passou a dispor de dez graduações e seis sedes na cidade de Salvador, a
mantenedora resolveu iniciar a sua expansão em direção ao interior do Estado
da Bahia, passando a se constituir uma holding e evoluindo a condição de
Grupo UNIDOM. Para tanto, já constituído enquanto Grupo UNIDOM,
expandiu-se na capital, onde formam incorporadas a então Faculdade Dom
Pedro II de Tecnologia, as Faculdades Integradas Olga Mettig, e a Faculdade
São Bento da Bahia. Para o interior da Bahia, com vistas a cooperar com as
demandas socioeconômicas das microrregiões do estado, foram incorporadas
a Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança em Ribeira do Pombal, a
Faculdade Dom Pedro II – Jequié, Faculdade Dom Pedro II – Barreiras, e a
Faculdade Dom Pedro II – Luis Eduardo Magalhães. Por fim, alcançou o
Estado de Sergipe, já numa perspectiva regional, com a incorporação da
Faculdade Dom Pedro II - Sergipe, no município de Lagarto.
A partir do ano de 2011, a Mantenedora ingressou no segmento da
saúde, tanto com vistas a ofertar esse serviço para a comunidade
soteropolitana, quanto para instituir unidades escolas no âmbito da saúde, com
vistas a realização de atividades formativas e de estágio de seus discentes.
Dessa forma, foi implantada uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
numa moderna edificação no subúrbio de Salvador (sede própria), com 36
leitos disponíveis, destinadas a atenção da comunidade circunvizinha,
vinculada ao SUS e disponível para atuação dos nossos discentes. Por
conseguinte, foi inaugurado em 2012 o Hospital Universitário Alaíde Costa
em instalações modernas localizadas no mesmo terreno da UPA, distando 50
metros da mesma, dispondo de mais 96 leitos.
Configurados como hospitais escola, as duas unidades médicas
dispõem no seu estatuto e Plano de Carreira a previsão de que todos os seus
funcionários técnicos têm em sua Carga Horária de trabalho uma reserva para
atuar como preceptores, se constituindo, portanto, o campo de prática
pretendido e constituindo o Complexo de Saúde e de Ensino Superior do
Grupo UNIDOM.Portanto, todas essas realizações contemplam o perfil
institucional da Faculdade e do Grupo UNIDOM, confirmando a sua plena
disposição em atuar na área sócio educacional e de saúde, buscando oferecer

atividades educacionais associadas a sociedade, investindo na sua ampliação
geográfica e física em prol do aprimoramento de sua oferta e do cumprimento
de sua missão institucional, numa constante adequação as demandas sociais e
econômicas.
Há que se destacar na instituição o seu Centro de Extensão, Pesquisa e
Pós-Graduação (CEPPG) da IES. Por meio dele as atividades de extensão são
disponibilizadas regularmente para o ensino presencial, contemplando todas as
áreas de formação oferecidas. Da mesma forma, com a implantação da EAD,
as atividades de extensão passaram a ser realizadas também na modalidade a
distância. A extensão é, assim, um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a iniciação científica, desenvolvendo e promovendo ações
direcionadas ao atendimento das demandas da comunidade interna e externa,
viabilizando a relação transformadora entre a instituição e a sociedade.
Em 2018 o credenciamento da instituição como Centro Universitário, por
transformação da Faculdade Dom Pedro II, foi mais um passo exitoso da
instituição, em sua trajetória de IES brasileira que vem, pouco a pouco, se
transformando em um dos referenciais de educação superior de qualidade.
Apoiando tal caminhada, está esta CPA, que mesmo reconhecendo desafios
ainda a serem superados em prol da excelência na autoavaliação institucional,
vislumbra que o seu trabalho é uma importante ferramenta para os processos
decisórios da gestão. Neste contexto, necessidade de se aperfeiçoar o plano
de ação proposto pela CPA, principalmente no que tange ao retorno das
sugestões que já são enviadas a cada setor da instituição. Essa devolutiva
necessita ser breve, para facilitar a elaboração dos instrumentos de
acompanhamento.

Neste

caminho

é

necessário

também

otimizar

o

acompanhamento das ações propostas pela CPA, em evolução que vem sendo
incorporado às estratégias da comissão desde 2016.

3.1.2.2 Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de
curso:

As avaliações externas evidenciam o trabalho que vem sendo
desenvolvido na instituição na busca pela oferta de cursos ofertados, conforme
se percebe na tabela que segue, apresenta um panorama geral do Conceito
Preliminar de Curso (CPC) e Do Conceito de Curso (CC) de todos os cursos
em oferta na instituição:

Tabela 3: Conceitos CPC e CC
CURSO

CONCEITOS

Administração, bacharelado

CPC 3 – CC 4

Administração, bacharelado EAD

CPC - - CC 4

Arquitetura e Urbanismo, bacharelado EAD

CPC - - CC -

Biologia, licenciatura

CPC - - CC 3

Biologia, licenciatura EAD

--------

Ciências Contábeis, bacharelado

CPC 4 - CC 4

Ciências Contábeis, bacharelado EAD

CPC - - CC -

Design, tecnológico EAD

CPC - - CC -

Direito, bacharelado

CPC 4 - CC 4

Enfermagem, bacharelado

CPC 3 – CC 4

Engenharia Civil, bacharelado EAD

CPC - - CC -

Engenharia de Produção, bacharelado

CPC - - CC -

Engenharia de Produção, bacharelado EAD

CPC - - CC -

-Farmácia, bacharelado

CPC 3 – CC 3

Farmácia, bacharelado EAD

CPC - - CC -

Fisioterapia, bacharelado

CPC 3 – CC 4

Geografia, licenciatura

CPC - - CC 4

Gestão Ambiental, tecnológico, EAD

CPC – CC 4

Gestão Comercial, tecnológico, EAD

CPC - - CC -

Gestão de Recursos Humanos, tecnológico, CPC - – CC 4

EAD
Gestão de Segurança Privada, tecnológico

CPC - - CC -

Gestão Financeira, tecnológico, EAD

CPC - - CC -

Gestão Portuária, tecnológico, EAD

CPC - - CC -

Gestão Pública, tecnológico, EAD

CPC - - CC -

História, licenciatura

CPC - – CC 4

Letras, licenciatura, EAD

CPC - - CC -

Letras - Inglês, licenciatura

CPC - – CC 4

Letras - Português, licenciatura

CPC - – CC 4

Logística, tecnológico, EAD

CPC - - CC-

Marketing, tecnológico EAD

CPC - - CC -

Matemática, licenciatura

CPC - – CC 4

Matemática, licenciatura EAD

CPC - - CC-

Negócios Imobiliários, tecnológico

CPC - - CC-

Negócios Imobiliários, tecnológicos EAD

CPC - - CC -

Pedagogia, licenciatura
Pedagogia, licenciatura, EAD

CPC - - CC -

Processos Gerenciais, tecnológico EAD

CPC -- – CC 4

Secretariado, tecnológico EAD

CPC - - CC -

Serviço Social, bacharelado

CPC 3 – CC 5

Serviço Social, bacharelado EAD

CPC - - CC -

Sistemas de Informação, bacharelado

CPC 3 – CC 4

Fonte: http://E-MEC5

Em se tratando do Conceito Institucional (CI), do Índice Geral de Cursos
(IGC) e do IGC contínuo averiguou-se em 2018 o seguinte quadro:

Tabela 4: CI, IGC e IGC contínuo em 2018
Índice
CI - Conceito Institucional:
CI-EaD - Conceito
Institucional EaD:
5

Valor
4

Ano
2018

5

2013
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Índice
Valor
IGC - Índice Geral de Cursos:
3
IGC Contínuo:
2.7640

Ano
2017
2017

Fonte: http://E-MEC6

Apesar dos valores alentadores no Conceito Institucional (CI), indicador
oficial de qualidade do ensino superior no Brasil, os resultados verificados no
IGC e no IGC Contínuo da instituição sinalizam atenção para os resultados do
ENADE, à capacitação do corpo docente, à infraestrutura e aos recursos
didático-pedagógicos, critérios do Conceito Preliminar de Curso (CPC), um dos
aspectos considerados para o cálculo do IGC, com vistas a compreender os
fatores que resultaram na retração do Índice Geral de Cursos e no IGC
Contínuo. Reclamam também ações em prol da reversão positiva da nota 2 no
ENADE em alguns cursos da instituição. Cônscios desta necessidade, a
instituição, por meio da direção acadêmica, intensificou, já a partir de 2017, os
investimentos na formação continuada dos docentes, que já resultaram, entre
outros, oferta de cursos gratuitos para os docentes com foco nas necessidades
de aprendizagens dos discentes. Somam-se a esses cursos descontos nos
cursos de pós-graduação da instituição. Em 2018, tanto a quadro de formação
continuada quanto os descontos foram mantidos. Para 2019 é sugestão da
CPA que o leque de formações ofertadas seja ampliado, mediante, entre
outros, a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, tendo em vista que
a educação a distância e semipresencial já é uma realizada na instituição.
Ainda em 2017 foram publicados editais de seleção para monitoria, uma
atividade discente coordenada pelos docentes da instituição, que tem intuito de
apoiar a grupos de estudantes em projetos acadêmicos, visando à melhoria da
qualidade do ensino de graduação. Em 2018, conforme previsto, foram
ofertados cursos de extensão, com foco também nessas necessidades.
Considerando o exposto a CPA sugere que os investimentos na
formação, tanto do professor quanto do aluno, continuem a ser ampliados na
FDP II. Isso porque, conforme já apontado, é imperioso que não sejam
esquecidas, apesar dos conceitos externos aparentemente voltarem-se tão
6
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somente ao desempenho dos discentes, variáveis como infraestrutura,
organização didático-pedagógica, proporção de docentes doutores, mestres e
em regime de trabalho integral, entre outros, podem influenciar os conceitos e,
mais, importante ainda, a aprendizagem de cada aluno.

3.1.2.3 Projetos e processos de autoavaliação

Coerente com as suas diretrizes, a outrora Faculdade D. Pedro II, atual
Centro Universitário D. Pedro II, conta com um projeto de autoavaliação, que
estabelece como o seu principal objetivo efetivar uma cultura de avaliação
institucional na IES. Destaca também que tal cultura deve ser orientada pelo
seu PDI e PPI e pautada na analise reflexiva e contínua da sua realidade por
seus diferentes segmentos, voltada à revisão e a evolução contínua de suas
práticas e democratização das suas ações. Este projeto, dada a transformação
da instituição em Centro Universitário no último semestre do ano de 2018, será
revisto em 2019, no intuito de melhor atender a realidade possibilitada pela
transformação aqui em pauta. Desta forma, serão revistos os instrumentos de
coleta de dados no decorrer do processo de autoavaliação, assim como as
etapas de sensibilização, desenvolvimento e divulgação dos resultados.
Cabe lembrar que até o ano de 2018 foram utilizados como
instrumentos de coleta de dados questionários online, os grupos focais por
segmento, análise de relatórios da Ouvidoria e dos pareceres de autorização,
reconhecimento,

renovação

de

reconhecimento

e

recredenciamento,

participação nas reuniões de colegiado dos cursos e contato direto com os
diversos segmentos da instituição, conforme descrito anteriormente.

3.1.2.4 Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação

A divulgação dos resultados da autoavaliação institucional é um desafio,
principalmente pela estrutura multi-campi da instituição. Um olhar sobre a
trajetória dessa etapa nos últimos anos, todavia, evidencia avanços.
Inicialmente, a publicação dos resultados ocorria por meio de cartazes,
fixados em diferentes espaços da instituição. Posteriormente, foi incorporada
também a ação de divulgar os resultados em reuniões com as coordenações
de curso. Nesses encontros, a CPA disponibilizava também a síntese da
avaliação dos docentes, com a orientação para que tais resultados fossem
utilizados como instrumento de formação e não como mecanismo de punição.
Na sequencia, os resultados passaram a ser divulgados também nos grupos
focais, realizados com cada segmento institucional. Hoje além da publicação da
síntese dos resultados no portal da instituição, em cartazes expostos nos
campi, nos polos e nas redes sociais, da entrega dos resultados da avaliação
do professor aos coordenadores para analise individual com cada docente e
tutor, em uma perspectiva formativa, é disponibilizado aos gestores da
instituição o resultado da avaliação de cada setor para a definição das
melhorias necessárias. Soma-se a estas ações a entrega dos resultados a
cada coordenador de curso da sua avaliação realizada pelos docentes e aos
gestores, realizadas pelos funcionários. Assim, a divulgação dos resultados as
autoavaliação se processará em 2019 da seguinte forma:
 Apresentação do relatório e do plano da CPA à direção da
instituição.
 Divulgação da síntese dos resultados no portal de instituição;
 Divulgação de síntese dos resultados nos murais (quadro de
avisos de discentes e na sala de docentes);
 Entrega dos resultados da avaliação do professor realizada pelos
discentes aos coordenadores para ser repassada a cada docente
em reuniões individuais com foco na formação e transformação
positiva dos pontos negativos apontados pelos discentes;
 Apresentação e analise dos resultados gerais da avaliação dos
coordenadores realizada pelos docentes em reunião;

 Apresentação e analise dos resultados gerais da avaliação
gestores realizada pelos funcionários.

Para 2019 um dos objetivos da CPA é que tais dados sejam acessíveis
para todos os interessados, por meio de um espaço próprio no portal da
instituição, algo certamente possível em grande parte no TOTVS, novo sistema
operacional, em fase de implantação, adquirido pela instituição. Vale registrar
que essa ação já está em execução, já contando a comunidade acadêmica,
tanto dos cursos presenciais quanto dos ofertados à distância, com parte
considerável de informações no site em uma sala da CPA criada no AVA.
Cabe destacar que a CPA vem ampliando a concretização de
estratégias que priorizam também o acompanhamento das ações sugeridas.
Em virtude disso, vem buscando contatos com as diversas diretorias da
instituição, além de participar das reuniões periódicas com as coordenações de
curso para submeter as sugestões da comunidade acadêmica auferidas por
meio dos instrumentos de levantamento de dados da CPA. Como aspecto a ser
priorizado, na visão da comissão, o contato com o segmento discente, por meio
das suas lideranças, precisa ser otimizado.

3.1.2.5 Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos:

A partir da comparação dos dados coletados em 2017 com as analises
realizadas em 2015 e 1016, visando à melhoria das atividades acadêmicas e
de

gestão

da

instituição

em

consonância

com

a

Nota

Técnica

INEP/DAES/CONAES Nº 065, a CPA do Centro Universitário D. Pedro II,
apresentou no relatório de 2017 um plano de melhorias, sugerindo ações
classificadas como preventivas ou corretivas. As ações classificadas como
preventivas foram relacionadas às forças; já as preventivas estavam
relacionadas às oportunidades de melhoria.
Para fins de classificação em forças ou oportunidades de melhoria,
foram consideradas pela CPA as respostas positivas obtidas no questionário,
ratificadas pela analise comparativas com os resultados dos dois anteriores e

dos demais instrumentos utilizados, a exemplo dos grupos focais. Assim, as
respostas positivas que obtiveram percentuais iguais ou superiores a 60%
resultaram na sugestão de ações consideradas como preventivas enquanto
que as corretivas se relacionam às respostas positivas inferiores a este
percentual.

Embora

reconhecendo

que

os

critérios

necessitam

de

aperfeiçoamento, já em estudo na CPA, o intuito, com as sugestões, é manter
ou ampliar o índice de satisfação registrado. Recomenda-se à instituição
ampliar as sugestões ou redefini-las, considerando os planos gerenciais em
elaboração de curto, médio ou longo prazo.
Ao final do ano de 2018 o plano apresentado voltou a pauta de analise
da CPA, para averiguar não somente o aproveitamento das oportunidades de
melhoria evidenciadas, mas a manutenção dos aspectos positivos destacados.
O resultado da analise das realizações da instituição, em virtude das sugestões
apresentadas, estão apresentadas neste relatório nos cinco eixos analisados.
Na sequência está registrada a síntese do plano apresentado:

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Oportunidade de melhoria detectada em
2017
A missão de nossa instituição ainda não é
divulgada em todos os campi da instituição.

Os instrumentos de pesquisa (questionário e
grupos focais) utilizados pela CPA ainda não
são conhecidos por todos os participantes da
instituição.

Os indicadores internos qualidade ainda não
estão totalmente definidos.

A
divulgação
dos
resultados
da
autoavaliação institucional ainda não é
acessível
para
toda
a
comunidade
acadêmica.

Ações sugeridas pela CPA

Tipo de ação
(preventiva
ou corretiva)
Colocação de placas em todos os campi em Preventiva
local visível, da missão da instituição.
Colocação de placas com a visão e os objetivos
institucionais.
Atualização da página da CPA no site da Preventiva
instituição;
Divulgação do calendário dos grupos focais e
do período de aplicação do questionário no site
e nos murais da instituição;
Criação de um mural específico da CPA
próximo ao NAE.
Criação de indicadores de qualidade da Preventiva
instituição, pautadas no grau de satisfação
discente, docente e dos funcionários técnicoadministrativos.

Divulgação dos principais resultados do Corretiva
processo de autoavaliação institucional no site e
nos murais da instituição;
Envio de email marketing a todos os setores
com a síntese dos resultados;
Criação de um mural específico da CPA
próximo ao NAE para divulgação dos
resultados.
Os indicadores utilizados nas avaliações Definição e publicação da expectativa de Corretiva
externas (Conceito Preliminar de Curso desempenho no Conceito Preliminar de Curso

Responsável

Diretoria
administrativa

CPA/Marketing

CPA/ Diretoria
acadêmica/
Diretoria
de
Desenvolvimento
CPA/Diretoria
acadêmica/Ma
rketing/
Diretoria
administrativa

Diretoria
acadêmica/

(CPC), Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição (IGC), ENADE (CE) e o Indicador
de Diferença entre os Desempenhos
Observado e Esperado (IDD)) evidenciam
um quadro de qualidade dos cursos abaixo
do reclamado pela comunidade da FDPII.

(CPC), Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição (IGC), ENADE (CE) e o Indicador de
Diferença entre os Desempenhos Observado e
Esperado (IDD), tendo por base os resultados
atuais da instituição;
Elaboração de planos de ação considerando as
expectativas de desempenho definidas;
Aplicação de avaliações diagnóstica com foco
nas expectativas de aprendizagem verificadas
no ENADE;
Formação dos docentes
indicadores do ENADE;

com

foco

nos

Revisão dos planejamentos de disciplina
considerando as expectativas de aprendizagem
do ENADE;
Ampliação da oferta de cursos de extensão,
com foco nas necessidades de aprendizagem
verificadas nas avaliações realizadas.

Diretoria
de
Desenvolvime
nto
e
Expansão

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Oportunidade de melhoria detectada em
2017
Sintonia entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz respeito às
políticas de ensino, ainda em processo de
evolução.
Sintonia entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz respeito às
políticas de pesquisa, ainda em processo
de evolução.

Sintonia entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz respeito às
políticas de extensão, ainda em processo
de evolução.

Sintonia entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz respeito às
políticas de gestão acadêmica, ainda em

Ações sugeridas CPA

Tipo de ação
(preventiva ou
corretiva)
Revisão anual das políticas de Preventiva
ensino registradas no Projeto
Pedagógico Institucional (PPI),
com foco no acompanhamento
do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Revisão anual das políticas de Preventiva
pesquisa
registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Revisão anual das políticas de Preventiva
extensão
registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Revisão anual das políticas de Preventiva
gestão acadêmica registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco

Responsável

Diretoria
acadêmica/Diretoria
Desenvolvimento
Expansão

de
e

Diretoria
CEPPG

acadêmica

/

Diretoria
CEPPG

acadêmica

/

Diretoria
acadêmica
Diretoria
Desenvolvimento
Expansão

/
de
e

processo de evolução.

Sintonia entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz respeito às
políticas
administrativas,
ainda
em
processo de evolução.

Sintonia entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz respeito às
políticas de avaliação institucional, ainda
em processo de evolução.

Sintonia entre o PDI, PPI e o Projeto
Político Pedagógico do(s) curso(s) que
atua, ainda em processo de evolução.

Os novos cursos ofertados pela instituição
não são conhecidos por todos os docentes
da instituição.

no acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Revisão anual das políticas
administrativas registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Revisão anual das políticas de
avaliação
registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e no projeto
de autoavaliação institucional.
Revisão anual dos Projetos
Político
Pedagógico
do(s)
curso(s) com foco no Projeto
Pedagógico Institucional (PPI),
e no acompanhamento do
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) .
Aquisição de um quadro mural
para cada uma das salas de
docentes;
Publicação de cartazes ou
informes no mural das salas

Preventiva

Diretoria
acadêmica
Diretoria
Desenvolvimento
Expansão/Diretoria
administrativa.

/
de
e

Preventiva

Diretoria acadêmica / CPA

Preventiva

Diretoria
acadêmica
Diretoria
Desenvolvimento
Expansão/Diretoria
administrativa.

Corretiva

Marketing

/
de
e

Os projetos de Responsabilidade Social
(atendimentos a comunidade, formação
continuada, ações de intervenção na
comunidade) com impacto no seu ambiente
de atuação não são conhecidos pelos
estudantes de diferentes cursos da nossa
instituição.
As ações de Responsabilidade Social
apesar de relevantes para a comunidade
local, não são divulgadas.

Resultados realizações da instituição
considerando o seu planejamento ainda
não acessível a todos.

de
docentes
com
as
informações dos novos cursos;
Envio de email marketing
informações dos novos cursos.
Publicação de um informe Corretiva
sobre principais o Projetos de
Responsabilidade
Social
desenvolvidos pelos diferentes
cursos nas redes sociais, no
site da instituição e nos murais
de cada curso.
Publicação
de
informe Corretiva
publicitário evidenciando os
Projetos de Responsabilidade
Social mais relevantes para a
comunidade local.
Publicação das realizações da Corretiva
instituição considerando o seu
planejamento para todos os
segmentos.

Marketing

Marketing

Marketing
Diretoria
acadêmica / Diretoria de
Desenvolvimento
e
Expansão/Diretoria
administrativa./ Financeira.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Oportunidade de melhoria detectada
em 2017

Ações sugeridas CPA

Tipo de ação
(preventiva ou
corretiva)
As matrizes curriculares dos cursos, Análises
reflexivas
em
sala, Preventiva
apesar de atualizadas em 2017, na promovidas por cada professor,

Responsável

Diretoria
acadêmica/Coordenação

percepção de alguns discentes, não sobre
a
relação
dos
seus
consideram as demandas sociais e componentes curriculares com as
profissionais da área.
demandas sociais e profissionais,
considerando a área do curso.

As matrizes curriculares dos cursos,
apesar de atualizadas em 2017r, na
percepção de alguns discentes, não estão
alinhadas
às
necessidades
dos
estudantes.

Os docentes consideram que o estímulo à
formação
continuada
precisa
ser
ampliado.
Nem todas as disciplinas na modalidade
semipresencial
(e-Dom)
oferecem
recursos (textos, vídeos, etc) e atividades
diversificadas.

Atualização
nas
matrizes,
considerando as reflexões em sala.
Análises
reflexivas
em
sala, Preventiva
promovidas por cada professor,
sobre
a
relação
dos
seus
componentes curriculares com as
demandas sociais e profissionais,
considerando a área do curso.
Atualização
nas
matrizes,
considerando as reflexões em sala.
Ampliação do quadro de formações Preventiva
internas, com foco nas demandas
profissionais da área e nas
avaliações externas;
Manutenção da avaliação das salas, Preventiva
realizadas pela equipe já designada
para este fim;

Formação dos docentes, com foco
no planejamento e recursos do AVA.
Nem todos os as dúvidas dos estudantes - Publicação no site da instituição em Corretiva
são atendidas com presteza e agilidade todos os murais do aluno dos
pelo setor das semipresenciais
horários de atendimento no setor
das semipresenciais

dos cursos /Docentes.

Diretoria
acadêmica/Coordenação
dos cursos /Docentes.

Diretoria
acadêmica/Coordenação
dos cursos
Diretoria acadêmica

Diretoria
acadêmica/Marketing

Publicação no site e em todos os
murais do aluno de instituição dos
serviços disponíveis no setor das
semipresenciais
As atividades diversificadas, para além
das aulas diárias, ofertadas pelos cursos
não são conhecidas por todos os
discentes e docentes.
Para a maioria dos segmentos que
participou da avaliação o site da instituição
não é uma boa fonte de informação e
divulgação

Publicação no site e nos principais Corretiva
murais da instituição das atividades
ofertadas pelos cursos, para além
das aulas diárias.
Atualização do visual do website Corretiva
institucional com vistas a torna-lo
mais
atraente,
funcional,
de
navegação mais clara;
Publicação
das
informações
essenciais sobre a instituição no
website
institucional
(cursos,
matrizes, eventos para o público
interno
e
externo
serviços,
localização dos campi e dos
principais setores que prestam o
atendimento aos discentes);
Possibilitar
serviços,
como
a
emissão de contracheque para os
docentes e funcionários assim como
emissão de boletos e solicitação de
serviços para os discentes.
Para a maioria dos segmentos que Atualização o visual dos quadros de Corretiva
participou da avaliação quadros de aviso avisos institucionais com vistas a
da Faculdade não contêm informações torna-los
mais
atraentes
e

Diretoria
acadêmica/Marketing

Marketing
Diretoria
acadêmica / Diretoria de
Desenvolvimento
e
Expansão/Diretoria
administrativa./ Diretoria
Financeira.

Marketing
Diretoria
acadêmica / Diretoria de
Desenvolvimento
e

importantes sobre a instituição e os funcionais;
cursos.
Publicação
das
informações
essenciais sobre a instituição nos
quadros de avisos (cursos, eventos
para o público interno e externo
serviços, localização dos campi e
dos principais setores que prestam
atendimentos aos segmentos).

Expansão/Diretoria
administrativa/ Diretoria
Financeira.

Para a maioria dos segmentos que
participou avaliação os quadros de aviso
não são referência para divulgação dos
documentos institucionais.

Marketing/
acadêmica

Diretoria

Marketing/
acadêmica

Diretoria

Os segmentos avaliados desconhecem,
na maioria, os serviços de atendimento e
orientação para os casos de dificuldade de
aprendizagem.

Nem todos os discentes e docentes cursos
e projetos de extensão da minha
faculdade.

Publicação de uma súmula dos Corretiva
documentos
institucionais
nos
quadros de aviso da instituição ou os
espaços onde esses documentos
estão disponíveis.
Publicação dos locais e horários de Corretiva
atendimento
nos
quais
são
prestados
os
serviços
de
atendimento e orientação para os
casos
de
dificuldade
de
aprendizagem no site e nos murais
da instituição.
Publicação no site da instituição e Corretiva
em todos os murais dos discentes e
das salas de docentes os editais
para os projetos de extensão;
Publicação no site da instituição e
em todos os murais dos discentes e
das salas de docentes os editais dos
resultados dos projetos de extensão.

Marketing/
Diretoria
acadêmica/ CEPPG

Nem todos os discentes sabem sobre o Publicação no site da instituição e
processo de seleção para as atividades de em todos os murais dos discentes e
monitoria.
das salas de docentes os editais
para a seleção de monitores.
Nem todos os discentes e docentes Publicação no site da instituição e
conhecem os projetos de pesquisa em todos os murais dos discentes e
desenvolvidos na instituição.
das salas de docentes os editais
para os projetos de pesquisa;
Publicação no site da instituição e
em todos os murais dos discentes e
das salas de docentes os editais dos
resultados dos projetos de pesquisa.
Uma minoria dos docentes desconhece o Promoção de reuniões, pelas
papel do NDE.
coordenações de cursos para
esclarecer o papel, assim como as
atividades desenvolvidas por este
núcleo, em seus respectivos cursos.
Uma minoria dos docentes desconhece o Promoção de reuniões, pelas
papel dos colegiados.
coordenações de cursos para
esclarecer o papel, assim como as
atividades desenvolvidas por este
núcleo,
em
seus
respectivos
colegiados.
Uma minoria dos docentes declara que Divulgação dos editais dos projetos
não há incentivo nos cursos, que atua de pesquisa nas reuniões de
como docente, para o professor atuar nos colegiado e por email dos editais dos
projetos de pesquisa.
projetos de pesquisa para os
docentes;
Publicação dos editais dos projetos
de pesquisa na sala de docentes.

Corretiva

Marketing/
Diretoria
acadêmica/ CEPPG

Corretiva

Marketing/
Diretoria
acadêmica/ CEPPG

Preventiva

Coordenações
cursos

dos

Preventiva

Coordenações
cursos

dos

Preventiva

Coordenações
dos
cursos/
Marketing/
Diretoria
acadêmica/
CEPPG

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Oportunidade de melhoria detectada
em 2017
Nem todos os discentes e docentes
conhecem as informações sobre os
direitos e deveres do estudante na
instituição constantes no manual do
aluno.

Ações sugeridas pela CPA

Tipo de ação
(preventiva ou
corretiva)
Publicação de uma súmula do manual do Corretiva
aluno nos quadros de aviso de discentes e
docentes ou dos espaços onde esse
documento está disponível;

Publicação do manual do aluno no site da
instituição.
Algumas turmas da instituição não Incentivo à eleição de líderes e vice-líderes
contam com lideranças estudantis em cada turma.
(líderes de turma).
Alguns discentes desconhecem os Publicação dos serviços da Ouvidoria em
serviços da Ouvidoria.
todos os quadros de aviso e no site
institucional;
Ampliação das visitas das ouvidoras às
turmas para apresentação dos serviços do
órgão.
Alguns docentes desconhecem que o Ampliação do número de reuniões de
acesso à Direção Acadêmica é aberto docentes com a Direção Acadêmica.
para o atendimento aos docentes.
A maioria dos discentes declara que no Revisão das rotinas de atendimento ao aluno;
setor de atendimento ao estudante as
solicitações não são rapidamente Publicação dos serviços prestados no setor
atendidas.
de atendimento ao aluno;
Formação dos funcionários que atuam no

Responsável

Marketing/
Diretoria
acadêmica

Preventiva

Coordenações de
curso.

Preventiva

Ouvidoria

Preventiva

Diretoria
acadêmica

Corretiva

Direção
administrativa.

A maioria dos discentes declara que no
setor financeiro as dúvidas não são
esclarecidas com agilidade.

Alguns docentes declaram que na
instituição não há clareza sobre as
competências e responsabilidades dos
docentes na instituição.
Alguns docentes e funcionários declaram
que as condições de trabalho não são
adequadas ao exercício da função
docente.

setor de atendimento ao aluno, com foco na
retenção,
resolução
do
problema
e
acolhimento discente.
Revisão das rotinas de atendimento ao aluno Corretiva
no setor financeiro;
Publicação dos serviços prestados no setor
financeiro;
Formação dos funcionários que atuam no
setor de atendimento ao aluno, com foco na
retenção,
resolução
do
problema
e
acolhimento discente.
Elaboração de um manual para os docentes Preventiva
e, posterior divulgação no site institucional.

Promoção de reuniões com os docentes e Corretiva
funcionários visando a coleta de dados sobre
as condições de trabalho;
Levantamento detalhado “in loco” das
condições de infraestrutura das salas de
aulas, sala dos docentes.
Elaboração de um plano de ação.
Alguns técnicos-administrativos declaram Divulgação no site institucional das Preventiva
que
as
normativas
institucionais normativas
institucionais
(regimento,
(regimento, regulamentos) não são regulamentos)
divulgadas.
Alguns técnicos-administrativos declaram Elaboração de um manual contendo as Preventiva
que não há clareza sobre as competências
e responsabilidades dos
competências e responsabilidades dos colaboradores e, posterior divulgação no site
colaboradores e seus setores.
institucional.

Diretoria
Financeira.

Diretoria
Acadêmica

Diretoria
Administrativa/

Diretoria
Administrativa

Diretoria
Administrativa

Alguns técnicos-administrativos declaram Levantamento detalhado “in loco” das Preventiva
que condições de trabalho não são condições de infraestrutura das salas onde
adequadas ao exercício da função.
os
funcionários
técnico-administrativos
exercem as suas funções.
Elaboração de um plano de ação.
Alguns técnicos-administrativos declaram Analise dos resultados da avaliação do Preventiva
que Direção Administrativa não é aberta gestor pelo segmento técnico-administrativo;
ao atendimento aos colaboradores.
Ampliação do número de reuniões entre a
direção administrativa e os colaboradores,
com foco na escuta, feedback produtivos,
resolução de problemas e motivação do
funcionário.
Alguns
dos
técnicos-administrativos Analise dos resultados da avaliação do Preventiva
declaram que a Direção Financeira não é gestor pelo segmento técnico-administrativo;
aberta
ao
atendimento
aos Ampliação do número de reuniões entre a
colaboradores.
direção financeira e os colaboradores, com
foco na escuta, feedback produtivos,
resolução de problemas e motivação do
funcionário.

Diretoria
Administrativa

Diretoria
Administrativa

Diretoria
Financeira

EIXO 5: INFRAESTRUTURA
Oportunidade de melhoria detectada
em 2017

Ações sugeridas pela CPA

Tipo de ação
(preventiva ou
corretiva)
O mobiliário (carteiras) nas salas de aula Reforma do mobiliário (carteiras), Corretiva
não é considerado adequado por um adequando ao conforto do aluno.
número expressivo de discentes e
docentes.
A infraestrutura do auditório (conforto, Manutenção dos equipamentos Corretiva
espaço físico, mobiliários, equipamentos e audiovisuais, tendo em vista que
condições de uso) não é considerada nos grupos focais esta foi a principal
muito boa por todos os segmentos.
reinvindicação, em se tratando do
auditório
O acesso à rede wi-fi é considerado Elaboração e publicação de um
ineficiente por todos os segmentos.
plano de um de ampliação paulatina
da rede wi-fi.
Ampliação da rede wi-fi.
A infraestrutura da área de estudos na Ampliação da área de estudos da
Biblioteca não é considerada de qualidade biblioteca.
por alguns discentes e docentes.
A infraestrutura da área de lanchonete não Revisão dos contratos com as
é considerada de qualidade por todos os empresas que prestam serviços nas
segmentos.
áreas de lanchonete para garantir
preços competitivos nos produtos
ofertados e a ampliação das mesas,
cadeiras e opções de lanche.
Efetivação de parcerias com

Corretiva

Responsável

Diretoria administrativa/
Diretoria Financeira.

Diretoria administrativa

Diretoria administrativa/
Diretoria
Financeira/Diretoria
Acadêmica.

Preventiva

Corretiva/
Preventiva

Diretoria administrativa

A infraestrutura dos laboratórios de
práticas (espaço físico e equipamentos
disponíveis) não é considerada de
qualidade por alguns docentes e
discentes.

A infraestrutura dos laboratórios de
Informática (espaço físico, quantidade de
equipamentos e condições de uso) não é
considerada de qualidade para uma parte
expressiva de docentes e discentes.

Para alguns discentes e docentes o
acervo da biblioteca física não apresenta
diversidade de títulos.

empresas
para
disponibilizar
máquinas de café automatizadas
em todos os campi.
Elaboração de um plano de Corretiva
melhorias dos laboratórios de
prática, com foco nas necessidades
apontadas pelos docentes para as
aulas práticas.
Ampliação da manutenção dos
equipamentos
disponíveis
nos
laboratório de prática.
Elaboração de um plano de Corretiva
melhorias dos laboratórios de
informática, com foco na aquisição
de programas e de equipamentos;
Ampliação da manutenção dos
equipamentos
disponíveis
nos
laboratórios de informática, visando
garantir o funcionamento pleno de
todos
os
computadores
e
equipamentos
disponíveis
no
espaço.
Ampliação do número de títulos na Preventiva
biblioteca;
Ampliação
da
divulgação
da
biblioteca on-line, hoje disponível
para todos os discentes e docentes,
nos murais de discentes e docentes
e na própria biblioteca física.

Diretoria administrativa/
Diretoria
Financeira/Diretoria
Acadêmica.

Diretoria administrativa/
Diretoria
Financeira/Diretoria
Acadêmica.

Diretoria
Acadêmica/Marketing

Para alguns discentes e docentes o
processo de renovação de livros da
Biblioteca não atende às necessidades
dos usuários.
Para a maioria discentes o serviço de
climatização das salas de aula não é
totalmente de qualidade.
Para uma parte expressiva dos discentes
e docentes limpeza dos espaços não uma
constante

Para a maioria docentes sala de docentes
não é adequada ao trabalho.

Para a maioria dos funcionários as salas
onde trabalham não são adequadas.

Para a maioria dos discentes, docentes e
funcionários os espaços de banheiros não
são suficientes.

Renovação dos livros da biblioteca Preventiva
por meio do portal da instituição.

Diretoria Acadêmica

Ampliação da manutenção dos Corretiva
equipamentos de climatização.

Diretoria Administrativa.

Revisão da rotina de trabalho dos
funcionários de apoio, com foco na
limpeza dos espaços;
Elaboração de uma campanha
educativa, com foco no uso cidadão
dos espaços coletivos.
Elaboração de um plano de reforma
das salas dos docentes, com foco
no mobiliário (mesas, cadeiras e
armários),
rede
wi-fi
e
computadores.
Elaboração de um plano de
adequação das salas trabalho, com
foco nas necessidades para bem
exercer suas funções.
Ampliação
dos
espaços
de
banheiros.

Corretiva

Diretoria Administrativa.

Corretiva

Diretoria
Administrativa/Diretoria
Financeira

Corretiva

Diretoria
Administrativa/Diretoria
Financeira

Preventiva

Diretoria
Administrativa/Diretoria
Financeira

3.1.2.6 Demonstração de evolução institucional

No ano de 2018 foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que
oficializou a transformação da Faculdade D. Pedro II em Centro Universitário D.
Pedro II, uma evolução que guarda coerência com a história de conquistas e
crescimento da instituição. Caracterizada por investimentos, trabalho e
dedicação, esta evolução, além de contribuir expressivamente com para o
desenvolvimento socioeconômico do município de Salvador, vem buscando
representar um diferencial de qualidade nos cursos que oferta.
Desde a sua criação, estabelecida inicialmente em um amplo prédio
situado na Avenida Estados Unidos, no bairro do Comércio, em Salvador,
Bahia, já demonstrava atenção à sua missão. À época, apesar da sua
importância história que o levou a ser tombado pelo IPHAN, encontrava-se o
bairro em situação de degradação. Aderindo a um plano de revitalização do
espaço, a instituição percebeu o potencial da área. Pouco a pouco, as lojas de
comércio se ampliaram e as sedes das empresas de serviços portuários,
principalmente as de intermediação financeira e despacho aduaneiro, já
existentes, atraíram outas IES para o espaço.
Respeitando a necessidade de promover reformas que atendessem as
demandas educacionais e de acessibilidade sem prejuízo as exigências legais
quanto a preservação do patrimônio, a instituição na sua inauguração

já

contava com salas de aula, assim como as demais áreas de atendimento ao
aluno e ao professor, climatizadas. Paulatinamente, foi promovendo a
otimização das instalações e a implantação de novos laboratórios de
Informática e de Saúde. Posteriormente, adquiriu um novo prédio na Praça da
Inglaterra, também no bairro do Comércio, de idade centenária. Na nova
edificação, além de salas e dependências administrativas modernas, amplas e
espaçosas, foi estabelecida uma nova Biblioteca, áreas de convivência e
refeitórios, além de um auditório a disposição também da comunidade.
Sucessivamente, incorporou mais quatro prédios no Comércio e na região da
Cidade Baixa.

Todas as suas sedes buscam atender ao que dispõem o Decreto n°
5.296/2004, sobre as condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida. Na atualidade ocupa cinco prédios, todos no bairro do
comércio, disponibilizando nesses prédios vários laboratórios, biblioteca, áreas
de convivência e refeitórios, auditório, entre outros.
A instituição foi a primeira unidade fundada pelo Grupo Dom Pedro II,
atualmente Grupo UNIDOM. Consolidado em 2009, o grupo começou sua
expansão para a área de saúde. Hoje se constitui em uma holding, expandida
na capital, com a incorporação da Faculdade Dom Pedro II de Tecnologia, das
Faculdades Integradas Olga Mettig, e a Faculdade São Bento da Bahia. Para o
interior da Bahia, com vistas a cooperar com as demandas socioeconômicas
das micro-regiões do estado, foram incorporadas a Faculdade Dom Luiz de
Orleans e Bragança em Ribeira do Pombal, a Faculdade Dom Pedro II –
Jequié, Faculdade Dom Pedro II – Barreiras, e a Faculdade Dom Pedro II –
Luis Eduardo Magalhães. Por fim, alcançamos o Estado de Sergipe, já numa
perspectiva regional, com a incorporação da Faculdade Dom Pedro II - Sergipe,
no município de Lagarto.
O Centro Universitário D. Pedro II, ainda como Faculdade Dom Pedro II,
teve o seu primeiro ciclo de desenvolvimento institucional se desdobrando do
seu Credenciamento em 2005 ate o ano de 2010. Posteriormente, durante o
Recredenciamento Institucional, foi aprovado o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional A mudança na organização acadêmica para Centro Universitário,
por transformação Faculdade Dom Pedro II em 2018, guardou coerência com a
projeção já estabelecida de crescimento da IES no PDI anterior, vindo otimizar
sua oferta de graduação e graduação tecnológica, conforme autonomia
prevista na legislação vigente para Centro Universitário. (PDI) com aditivo para
Credenciamento EAD, hoje uma realidade na instituição.
Dentre outros tópicos o PDI da instituição projeta o seguinte quanto ao
crescimento institucional nos próximos cinco anos da IES:
Elevação para CENTRO UNIVERSITÁRIO entre o final deste ciclo e
início do seguinte (2018 – 2022); (cumprido com o credenciamento do
Centro Universitário Dom Pedro II, por meio da Portaria nº 1.062);

• Implantação e Desenvolvimento de novos Cursos de Graduação e
Graduação Tecnológica presencial e a distância;
• Autorização do Curso de Medicina;
• Implantação e Desenvolvimento de Abertura de novos Cursos de PósGraduação lato sensu e Extensão (cumprido com a consolidação do
Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação - CEPPG);
• Consolidação das atividades de iniciação à pesquisa (cumprido com a
consolidação do Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação CEPPG);
• Ampliação da oferta EAD com a constituição de Polos na Bahia e no
Brasil.
Coerentemente definidas, as diretrizes que norteiam o planejamento
financeiro da instituição vêm evidenciando não somente a sua rentabilidade,
mas garantindo o cumprimento das metas propostas para curto, médio e longo
prazos, com vistas à qualidade do ensino que oferta. Não é assim sem razão
os investimentos informados pela instituição na atualização do seu acervo
bibliográfico, equipamentos e capacitação de docentes foram realizados em
2018.
A expectativa da CPA é em 2019 continue a evoluir, a despeito do
cenário ainda desafiador do país, antecipando-se a possíveis obstáculos aos
objetivos propostos. Neste caminho, a observação das sinalizações realizadas
pelos seus diversos segmentos por meio da autoavaliação 2018 registradas
aqui neste relatório é um caminho para não somente definir, mas para manter
ou corrigir o que foi planejado.

3.2

EIXO

2:

MISSÃO,

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na reorganização das 10 dimensões que passaram a ser contempladas
no processo de autoavaliação em cinco eixos, foi estabelecido pelo SINAES
que o segundo eixo passaria a abranger a Dimensão 1 (Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social).
Essas duas dimensões, no Centro Universitário D. Pedro II, abrangem
importantes norteadores às ações acadêmicas e administrativas da instituição
aqui avaliada, que estão explicitados em todos os documentos oficiais da IES,
a exemplo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) e do Regimento Interno que estabelecem, entre
outros, a finalidade, objetivos e compromisso da IES, com foco em sua missão
e no exercício de suas ações de Responsabilidade Social, conforme verificado
na sequência.

3.2.1 MISSÃO

A missão necessita se constituir em um dos principais norteadores das
ações acadêmicas e administrativas de uma Instituição de Ensino Superior.
Neste caminho, quando bem elaborada, a missão institucional, quando bem
elaborada se constitui e em um importante de apoio à gestão estratégica das
instituições.
Para Rebouças (2009) é a missão que define a estratégia, e determina a
estrutura organizacional, sendo imperioso, por esta razão, que o público a
conheça e a compreenda. Particularmente para o público interno da
organização, conhecer a missão e nela acreditar, ver resultados e sentir-se
parceiro é fundamental a todos os envolvidos (DRUCKER, 2002). Cônscia da
importância da missão, a instituição assim definiu a sua:
Formar cidadãos conscientes e profissionais competentes para o
desenvolvimento humano solidário e bem fundamentado, com pleno
domínio dos saberes e das práticas necessários ao exercício
profissional, detentores de princípios éticos e de cidadania, e com

condição de participar ativamente do desenvolvimento da sua região,
do Estado e do País (Plano de Desenvolvimento Institucional do
Centro Universitário D. Pedro II 2018-2022, p. 9).

A análise da missão do Centro aqui em pauta evidencia, em uma
declaração clara, um rol de objetivos claros relacionados à organização da
própria instituição. Tais objetivos norteiam a condução das ações em prol das
metas previamente definidas em seu planejamento estratégico. Não é, assim,
sem razão, a expansão da instituição na capital soteropolitana e para interior
baiano, por meio de cursos ofertados na modalidade EAD.
Outras ações que guardam coerência com o explicitado na missão do
Centro Universitário D. Pedro II e que, além dos cursos regulares de graduação
e pós-graduação, a instituição também promove variados eventos científicos e
culturais por meio dos seus cursos, abertos à comunidade, demonstrando a
preocupação da instituição em impactar positivamente a sociedade, para além
das suas salas de aula.
Em relação à divulgação da missão da instituição verifica-se que esta é
realizada continuamente, de forma explicita ou implícita, em encontros
pedagógicos, que se iniciam já na abertura do semestre. Posteriormente, com
foco na evolução positiva contínua dos processos institucionais e na sintonia de
todos os setores da IES, são realizadas reuniões semanais com as
coordenações de cursos, com a diretoria financeira, administrativa, acadêmica
e de expansão. Para os discentes, há encontros diversos, relacionados às
atividades de pesquisa e extensão, coordenadas pelo CEPPG, nos quais a
concretização dos objetivos da missão é verificada.
A missão da instituição também está exposta em placas de metal,
fixadas na área de principal acesso da maioria dos campi, em local visível para
todos os que acessam o espaço. No portal da instituição, no entanto, necessita
de maior visibilidade.
A divulgação da missão institucional Centro Universitário D. Pedro II em
documentos, espaços diversos e em encontros com os diversos segmentos,
vem resultando em seu conhecimento pela maioria dos participantes da
comunidade acadêmica aqui em pauta. Isto porque, em 2018, ao serem

indagados sobre a divulgação da missão na instituição os discentes assim
responderam:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento discente

O confronto dos dados coletados em 2018 com os resultados apurados
em 2017 evidenciam que, afirmações positivas em relação ao conhecimento da
missão continuam a superar negativas, no segmento discente:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017- segmento discente

Padrões de respostas idênticos aos levantados junto ao segmento aluno
foram verificados entre os docentes, que assim responderam, ao serem
perguntados sobre a divulgação da missão institucional no Centro:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento docente

Analisando os dados coletados em 2017 relativos à divulgação da
missão no segmento docente, é possível verificar uma ampliação significativa,
quando comparados aos totais apurados em 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017- segmento docente

Entre os funcionários a apuração dos resultados acerca da divulgação
da missão na instituição apresentou os seguintes resultados:

onte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento técnico-administrativo

Verifica-se, por meio do gráfico anterior, que o conhecimento da missão
institucional também é ratificado pelos funcionários, demonstrando que as
ações da instituição em prol da divulgação da sua missão para os diversos
segmentos, apontada em relatórios elaborados nos dois primeiros anos do
triênio anterior, continuam a apresentar resultados positivos, conforme já
verificado em 2017.
Vale ressaltar que as conclusões da CPA guardam coerência com uma
importante analise externa, realizada pela comissão de avaliadores que tratou
sobre o credenciamento do Centro Universitário Dom Pedro II ao final do ano
de 2018. Na percepção desses avaliadores “(..) da leitura do Relatório, verificase que a missão institucional está implantada e articulada com os objetivos e
as metas previstas no PDI de forma excelente” (PARECER CNE/CES Nº:
493/20187).
A despeito das constatações alentadoras, dado os impactos e reflexos
que a missão institucional proporciona as organizações, tanto como ferramenta
de apoio à gestão estratégica quanto como instrumento que possibilita ao
público interno da IES, conhecer a missão e nela acreditar, ainda se faz
necessário investir em sua divulgação, principalmente nos polos da EAD. Para,
tal, conforme já recomendado no relatório de 2017, a CPA sugere a divulgação
da missão nos murais físicos e nas áreas de entrada da instituição de todos os
campi e polos. Além disso, faz-se necessário ampliar a visibilidade da missão
7
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no portal da instituição, pois é este um espaço virtual que a comunidade
acessa com frequência. Isto porque a missão estabelecida pelo Centro
Universitário D. Pedro II, longe de oferecer um serviço ou produto, define
essencialmente a razão da sua existência, estando intimamente ligada não
somente ao lucro, mas ao seu objetivo social. Desta forma, evidencia-se a
necessidade de se intensificar os esforços para torná-la conhecida por todos
aqueles que compõem o grupo para os quais as suas ações se voltam
prioritariamente.

3.2.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que também compõe
este eixo, é no Centro Universitário D. Pedro II o documento que identifica a
organização como Instituição de Ensino Superior. Nele é explicitada a missão a
que se propõe a IES, as estratégias para atingir os seus objetivos e metas, a
sua estrutura organizacional às diretrizes pedagógicas norteadoras das suas
ações, assim como as atividades acadêmicas que desenvolve ou que planeja
desenvolver.
Fruto de avaliações criteriosas do desempenho institucional e de
reflexões sobre as tendências e perspectivas da comunidade acadêmica, é
atualizado periodicamente. O atual, por exemplo, com previsão de ciclo inicial
se desdobrando de 2018 a 2022, já contempla a transformação da organização
acadêmica da então Faculdade Dom Pedro II, IES nº 3588, em Centro
Universitário, apresentando para tal, o histórico da Mantenedora e da IES,
assim como todas as políticas e rotinas internas e externas para potencializar a
transformação que sofreu.
Organizado em dez capítulos, é apresentado no primeiro a história da
mantenedora do Centro, a Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda., CNPJ
n° 05.817.107/0001-40, e da holding UNIDOM PARTICIPAÇÔES S/A, CNPJ nº
27.632.503/0001-36, que detém majoritariamente a Instituição Baiana, outras
duas Mantenedoras e duas Unidades de Saúde/escola, dentre outros negócios.
Na sequência é relatado o histórico da IES, ainda como Faculdade D. Pedro II,

assim como da sua mantenedora. Pela CPA é sugerida a atualização, com
vistas a contemplar a transformação da instituição em Centro Universitário.
Ainda no primeiro capítulo são explicitados a Missão e demais marcos de
referência da IES, no que tange a oferta de graduação, pós-graduação lato
sensu, de extensão e de iniciação à pesquisa, além de uma projeção de
crescimento para os cinco próximos anos, considerando o contexto local,
regional e nacional.
No segundo e terceiro capítulos é apresentado o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), com as respectivas políticas propostas e Organização
Didático Pedagógica da Instituição, já com projeção de Centro. Na
apresentação em pauta são contempladas tanto a modalidade presencial,
quanto a distância, tendo em vista o credenciamento da IES para ambas as
modalidades.
No quarto capitulo é exposto o processo de implantação dos cursos
ofertados na modalidade a distância, com os fundamentos de suas necessárias
rotinas acadêmicas. No Capítulo 5, é traçado o perfil do Corpo assim como as
políticas referentes ao segmento, nas quais estão contempladas também o
Plano de Carreira do Corpo Docente, já homologado pela Mantenedora na
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, conforme
Portaria nº 06/2015, publicada no D.O.U. nº 162, de 25 de agosto de 2015.
No sexto capítulo o foco está nas políticas da instituição para o corpo
Técnico Administrativo com o respectivo Plano de Carreira, também já
homologado pela Mantenedora na Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego na Bahia, conforme Portaria nº 07/2015, publicada no D.O.U. nº 162,
de 25 de agosto de 2015
No

sétimo

capítulo

constam

os

fundamentos

da

Organização

Administrativa da IES, no que se refere à sua gestão e a estrutura
administrativa e hierárquica proposta no Regimento Interno do Centro
Universitário Dom Pedro II.
No Capítulo 8, é apresentado o processo Autoavaliação Institucional da
IES, com foco na atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e sua
correlação efetiva com a gestão acadêmica e administrativa da IES.

No Capítulo 9 é retratada a Infraestrutura da IES e suas instalações
acadêmicas e administrativas, que abrange a sua Sede e prédios anexos do
ensino presencial, assim como os Polos da educação a distância, devidamente
cadastrados e registrados no sistema e-mec. Por fim, no último é apresentado
o

Demonstrativo

de

Capacidade

e

Sustentabilidade

Financeira

da

Mantenedora, tanto aplicada à IES e seus próximos cinco anos enquanto
Centro Universitário, quanto no sentido geral da Mantenedora e seus diversos
negócios, contemplados nos últimos três Demonstrativos de Resultados do
Exercício (DRE) referentes a 2017, 2016 e 2015.
Detalhado e elaborado em linguagem clara, o PDI do Centro
Universitário D. Pedro II evidencia coerência e articulação entre as diversas
estratégias para ampliar os padrões de qualidade do ensino que busca ofertar.
Assim sendo, é, para além da obrigatoriedade legal, um norteador que reflete
as políticas e anseios da instituição, orientando os seus gestores na construção
dos seus planos de trabalho, voltados às metas e aos objetivos estabelecidos
pela IES. Por assim se constituir, o conhecimento do PDI no Centro
Universitário D. Pedro II não se restringe aos gestores. Em 2017, o segmento
docente já atestava, tanto nos grupos focais quanto no questionário, que as
ações de estudo do PDI, realizadas para fundamentar a revisão dos PPC,
resultaram no conhecimento do PDI por boa parte dos docentes, conforme se
verifica a seguir:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

O conhecimento evidenciando em 2017 entre os docentes sobre o PDI
também foi verificado em 2018, tendo em vista que os docentes assim
declararam:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Também em 2018, a mesma sintonia entre o PDI e as demais politicas e
documentos institucionais voltou a ser declarada pelos docentes, conforme se
verifica no quadro a seguir:
Afirmação

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Não
respondeu

36,2%

Não
concordo
e nem
discordo
22,4%

Existe sintonia entre o
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), no
que diz respeito as
políticas administrativas
Existe sintonia entre o
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), no
que diz respeito às
políticas de pesquisa.
Existe sintonia entre o
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), no
que diz respeito as

36,2%

6,9%

1,7%

2,6%

40,5%

36,2%

19%

0,9%

1,7%

1,7%

43,1%

35,3%

17,2%

2,6%

0,9%

0,9%

politicas de ensino.
40,5%
36,2%
19%
0,9%
Existe sintonia entre o
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), no
que diz respeito às
políticas de extensão.
42,2%
31%
18,1%
6%
Existe sintonia entre o
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), no
que diz respeito às
políticas
de
gestão
acadêmica.
39,7%
28,4%
19,8%
6,9%
Existe sintonia entre o
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), no
que diz respeito às
políticas de pesquisas.
Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 - segmento docente

1,7%

1,7%

1,7%

2,6%

2,6%

2,6%

O conhecimento do PDI evidenciado pelo segmento docente a partir de
2018 é explicado, na percepção da CPA, pela revisão dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC), que demandou na leitura do documento por
todos. Assim, a CPA mantem a sugestão para que, dadas as consequências
positivas que a revisão dos projetos dos cursos seja realizada em períodos
mais curtos. Além disso, conforme já apontado em 2017, recomenda-se a
continuidade das discussões nos núcleos docentes estruturantes e nos
colegiados dos cursos com foco no PDI e no PPC.
Outro

aspecto

que

merece

destaque,

ainda

em

se

tratando

desenvolvimento institucional, é que a orientação da instituição, com a
ampliação da oferta dos cursos em EAD, para o aproveitamento do seu próprio
quadro de docentes, para tal modalidade foi mantido em 2018. Desta forma, no
ano em pauta, foram considerados não somente a disponibilidade de horários
dos docentes, mas, sobretudo, o desejo manifestado em ensinar e aprender
em mais este contexto educativo da instituição.
A sintonia evidenciada pelo segmento docente entre o PDI e demais
políticas institucionais foi apontada também entre o planejamento realizado na

instituição pelos diferentes setores e as ações efetivamente realizadas. Já em
2017, os docentes assim afirmaram:

EXISTE COERÊNCIA ENTRE O PLANEJAMENTO
DIVULGADO PELA INSTITUIÇÃO E SUAS
REALIZAÇÕES.
44,8

38,8

8,6

CONCORDO
TOTALMENTE.

CONCORDO
PARCIALMENTE.

3,4

NÃO
DISCORDO
CONCORDO E
PARCIALMENTE.
NEM DISCORDO.

2,6
DISCORDO
TOTALMENTE.

1,7
NÃO
RESPONDEU

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Em 2018, os resultados apurados evidenciaram, quando comparados
aos de 2017, uma significativa diminuição na afirmação dos docentes que
declararam não concordar e nem discordar sobre a coerência entre o
planejamento e as efetivas ações. Em contrapartida, o número de respostas
positivas foi ampliado, conforme se constata no gráfico anterior. Os resultados
evidenciam que as ações em prol do estudo do PDI continuam a ser efetivadas
no segmento em pauta.
Entre os técnico-administrativos, a coerência entre o planejamento e as
ações realizadas pela instituição foi assim apontada:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

Com totais que se assemelham aos resultados apurados em 2017,
apesar das somas das respostas positivas se sobreporem as respostas
negativas, a analise da avaliação realizada pelos funcionários acerca da
coerência entre o planejamento e as realizações efetivas da instituição continua
evidenciando como necessário investigar os motivos que levaram uma parte
expressiva do segmento técnico-administrativo a escolher a neutralidade como
resposta.

3.2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade social refere-se ações, comportamento ou posturas
voluntárias das organizações, em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos
seus públicos interno e externo. Um olhar, ainda que breve, sobre a história do
Centro Universitário D. Pedro II revela que a instituição, já a partir da escolha
da área para a sua primeira localização física, demostrou a sua preocupação
em se constituir como uma instituição voltada ao beneficio de uma coletividade.
Atesta tal afirmação o fato de ter sido a primeira instituição a acreditar e a fazer
parte do plano de revitalização do bairro do Comércio, local com vários prédios
históricos, mas em visível estado de degradação. Recuperando edificações
onde hoje funcionam alguns dos seus campi, sempre respeitando as
características arquitetônicas de cada um, a instituição vem se configurando

como uma experiência bem-sucedida na área. Como consequência, contribuiu
para atrair a atenção de outras instituições para a área, que hoje é um
importante polo educacional baiano. Como se não bastasse, voltou-se para um
segmento populacional até então não contemplado pelo Ensino Superior,
composto por trabalhadores do próprio bairro, do entorno e de ilhas, que
apesar de não tão próximas, têm, por meio do porto de Salvador, o acesso
facilitado ao bairro no qual a instituição se localizada. Tal tendência, vem hoje
se ampliando por meio da EAD, com a penetração da instituição em municípios
interioranos, no qual a oferta de cursos de formação superior se faz necessária.
Também coadunando com o seu intuito de promover ações com
impactos positivos na comunidade local, a instituição promove eventos de
responsabilidade social diversos. Este é o caso, por exemplo, de formações
continuadas, atendimento jurídico, serviços de fisioterapia e contábeis, entre
outros, prestados gratuitamente à população, que já se constituem, pela
continuidade em todos os semestres, em ações permanentes.
Apesar da importância e do volume de ações de responsabilidade social
realizadas pela instituição, os resultados apurados pela CPA no inicio do triênio
anterior revelaram que a comunidade acadêmica da então FDP II as
desconheciam ou, pelo menos, não as percebiam como ações de
responsabilidade social. Felizmente, ao final de 2017 foi verificado pela CPA
que a divulgação das ações de responsabilidade social, assim como o
reconhecimento do valor destes atos pela comunidade acadêmica foram
ampliados em todos os segmentos, como demonstrado na sequência:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 - discentes

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – docentes

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento técnico-administrativo

Em 2018, a pesquisa sobre a percepção dos diversos segmentos acerca
da relevância e conhecimento dos projetos de responsabilidade social entre
todos os segmentos assim evidenciou:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 –segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 –segmento técnico-administrativo

A análise comparativa dos gráficos relativos aos totais apurados em
2017 e 2018 atestam que as ações de responsabilidade social continuam a
serem desenvolvidas na instituição, uma vez que não foi registrado a
ampliação das respostas negativas nos diversos segmentos. Ainda assim, a
CPA mantém a recomendação de ampliação das estratégias de divulgação das

ações de responsabilidade social, utilizando-as também como marketing social8
nos meios de comunicação local para atingir a um público maior. Desta forma,
como já apontado em 2017, a instituição, que vem sempre demostrando a
preocupação em bem servir, não somente ofertando os serviços que se propôs
a disponibilizar, mas, principalmente, por meio de ações sociais voltadas para a
solução das mazelas que afligem à comunidade local, melhor aproveitará o
grande potencial estratégico competitivo que já tem em mãos - a divulgação
dos resultados das suas ações de responsabilidade social também para a
comunidade externa.

8

Aqui entendido como “ferramenta democrática e eficiente que aplica os princípios e instrumentos do
marketing de modo a criar e outorgar um maior valor à proposta social, redescobrindo o consumidor
por meio de diálogo interativo, gerando condições para que se construa o processo de reflexão,
participação e mudança social” (SCHIAVO, 1999, p 25)

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

Neste terceiro eixo são apresentados os resultados referentes à
avaliação dos elementos constitutivos das políticas acadêmicas, que abrangem
a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino e Extensão), a Dimensão 4
(Comunicação com a Sociedade), e a Dimensão 9 (Políticas de Atendimento
aos Discentes).
Ressalte-se que para 2017, neste Eixo, conforme apontado pela CPA
em 2016, estava prevista seleção de indicadores e descritores visando auferir
ainda melhor os principais aspectos que evidenciem o cumprimento das metas
propostas no PDI, assim como os resultados avaliativos do ciclo de
autoavaliação institucional. Esta ação está em processo de construção.

3.3.1 Políticas para o Ensino e a Extensão

Como evidenciado no relatório anterior, o ano de 2017 foi profícuo para
a FDP II em se tratando de políticas para o ensino e a extensão. Isto porque,
foi no ano em pauta que o Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
(CEPPG) se consolidou, fortalecendo as ações antes coordenadas pela direção
acadêmica, com o apoio dos Coordenadores de Cursos. Por meio do CEPPG
as atividades pesquisa de extensão são disponibilizadas regularmente para o
ensino presencial e a distância, contemplando todas as áreas de formação
oferecidas. Tais ações, em 2018, voltaram-se a se repetir, com a incorporação
de vários outros projetos, conforme será visto aqui neste relatório.
No Centro Universitário D. Pedro II o CEPPG é responsável pelo
fomento de atividades alicerçadas no tripé ensino, pesquisa e extensão, que
objetivam a produção e difusão do conhecimento, com foco na formação
contínua da comunidade acadêmica. A experiência educativa construída, por
meio das atividades socioeducativas integradas às comunidades do entorno e
da região, busca estabelecer uma sintonia com os dilemas do ser humano,
estimulando uma reflexão crítica e sensível sobre os problemas do mundo
contemporâneo.

Assim

considerando,

o

CEPPG

tem

por

atribuições:

elaborar

documentos e editais para conhecimento institucional; editar e publicar,
semestralmente, a Revista Emphasis; desenvolver e acompanhar os processos
seletivos dos projetos de extensão, iniciação à pesquisa e monitoria; promover
ações culturais e realizar o seminário Integrado de iniciação à pesquisa;
propiciar formação e assessoria na área de pesquisa e extensão para o corpo
docente e discente institucional, além de cuidar das certificações dos eventos
que são registrados no CEPPG, mediante editais e formulários próprios.
Relacionados ao CEPPG estão também os grupos de pesquisa,
organizados por área de conhecimento, conforme critérios estabelecidos no
Regulamento do Programa de Iniciação Científica da Instituição.
A análise dos eventos socioeducativos possibilitados pelo CEPPG em
2018 revela que esses guardam coerência com a proposta pedagógica tanto do
Grupo UNIDOM, uma vez que vincula o fazer pedagógico com a aproximação
constante dos discentes, da comunidade e de suas demandas. Fundamentado
neste principio, são organizadas semestralmente eventos de interação,
assistência, atendimento, orientação e assessoramento da parte dos discentes
às comunidades circunvizinhas, dando oportunidade ao aperfeiçoamento da
formação profissional e proximidade das realidades e dificuldades dessas
comunidades.
Vale registrar que no segundo semestre de 2018, toda a documentação
referente às atividades de iniciação a pesquisa, extensão e monitoria foram
organizada pelo centro. Essas atividades são norteadas por três linhas de
pesquisa,9 que delineiam o perfil das investigações cientificas que guardam
afinidades com os princípios, metas e objetivos institucionais e pedagógicos da
instituição, a saber:
1. Educação e Sociedade
2. Saúde, Direitos Humanos e Vulnerabilidade Social
3. Tecnologias da Informação, Gestão e Empreendedorismo.

9

Representa temas aglutinadores de estudos científicos que se fundamentam em tradição
investigativa, de onde se originam projetos cujos resultados guardam afinidades entre si.
(Cnpq, 2001).

O Relatório elaborado pelo CEPPG registrou que o centro possibilitou
em 2018 os projetos registrados quadros 1, 2, 3 e 4 que listam as atividades de
iniciação à pesquisa, extensão e extensionistas, selecionadas Verifica-se que
os

projetos

pontuais

são

nomeados

pelo

CEPPG

por

“Atividades

extensionistas”, a fim de distingui-los dos projetos de longa duração que
contam com maiores recursos institucionais.
Quadro 1 - Projetos de Iniciação a Pesquisa e Extensão

Nº
Projeto

Área do
Projeto

001

ADM/CONT/RH

Nome do Projeto

Prestação de Serviços de
Instalações Elétricas a
Comunidade de Baixa
Renda
002
Engenharias
Curso de Capacitação em
Empreendedorismo para
Mulheres em Situação de
Vulnerabilidade Social e
Econômica
003
Serviço Social
Perfil do Estudante de
Serviço Social da
Faculdade Dom Pedro
Segundo
006
TI-SI
Sistema especialista para
apoiar decisões
fisioterapêuticas utilizando
inteligência artificial
Fonte: Relatório do CEPPG 2018

Tipo de
Projeto

Período

Número
de horas

PIC e
EXT

3
semestres

20 horas

PIC e
EXT

3
semestres

20 horas

PIC e
EXT

3
semestres

10 horas

PIC e
EXT

3
semestres

10 horas

Quadro 2 - Projetos de Extensão
Nº
Projeto

Área do
Projeto

007

Direito

Nome do Projeto

Projeto de Extensão de
Língua Portuguesa I e II
Fonte: Relatório do CEPPG 2018

Tipo de
Projeto

Período

Número de
horas

EXT

3
semestres

10 horas

Quadro 3 – Atividades Extensionistas

Nº
Atividade

Área do
Projeto

Nome do Projeto

Tipo de
Projeto

Período

Número
de
horas

01

Farmácia

Atividade.
de
extensão

1
Semestre

8 horas/
mês

02

Pedagogia e
Letras

Atividade.
de
extensão

1
Semestre

20
horas/
mês

03

Gestão
Comercial e
Logística

*Seminários e atendimento e
formação para a comunidade
acadêmica e do entorno da
FacDPII e FacDPII Tecnologia
*Seminário
de
Família,
Gênero e Educação
*Palestra ION - Transtorno do
Spectro Autista
*Oficina de Livros e Literatura
para Crianças e Jovens
*Gestão do conhecimento

Atividade.
de
extensão

1
Semestre

8 horas/
mês

Atividade.
de
extensão
Atividade.
de
extensão

1
Semestre

16
horas/
mês
12
horas/
mês

Atividade.
de
extensão

1
Semestre

8 horas/
mês

Atividade.
de
extensão

1
Semestre

8 horas/
mês

04

Enfermagem

05

Psicologia

*EAD e o ensino
aprendizagem

e

a

*Liga
Acadêmica
de
Simulação em Enfermagem
*Liga Acadêmica Sou Assim
*Diálogos
Contemporâneos
da Psicologia: Identidades e
Sexualidades

1
Semestre

*Setembro
Amarelo:
Prevenção do Suicídio
06

Filosofia

07

Teologia

*Seminário
Mulheres
na
Filosofia: Contribuições e
Reflexões a partir das Obras
de Hannah Arendt e Simone
de
Beauvoir
para
compreender
as
transformações
sociais
e
políticas do século XX.
*Seminário: Resignificando os
valores da Reforma Luterana
do século XVI.
*O
Teólogo
na
Contemporaneidade

Fonte: Relatório do CEPPG 2018

Quadro 4 – Projetos de Iniciação à Pesquisa
Nº
Projeto

Área do
Projeto

Nome do Projeto

Tipo de
Projeto

Período

Número de
horas

004

Enfermagem

PIC

3
semestres

20 horas

005

Fisioterapia

Trabalho Docente,
Saúde e Qualidade de
Vida: Um Olhar Sobre os
Atores da Educação em
Instituição de Ensino
Superior em Ssa/Ba
Impacto da Fisioterapia

PIC

3

10 horas

no Desenvolvimento
Motor da Criança: Visão
da Família
Fonte: Relatório do CEPPG 2018

semestres

A análise das informações anteriores revela que todos os projetos
realizados em 2017 mantidos pelo centro em 2018. Tal constatação comprova
a coerência desses com o edital específico de 2017, no qual constava a
previsão de duração dos projetos naquele ano selecionados até o primeiro
semestre de 2019.
A leitura do relatório de atividades elaborado pelo centro registra
também que os eventos científicos, agregados na instituição ao processo de
ensino aprendizagem, foram realizados ao longo do primeiro e segundo
semestres do ano de 2018, sendo a maioria abertos também à comunidade.
Constituem em exemplo desses eventos simpósios, feiras, colóquios, fóruns,
semanas, encontros, entre outros.
Em relação ao conhecimento dos projetos de extensão entre os
discentes, os resultados do questionário aplicado em 2018 revelaram:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

A análise dos resultados continua a apontar a necessidade de
divulgação dos projetos de pesquisa e das atividades de monitoria,
principalmente no que se refere aos editais de seleção, entre os discentes.
Esta demanda, já apontada em 2017, conforme pode ser constada nos gráficos
que seguem, revela a necessidade de investimentos na divulgação em pauta:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – discentes

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – discentes

Entre os docentes, a divulgação em pauta assim se configurou no ano
de 2018:

Os gráficos na sequência, que traduzem a aproximação do segmento
docente com as atividades do centro em 2017 e demonstram que os resultados
apurados em 2018 pouco se alteraram:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – docentes

Entre os docentes, a divulgação em pauta assim se configurou no ano
de 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Os gráficos na sequência, que traduzem a aproximação do segmento
docente com as atividades do centro em 2017 e demonstram que os resultados
apurados em 2018 pouco se alteraram:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – docentes

Os resultados apurados evidenciam, a exemplo do verificado em 2017,
que também em 2018 os docentes da instituição reconhecem a preocupação
da instituição em desenvolver atividades é demonstrado também que a
divulgação de tais projetos para o segmento continua a ser realizada
satisfatoriamente. Assim, considerando e tendo em vista que a divulgação
desses projetos para o segmento discente ainda não é a esperada,
recomenda-se aqui que as coordenações de curso intensifiquem as ações para
consolidar a parceria com os docentes do curso, em prol da divulgação dos
projetos de pesquisa aqui em pauta, em função dos contatos constantes entre
discentes e docentes.
Ainda em 2018 a instituição intensificou, por meio do CEPPG, um programa
de Monitoria que é entendido como uma oportunidade do aluno associar ensino
e aprendizado, contribuindo assim para qualificação de sua formação. Dos
candidatos é exigido boa relação interpessoal, assiduidade, concentração,
responsabilidade, argumentação e domínio dos conteúdos. A seleção para
essas atividades foi possibilitada via edital e contou com participação efetiva de
cursos diversos, a exemplo os selecionados no curso de Farmácia,
Fisioterapia, Enfermagem e Serviço Social, entre outros. Sobre a oferta de
monitorias na instituição os discentes e docentes assim afirmaram em 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Em 2017 verificaram-se entre os discentes e docentes os seguintes
resultados, em se tratando da divulgação das atividades de monitoria:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – docentes

O confronto entre os dados coletados em 2018 com os percentuais
apurados em 2017 sobre a divulgação das atividades de monitoria evidencia
uma evolução significativa entre as respostas positivas dos discentes.
Demonstra-se assim, conforme constatado também, nos grupos focais
realizados em 2018, que os investimentos na divulgação, apontado pela CPA
no relatório de 2017, foram ampliados.
Todas as atividades sob a responsabilidade do Centro de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação (CEPPG), sejam eles na educação presencial ou à

distância, são regulamentadas pelo Regimento Interno e pelas Normas Gerais
de Atividades Complementares, podendo englobar até 50% das horas
obrigatórias de Atividades Complementares. Neste contexto as atividades de
iniciação à pesquisa na IES são realizadas por meio de grupos temáticos
vinculados aos cursos de graduação presenciais e também da Educação a
Distância.
O Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (CEPPG), também
conta com um periódico. Trata-se da “Revista Científica Emphasis” (ISSN
2177-8981), um veículo de divulgação da sua produção científica, inclusive,
disponível para Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP) .Com publicação
semestral eletrônica on-line em Open Access, [Qualis B4/Geografia e
C/Educação] e por ser um veículo de divulgação científica interdisciplinar, tem
por objetivo publicar trabalhos inéditos sobre temáticas pertinentes às ciências
socioeconômicas, educacionais, da saúde e tecnologia. A revista publica
trabalhos de natureza empírica e experimental, bem como pesquisas
conceituais na forma de artigos, ensaios e resenhas desenvolvidas pelos
corpos docente e discente institucional, dentre outras contribuições. O
periódico encontra-se indexado sob o número ISSN 2177-8981.
A Comissão Editorial da Revista Emphasis é composta por cinco
docentes, todos portadores do título de Doutor. Em 2018 a revista, a exemplo
dos anos anteriores, possibilitou a publicação de artigos, fruto de pesquisas
realizadas por discentes e docentes, com o foco nas Ciências Humanas e nas
Ciências Aplicadas. Todas as edições estão disponíveis no portal da instituição.
A analise dos resultados apurados nas questões que tratam sobre a
divulgação nos cursos dos projetos de pesquisa e de extensão, assim como
dos projetos de monitoria, demonstram atenção da instituição em relação as
sinalizações apontadas pela CPA no relatório de 2017, em relação à
necessidade de se ampliar as ações relacionadas à tal publicação destes
projetos, no intuito de torna-los mais conhecidos entre os discentes. Os
resultados apurados em 2018, a despeito de ainda sinalizarem como
necessários tais investimentos, demonstram que as ações empreendidas vêm
surtindo efeito positivo. Assim considerando, a CPA reitera que divulgação,
evidenciada como necessária desde 2017, seja intensificada nos murais dos

campi e dos polos, assim como no site da instituição, preferencialmente em
espaços permanentes, que registrem não somente os editais, mas também os
resultados dos projetos.
Há que se destacar, todavia, ao comparar os resultados de 2017 e 2018,
a ampliação positiva no número de discentes que reconhecem a oferta de
atividades diversificadas pelos cursos, para além das aulas, algo que é
possibilitado por meio das atividades de pesquisa e atividades de extensão.
Esta constatação foi verificada tanto nos grupos focais com o segmento aluno,
quanto nos dados dos questionários, conforme gráficos que seguem:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Em relação às políticas relacionadas ao ensino, o PDI da instituição
apresenta os norteadores que definem as ações na modalidade presencial e a
distância, conforme apresentado a seguir, no qual se destaca como
fundamento básico evidenciado a relação indissociável com a pesquisa:
• Processo de ensino-aprendizagem orientado por metodologias ativas e
por uma concepção que considere a estrutura cognitiva dos estudantes
(aprendizagem significativa), e a sua prática indissociável das abordagens
teórico-conceituais (aprendizagem vivencial), inclusive os portadores de
necessidades especiais;
• Estrutura curricular dos cursos com significativa prática profissional
orientada e supervisionada;
•Estrutura
metodologias

curricular

ativas

e

dos

cursos

atividades

que

com

estratégias,

operacionalizem

metodologias,
a

necessária

interdisciplinaridade, com a inserção dos conteúdos obrigatórios e optativos
previstos na legislação vigente;
• Abordagem metodológica das disciplinas dos cursos com formas que
garantam

o

desenvolvimento

de

habilidade

de

busca

autônoma

do

conhecimento por parte dos estudantes, inclusive àqueles com necessidades
especiais;
• Processo de avaliação da aprendizagem considerando não apenas a
avaliação classificatória, necessária para a atribuição de notas tendo em vista a
aferição do aproveitamento nas disciplinas, mas, também, a avaliação
formativa que objetiva a orientação dos estudantes na sua aprendizagem;
• Previsão, tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação, de
trabalhos de conclusão com foco na produção intelectual, independente e
orientada dos seus estudantes, podendo ser estabelecidos, de forma flexível, o
tipo de trabalho a ser desenvolvido, tais como monografias, projetos
interdisciplinares e ou artigos, dentre outros, incluindo também conteúdos
obrigatórios e optativos em consonância com a legislação vigente e as
estratégias para inclusão de pessoas com necessidades especiais;
• Os cursos de graduação tecnológica ofertados seguindo as diretrizes
da Educação Tecnológica, incluindo também conteúdos obrigatórios e optativos

em consonância com a legislação vigente e as estratégias para inclusão de
pessoas com necessidades especiais;
• Estrutura curricular dos cursos de graduação prevendo a integralização
de atividades complementares, como forma de enriquecimento da formação
dos estudantes e atendimento de suas necessidades e vocação pessoais,
devidamente estruturadas de acordo com a concepção de cada curso;
• Avaliação institucional como processo fundamental no âmbito do
ensino, enquanto ferramenta indispensável para o repensar pedagógico e
aprimoramento na consecução do processo de ensino aprendizagem.
Os reflexos dos norteadores das políticas de ensino e extensão são
sentidos na atualização e a coerência entre os pressupostos das matrizes dos
cursos com as demandas sociais locais por discentes e docentes. Ao serem
questionados sobre esta coerência, os docentes e discentes assim informaram
em 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Também em 2018 a avaliação realizada pelo segmento docente que
apontou o reconhecimento da relação entre os currículos dos cursos tanto com
as demandas sociais e as necessidades dos discentes:
A analise sobre a percepção do alinhamento das matrizes curriculares
dor cursos às demandas sociais e às necessidades dos discentes ratificam,
conforme pode se verificar nos gráficos que seguem os resultados verificados
em 2018, evidenciando que os docentes percebem os currículos dos seus
respectivos cursos como atualizados e coerentes tanto com demandas da
sociedade local quanto com as necessidades dos discentes:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

A analise sobre a percepção do alinhamento das matrizes curriculares
dor cursos às demandas sociais e às necessidades dos discentes ratificam,
conforme pode se verificar nos gráficos que seguem os resultados verificados
em 2018, evidenciando que os professores percebem os currículos dos seus
respectivos cursos como atualizados e coerentes tanto com demandas da
sociedade local quanto com as necessidades dos discentes:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Também nos grupos focais os docentes continuaram a apontar, a
exemplo do dos anos anteriores, a necessidade da constante busca da
excelência dos currículos, daí demandando revisões periódicas de tais

documentos. Concordando com o segmento, a CPA percebe essa busca como
indispensável à instituição uma vez que, dada a necessidade do currículo de
um curso estar relacionado à realidade social na qual se insere e atender
também às demandas de formação dos profissionais que busca formar,
necessita ser constantemente reformulado.

A este respeito, em 2018, os

docentes concordaram que são necessários estudos para melhor sintonizarem
os planos com as competências e habilidades esperadas para os profissionais
que cada curso busca formar. Neste contexto os Núcleos Estruturantes dos
Cursos (NDE), que continuam a serem considerados atuantes pelos docentes,
conforme gráficos a seguir, podem ocupar um papel de destaque:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

A percepção positiva docente sobre a atuação do NDE, já verificada em
2017, é ainda melhor em 2018, atestando que os núcleos, em cada curso,
continuam a desempenhar satisfatoriamente as suas funções. Assim
constatado, a CPA recomenda que tais funções sejam mantidas.
A preocupação com o ensino continua a ser verificada também pela
titulação e na formação dos seus docentes. Com um número expressivo de
docentes com titulação de doutor e de mestre, a instituição, em 2018, também
investiu na formação dos seus docentes, ainda que timidamente. No ano em
pauta foi possibilitada aos docentes a oportunidade de conhecer um pouco
mais sobre metodologias ativas, com foco no aluno e no processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, os docentes também foram estimulados às
formações em outros espaços educativos.
Ainda no que se refere ao ensino, é importante lembrar que em 2017 a
CPA sinalizou em seu relatório para a necessidade de especial atenção nas
disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial, tanto em se tratando do
atendimento ao aluno quanto nos recursos utilizados nas salas virtuais. Isso
porque os resultados apurados assim apontavam:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Analisando as informações coletadas em 2018, verifica-se que o
acolhimento

e

atendimento

das

demandas

discentes

no

setor

das

semipresenciais melhorou significativamente:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

A CPA atribui a evolução apontada anteriormente aos investimentos
realizados, que possibilitaram, entre outros, a ampliação do quadro de
funcionários que lá trabalham. Para 2019 está prevista uma mudança
significativa no ambiente, com a migração das salas para uma nova plataforma
virtual de ensino na qual já estão alocadas as disciplinas ofertadas na
modalidade a distância.

Em relação ao investimento na formação dos docentes vem sendo
verificado pela CPA reflexos positivos na atuação dos docentes em sala de
aula conforme demonstram os resultados da avaliação dos docentes,
realizadas pelos discentes no triênio 2015-2017. Tais resultados, evidenciaram
em 2017, o seguinte quadro:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Atendendo às sugestões e demandas levantadas pelos cursos ofertados
na modalidade EAD foi realizada uma avaliação específica das salas e dos
docentes em 2018. Os resultados assim evidenciaram:
Afirmação

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Não
respondeu

28,1%

Não
concordo
e nem
discordo
10%

A apresentação visual da sala
(tamanho das letras nos
textos, cores, tipos de fonte;
quantidade de conteúdo por
tela; uso de imagens e
destaque de texto) estava
adequada.
A disciplina apresentou
conteúdos relevantes para a
minha área de atuação.
A linguagem utilizada nos
materiais didáticos foi de fácil
compreensão.

50%

5,1%

3,1%

3,8%

52%

30,5%

7,6%

4,1%

2,4%

3,5%

39,3%

32,2%

11,1%

7,7%

5,9%

3,8%

Na abertura da disciplina a
apresentação do professor
estava disponível.
Na abertura da disciplina a
apresentação dos blocos de
estudos das unidades estava
disponível.
Na abertura da disciplina o
cronograma de atividades
estava disponível. .
Na abertura da disciplina o
plano de ensino estava
disponível.
Os recursos de aprendizagem
disponibilizados (vídeos,
textos, objetos de
aprendizagem) foram
adequados a proposta da
disciplina.
O professor seguiu o
cronograma de atividades
(conteúdo, recurso didático,
critério de avaliação,
conceito) que estava
disponibilizado no ambiente.

64,2%

20,8%

6,6%

2,9%

2,5%

2,9%

58,1%

23,9%

6,5%

4,9%

2,5%

4,1%

60,7%

22,6%

6,2%

3,5%

2,8%

4,2%

61,1%

23,6%

5,8%

3,4%

2,1%

4,1%

41,4%

32,4%

8,1%

8,0%

6,3%

3,7%

53,9%

25,6%

8,6%

5,5%

3,1%

3,4%

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 - segmento discente (EAD)

A avaliação de cada professor no que se refere aos aspectos
relacionados no quadro anterior, além de apresentar um panorama avaliativo
das salas virtuais e da atuação docente nos cursos de EAD, atesta
investimento em recursos para as salas e evidenciam que os docentes da
instituição estão atentos às necessidades educativas dos discentes. Desta
forma, considerando que a maioria dos docentes que atua na modalidade a
distância compõe o quadro de docentes também no presencial, é atestada a
qualidade do trabalho docente.
Cabe aqui lembrar, concordando com Bastos (2009) que é necessário
ao docente no cotidiano universitário, estar atento tanto à necessidade de
promover discussões voltadas às reformulações na estrutura pedagógica e na
organizacional da instituição quanto à efetivação de práticas educativas
fundamentadas em diferentes alternativas de formação profissional e humana.
Neste caminho, o processo formativo do professor em causa, que geralmente
tem como fase inicial a pós-graduação stricto sensu, pode e deve ser ampliado.
Avaliando o estímulo à formação pela instituição, os docentes assim
declararam em 2017:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Também em 2018 os docentes foram indagados sobre o estímulo à
formação continuada. Analisando os totais apurados, foi verificada a diminuição
no número dos que concordavam totalmente com a afirmação:

QUESTÃO: NA MINHA FACULDADE EXISTE
ESTÍMULO À FORMAÇÃO CONTINUADA.
36,2

32,8

12,1

11,2

6,9
0,9
CONCORDO
TOTALMENTE.

CONCORDO
PARCIALMENTE.

NÃO CONCORDO
E NEM
DISCORDO.

DISCORDO
PARCIALMENTE,

DISCORDO
TOTALMENTE,

NÃO
RESPONDEU

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

A alteração verificada na comparação entre os dados levantados entre
os anos de 2017 e 2018 na avaliação dos docentes sobre o estimulo à
formação continuada na instituição é explicada, na percepção da CPA, pela
concentração dos cursos de formação continuada no início dos semestres.
Ademais, se faz necessário também ampliar a divulgação dos cursos de pósgraduação ofertados pela instituição, com descontos para os docentes, algo
possível de ser feito no mural da sala dos docentes e em mensagens nos
contracheques. Por fim a CPA chama a atenção para a necessidade dos

procedimentos institucionais verificados na avaliação institucional serem
seguidos por todos os docentes tendo em vista que alguns discentes, embora
em percentuais pequenos, continuam a declarar que os docentes não
entregam ou discutem o plano de ensino e o cronograma e nem a avaliação.
Sugere-se, neste sentido, reforçar as orientações para os docentes.

3.3.2 Comunicação com a Sociedade

O relatório apresentado pela CPA ao final do triênio 2015-2107
evidenciou que a dimensão Comunicação com a Sociedade necessitava ser
priorizada pela instituição, tendo em vista que esta, além de se constituir em
uma ferramenta valiosa para alcançar os resultados almejados possibilita a
interação e integração de todo o universo corporativo. Desta forma, se
internamente contribui para fomentar a participação de todos os colaboradores,
facilitar o relacionamento interpessoal, dentre outros, externamente é excelente
na constituição propagada pelos colaboradores, pelas redes sociais ou pelo
marketing externo.
Vale lembrar que em 2017, no intuito de ampliar a análise necessária à
resolução dos obstáculos detectados pela CPA, além dos referenciais já
utilizados, foram consideradas também as principais metas do PDI que se
voltam a aspectos associados a essa dimensão, principalmente as que se
referem à efetivação da comunicação interna como instrumento de integração
da instituição e à divulgação da produção acadêmica e da socialização de
informações.
A despeito das sinalizações da CPA em 2017 e da sua importância, foi
verificado em 2018 que a dimensão em pauta continua a demandar em
atenção por parte da instituição. Assim, considerando as informações coletadas
nos grupos focais e nos questionários, conforme gráficos que seguem:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Ratificando as recomendações realizadas no relatório de 2017, a CPA,
embora verificando os avanços, continua a sinalizar como necessário a o
acesso às informações, mas também a compreensão sobre as suas
atribuições. Entre os avanços verificados pela CPA está a constante
organização do quadro mural, no setor de atendimento ao aluno, no qual estão
expostos:

a) ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no
Diário Oficial da União;
b) dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em
exercício;
c) relação dos docentes que integram o corpo docente do curso, com a
respectiva formação, titulação e regime de trabalho;
d) resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério
da Educação, quando houver;
f) valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos
discentes, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos
reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional.
Atesta-se que a recomendação realizada pela CPA no relatório de 2017
sobre a publicação dos instrumentos anteriormente relacionados foi atendida
pela instituição. Para 2019, a comissão recomenda que também nos polos e
demais campi do Centro Universitário constem murais idênticos.
Ainda em relação à publicação, a CPA continua a apontar como
necessário quea

IES mantenha em sua biblioteca, como já dispõe, para

consulta dos discentes ou interessados, registro oficial devidamente atualizado
das seguintes informações:


projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua
duração,

requisitos

e

critérios

de

avaliação,

devidamente

atualizados;


conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o
Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato
autorizativo junto ao MEC;



descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos,
relacionada

à

área

do

curso,

política

de

atualização

e

informatização, área física disponível e formas de acesso e
utilização;



descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo
laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática
e redes de informação.

É importante apontar, ainda em se tratando da comunicação da
instituição com a sua comunidade interna, os investimentos realizados na
atualização do portal que possibilitou entre outros, tanto a ampliação
significativa de informações quanto de serviços no espaço disponibilizados.
Esta constatação explicada a evolução dos totais nas respostas positivas,
quando comparados os resultados de 2017 e 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Quanto à comunicação da instituição com a comunidade externa, foi
constatado pela CPA que o site institucional disponibiliza informações diversas
para o público que ainda não faz parte da do Centro Universitário DPII. Além
disso, constata-se a participação da instituição também em diversas redes
sociais. Sobre esta comunicação, a CPA reitera a recomendação para que a
instituição esteja atenta a sites de avaliação externos, muitas vezes, canais de
comunicação entre consumidores e empresa, respondendo às solicitações
postadas pela comunidade em relação à instituição.

3.3.3 Políticas de Atendimento aos Discentes

O aspecto central das políticas de atendimento aos discentes no Centro
Universitário D. Pedro II se fundamenta na busca pela oferta de uma educação
de qualidade com foco na inclusão, permanência e êxito de todos os discentes.
Desta forma entendida, é priorizada a convivência e respeito às diferenças,
com repúdio a exclusão e às práticas de exclusão cultural ditadas por classe
socioeconômica,

cor,

étnica,

necessidade

educativa

especial,

estado

nutricional, orientação sexual ou qualquer outra característica do individuo.
Em seu planejamento estratégico, a instituição busca melhorar os seus
processos voltados ao atendimento ao discente, principalmente no que se

refere à otimização do tempo e ao acolhimento e retorno das demandas
administrativas e pedagógicas e sociais apresentadas por esses. Com esse
foco, são concretizadas políticas de atendimento aos discentes que buscam
atentar para a multiplicidade de necessidades do universo de estudantes, com
foco na inclusão.
Como destacado no relatório de 2017, verificou-se que um dos desafios
evidenciados triênio 2015-2017, foi sentido com mais força nas políticas de
atendimento aos discentes. Esse desafio está relacionado à publicação pelo
Ministério da Educação (MEC) de novas regras para o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES), no segundo semestre de 2015. Entre outras
alterações, as novas regras estipularam uma taxa de juros de 6,5% e novo teto
de renda familiar para participar do programa, além da redução geral do
número de vagas para o programa. Em 2018, a despeito dos efeitos dessas
regras ainda serem sentidos, a instituição não se furtou em continuar os
serviços de financiamento próprio possibilitado por meio do Núcleo de
Assistência aos Estudantes (NAE). Consolidado na instituição em 2014, este
núcleo vem ocupando um papel importante no atendimento aos discentes. Há
que lembrar aqui que o Centro Universitário D. Pedro II atende a muitos
discentes trabalhadores, de classe econômica pobre, cujo acesso à Educação
Superior vem sendo possibilitado pelos programas de financiamento estudantis
governamentais e institucionais.
As parcerias com outros programas de financiamento, a exemplo do
“Educa Mais” que garantem as condições de permanência de um número
expressivo de estudantes na instituição, também é um ponto de destaque.
Voltadas aos discentes, essas parcerias, que concedem o auxílio necessário
ao financiamento do curso por cada discente, foram fundamentais para a
manutenção dos discentes que sem esse apoio, provavelmente não
conseguiriam cursar as graduações ou licenciaturas.
Ainda em se tratando da política de atendimento institucional a IES
possui o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), que presta assistência aos
docentes e discentes. Em 2018, o NPAPP avançou significativamente em prol
do atendimento, suplementação e dos serviços educacionais especiais no
ensino superior. Com atendimentos prestados em horários alternativos nos três

turnos, possibilita atendimentos individualizados, com duração mínima de 60
minutos. Durante as sessões são verificadas as dificuldades do estudante,
necessidades de interação com equipe docente, e atividades corretivas
conforme planejamento do atendimento. Todo processo é baseado no plano de
atendimento educacional especializado (PAE), e no regulamentodo Núcleo,
que orienta a atuação do NAPP em colaboração com os setores envolvidos da
instituição. O processo de atendimento, que ultrapassa muitas vezes o
semestre, é iniciado com o levantamento de informações, em uma perspectiva
biopsicossocial, se finda com a completude das ações e superação das
dificuldades mais críticas.
A atuação do NAPP vem, paulatinamente, o constituindo como um
importante núcleo de apoio ao processo de ensino e aprendizado, não somente
pelos atendimentos prestados, mas pelas reflexões que fomenta entre os
docentes, diante de tais atendimentos. Isso porque a ação dos profissionais
que lá atuam ultrapassa em muito o acolhimento do aluno, uma vez que
também os docentes são mobilizados a repensarem as suas práticas, para
favorecer a inclusão do aluno, conforme se constata no quadro que segue. As
informações nele apresentadas, trazem parâmetro para a identificação dos
problemas dos educandos, traduzem os casos atendidos e as ações
empreendidas em prol dos resultados verificados como necessários.
Síntese dos casos atendidos

DIAGNÓSTICO

E/

OU

AÇÕES
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SITUAÇÃO
Sérios problemas na leitura /

-Encaminhamento

escrita
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Reprovação

e
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psicopedagogo,
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atividades corretivas e jogos.
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Necessitará

de

intervenção clínica. Suspeita
de déficit cognitivo
Déficit de atenção na leitura e
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de
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conteúdos
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leitura

de
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e

texto.

interpretação
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coordenação
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viso-motora,

palavras

durante

a
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de

vídeos.

a
A
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dificuldades de aprendizagem
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Quadro

de
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para

expressar-se

e
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atentar-se mais aos estudos,
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foi
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sente vontade de interagir

jogos interativos.

com as pessoas.

-

especialista

Conseguiu

Proposta

de

aprovado

em

se

quatro

currículo

Estudante

afastou

suplementar e inserção em
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projeto de pesquisa.
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por

da

motivos

a conclusão do atendimento.
Déficit intelectual
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neurologista
psicopedagogo
necessita

de
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Houve

uma

melhora

na

e

redação, menos supressão

pois

de artigos nas frases, porém

intervenção

devido

ao

seu

clínica. -Encontro no NAPP

comprometimento

na

para atividades corretivas (a

memória de longa duração,

fim de melhorar a ortografia)

os avanços serão lentos.

e jogos para estimular e
memória.
Dificuldade na escrita, leitura

Encaminhamento

e interpretação. Não realiza

neurologista

abstração reflexiva e nem

psicopedagogo

estabelece conexões. Sérias

necessita

intervenção

identificado que a estudante

dificuldades

clínica. -Encontro no NAPP

está na fase das operações

para atividades corretivas (a

concretas.

nas

cognitivas básicas.

funções

de

para

Conseguiu melhorar a escrita

e

a parir da soletração. Isso foi

pois

fim de melhorar a ortografia)
e jogos para estimular as
estratégias

de

raciocínio.

possível,

porque

foi

Obs:

suspeita

de

déficit

cognitivo.
Perda

de

concentração.

- Encontros no NAPP para

Foi

Obteve baixo rendimento em

avaliar o que está causando

estudante

possui

algumas

o baixo rendimento.

habilidade

de

disciplinas

do

primeiro bimestre.

identificado

que

a

maior
aprender

ouvindo do que lendo, neste
caso, estudou por audiolivros
e foi aprovada em todas as
disciplinas.

Problemas

ortográficos.

Dificuldades
interpretação de textos

com

- Encontros no NAPP para

A

atividades

problemas de memória ou

corretivas

aumento de vocabulário.

e

estudante

déficit

de

não

possui

atenção.

Seu

problema ortográfico deve-se
a má escolarização, além de
retornar aos estudos após
muitos anos.

Fonte: Relatório de Atividades do NAPP do Centro Universitário D. Pedro II 2018

Vale destacar que o Núcleo também já proporcionou atividades de
formação dos docentes, com foco na Educação Inclusiva.
Os avanços das políticas voltadas aos serviços de orientação e apoio
para os discentes com dificuldades de aprendizagem estão em sintonia com as
demandas da comunidade acadêmica da instituição aqui em avaliação, tendo
em vista que em 2017 assim apontavam:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Em 2018 a percepção dos discentes e docentes sobre o atendimento e
orientação prestados aos discentes com dificuldade aprendizagem assim
revelou:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

A avaliação dos gráficos anteriores revela o crescimento no total dos
discentes que reconhecem a oferta de serviço que auxilie na dificuldade de
aprendizagem. Ainda assim, considerando as ações empreendidas pelo NAPP
e os depoimentos de docentes durante os grupos focais, evidencia-se como
necessário a divulgação do Núcleo, tendo em vista que os seus importantes
serviços ainda não são conhecidos pela maioria dos discentes.
Ainda em se tratando das políticas voltadas aos discentes, é válido
destacar adaptações na estrutura física com foco na acessibilidade. Para
responder à necessidade dos discentes com necessidades educativas
especiais, a instituição já conta com diversas melhorias, como é o caso de
banheiros adaptados, rampas e pistas táteis diversas, conforme atestam as
fotos:

Campus I:
Banheiros adaptados

Fonte: Marketing dCentro Universitário FDPII
Piso tátil:
Elevadores:

Fonte: Marketing Centro Universitário
DPII

Fonte: Marketing Centro Universitário DPII

Banheiros adaptados:

Bebedouros acoplados

Fonte: Marketing da FDPII

Fonte: Marketing da FDPII

Apesar dos investimentos já realizados para a acessibilidade, ainda são
necessários recursos, na percepção da CPA, para garantir as melhorias
destacados anteriormente nos demais campi e polos. A este respeito não é
demais lembrar que o crescente ingresso de discentes com necessidades
educacionais especiais na rede regular de ensino, vem reclamando das
instituições de ensino superior, não somente as adaptações em sua estrutura
física, mas a reflexão sobre a educação inclusiva, por meio da formação
continuada dos docentes e funcionários que compõe o seu quadro. Por esta
razão, além da ampliação das adaptações na estrutura física e nos projetos
dos cursos, a CPA recomenda a oferta de cursos com esta temática na
instituição.
Na autoavaliação também foi avaliada a qualidade dos serviços
prestados aos docentes, por diferentes setores da instituição. Acerca desses
atendimentos, os discentes assim se posicionaram em 2017:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Os gráficos evidenciaram, já em 2017, que apesar das respostas
positivas ultrapassarem as negativas, os serviços de atendimento ao aluno
ainda necessitam evoluir.
Em 2018 a instituição investiu mais fortemente na formação dos seus
colaboradores que atuam em setores de atendimento. Entre outros, temas,
foram estudados os caminhos para a proatividade no atendimento ao público
interno e externo. Os resultados de tais formações, ainda que timidamente, já
foram sentidos no mesmo ano:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Considerando a avaliação realizada, a CPA recomenda que as ações de
formação dos funcionários, com foco no atendimento interno e externo, sejam
mantidas.
Ainda em relação ao atendimento a sua comunidade interna e externa, a
instituição, a CPA avaliou a qualidade dos serviços prestados pela Ouvidoria,
órgão de expressão de opiniões, e canal de reclamações, denúncias e
sugestões de melhorias da instituição. Em 2017 os docentes, discentes e
técnicos administrativos assim avaliaram:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Em 2018 relacionado a avaliação dos serviços foram obtidos os
seguintes totais, vinculado à qualidade da Ouvidoria na instituição:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento discente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

Os dados revelam que a comunidade interna continua a avaliar
positivamente os serviços prestados pela Ouvidoria, também 2018. Esta
constatação reveste-se de particular importância, pois a Ouvidoria como órgão
de natureza mediadora, tem um papel de destaque como órgão que necessita
trabalhar de forma imparcial e com qualidade ao receber, analisar, encaminhar
e acompanhar providências tomadas em relação às demandas apresentadas,
daí emergindo a necessidade de ser validada pela comunidade acadêmica
como tal.

3.4 EIXO 4 : POLÍTICAS DE GESTÃO

O quarto eixo é constituído pela Dimensão 5 (Políticas de Pessoal), pela
Dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e também pela Dimensão 10
(Sustentabilidade Financeira).

3.4.1 Políticas de Pessoal

Em relação às políticas de pessoal, o PDI do Centro Universitário D.
Pedro II apresenta um conjunto de propósitos que estabelecem, entre outros, a
qualificação contínua do seu corpo de colaboradores. Conforme já apresentado
aqui neste relatório, tais propósitos vêm tomando corpo na instituição por meio
de formações diversas, ofertada em sua maioria no inicio do semestre, com o
intuito cooperar com a formação humana e profissional de seus docentes e, por
extensão, de seus discentes.
Também os servidores

técnico-administrativos, em 2018, foram

contemplados com formações, com foco na melhoria contínua dos processos
de atendimento ao público interno e externo e das rotinas em geral.
Um destaque importante para as políticas de atendimento de pessoal é
que o segmento já conta com um Plano de Carreira do Corpo Docente,
devidamente homologado pela Mantenedora na Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego na Bahia, conforme Portaria nº 06/2015, publicada no
D.O.U. nº 162, de 25 de agosto de 2015, conforme registado no PDI. Ainda no
mesmo documento, mais especificamente no sexto capítulo, consta o plano de
carreira para os colaboradores técnico-Administrativo, também já homologado
pela Mantenedora na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na
Bahia, conforme Portaria nº 07/2015, publicada no D.O.U. nº 162, de 25 de
agosto de 2015.
Ainda de acordo com o PDI, a instituição possui um Plano de Carreira
Docente aprovado pela Mantenedora, que disciplina a forma de ascensão
funcional no sentido horizontal e vertical, considerando a titulação e a produção

acadêmica, obedecidos os limites especificados na lei. A remuneração dos
docentes é, assim, definida pela política salarial fixada pela Mantenedora no
Plano de Carreira Docente, tendo por base unitária o valor da hora/aula de
trabalho prevista no planejamento econômico-financeiro do curso.
Em se tratando especificamente dos salários, é destaque entre os
docentes, conforme gráfico a seguir, a pontualidade no pagamento, algo
também declarado nos grupos focais em 2017 e nos anos anteriores:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Idênticos resultados foram verificados em 2018, tendo as
respostas positivas alcançado a totalidade seguinte:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Também entre os funcionários o compromisso da instituição com os
colaboradores foi evidenciado:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

No processo de autoavaliação também foi averiguada a percepção dos
docentes sobre a clareza em relação às funções docente e servidores na
instituição. Entre os docentes foram obtidos os seguintes resultados:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Entre os funcionários técnico-administrativo a avaliação evidenciou a
necessidade os estudos sobre as competências e responsabilidades dos
funcionários, pois esses assim declararam:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

Em se tratando das condições de trabalho, a maior parte dos docentes
concorda que na instituição essas ainda não são totalmente adequadas ao
exercício da função docente.

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento docente

Tal constatação já havia se evidenciado em 2017, conforme gráfico que
segue, por meio de um quadro de respostas que semelhante ao de 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento docente

Sobre as realizações da instituição em prol do exercício da função
docente, a CPA constatou a reorganização da sala de docentes, com
ampliação do número de computadores e gabinetes de trabalho. A despeito
disso, a avaliação retratada nos gráficos é coerente com os resultados dos
grupos focais realizados com os docentes que apontou, entre outros, para a
necessidade de recursos, como mais computadores e acesso à rede wi-fi em
todas as salas de docentes, além de equipamento multimídia em todas as
salas.
Um aspecto que merece destaque sobre o quadro de docentes da FDPII
é que a instituição, desde o seu credenciamento, vem aumentando o número
de docentes e mestres. Destaca-se também que o total de docentes em regime
de tempo integral foi ampliado, algo que é percebido na instituição como um
dos fomentos ao envolvimento maior dos docentes com as propostas
educativas elaboradas. Verificou-se, ainda, que o tempo de vínculo do corpo
docente com a instituição continua a crescer, tendência que vem se mantendo
todos os anos.
As políticas de pessoal vêm, na avaliação desta CPA, repercutindo
também na relação das diretorias com os demais servidores. Essas políticas
pautam-se no fomento ao diálogo, com foco em dinâmicas produtivas e de
interações sadias, entre os gestores e colaboradores. Assim é afirmado porque

na avaliação da direção administrativa e financeira, foi constatado pela CPA
que o predomínio das respostas positivas, verificado em 2017 voltou a ocorrer
em 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2017 – segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

Além da abertura da direção acadêmica e financeira apontada pelos
funcionários, a maioria concorda que são ouvidos por seus gestores diretos:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018 – segmento técnico-administrativo

Constata-se, considerando o aqui exposto, que as políticas de pessoal
vem se fortalecendo na instituição, uma tendência verificada tanto na analise
do PDI quanto na avaliação do corpo técnico-administrativo e docente. Com
uma política de pessoal definida, contemplando os docentes e funcionários
necessários, inclusive aqueles indispensáveis à Educação Distância, evidenciase como importante para a instituição tanto a capacitação quanto planos de
carreira para os seus docentes e seus funcionários técnico-administrativo, com
foco no incentivo a produção intelectual e no desenvolvimento pessoal, com

consequências positivas para a qualidade acadêmica dos estudantes. A
recomendação da CPA é que as ações que vem sendo efetivas e as previstas
no PDI sejam efetivadas, já que guardam coerência com o que é hoje esperado
de Uma Instituição de Ensino Superior.

3.4.2Organização e Gestão Institucional

A organização e a gestão do Centro Universitário D. Pedro II são
norteadas em grande parte pelo seu Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), tendo em vista que nele estão definidas não somente a missão da
instituição e a suas principais políticas, mas, sobretudo o delineamento dos
caminhos para atingir as metas e objetivos traçados. Na instituição o
documento se constituiu em um guia, que orienta a ação dos gestores em seus
planos de trabalho anual.
Na organização da gestão também são utilizados manuais internos de
normas e procedimentos, que traçam tanto os fundamentos das funções
gerenciais quanto o controle de bens patrimoniais da instituição.
Apesar de definidas e registradas, nem sempre os diferentes
segmentos apontaram conhecimentos das normas e procedimentos, como se
constata nos relatórios no primeiro ano do triênio 2015-2107. No último ano do
triênio, todavia, os dados levantados sobre a divulgação das normas da
instituição evidenciaram uma alteração positiva em relação a tal conhecimento.
Essa mudança foi em grande parte explicada pela revisão em todos os
manuais que registram as normas da instituição, com consequente divulgação,
ocorrida em 2017. Em 2018 constatou-se que as respostas positivas
verificadas no ano anterior em relação ao conhecimento das normativas da
instituição voltaram a prevalecer:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento docente

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento docente

Também os discentes confirmam que têm acesso a um importante
documento, relativo às normativas institucionais. Comprovando que não
somente conhece, mas que avaliam positivamente o Manual do aluno,
documento que traz os direitos e deveres discentes, os estudantes assim
declaram em 2018:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento discente

Não é demais lembrar que uma das funções gerenciais que vem
sendo, paulatinamente, alvo de atenção no Centro Universitário D. Pedro II é a
efetivação do seu planejamento estratégico. Sabendo-se que uma parte das
ações desenvolvidas nas instituições educacionais emerge de demandas
diárias, nem sempre previstas no planejamento, evidencia-se que este é um
desafio a ser vencido pela instituição. Neste caminho, a CPA, por concordar
com a importância do planejamento e por reconhecer o papel impar que os
resultados da autaovaliação institucional podem desempenhar nos projetos
idealizados, vem buscando estreitar os laços com os diretores da instituição.
Em 2018, como fruto deste trabalho, além da apresentação dos resultados,
foram levantadas informações das ações já realizadas pela instituição,
considerando o apontado no plano de ação apresentado ao final do triênio
2015-2017. Para 2019, a intenção é que tais contatos voltem a se repetir.

3.4.3 Sustentabilidade financeira

O grande desafio de uma política econômica em uma IES privada é
garantir a qualidade do ensino que oferta, sem perder de vista a sua liquidez e
crescimento geração de empregos. No atual momento econômico vivenciado

em nosso, país no qual a gerência dos recursos disponíveis é um desafio, ter
como um dos seus focos a sustentabilidade financeira é hoje uma necessidade
ainda mais imperiosa para as organizações.
No Centro Universitário D. Pedro II, apesar dos desafios, a
sustentabilidade financeira é atestada, pelo crescimento da instituição, que
possibilitou, entre outros, a criação do próprio centro e pelo pagamento em dias
das suas obrigações trabalhistas e fiscais, evidencia que o caminho está sendo
trilhado. Além disso, é válido destacar que a despeito da crise econômica que
vem dando pouco espaço para otimismo no Brasil, a instituição continua a
investir, com responsabilidade e sucesso, em sua expansão. Comprova esta
afirmação a expansão dos cursos ofertados, tanto na modalidade presencial
quanto em EAD. Além disso, o demonstrativo de capacidade e sustentabilidade
financeira assim atesta:

Fonte: PDI Centro Universitário D. Pedro II

Coerentes com sua previsão de receitas e despesas, a instituição
assim informou em 2018:

Fonte: PDI Centro Universitário D. Pedro II

Como apontado em 2017, apesar dos avanços, as oportunidades de
melhoria apontadas nos relatórios da CPA, principalmente em relação às
politicas de pessoal, ainda persistem, carecendo de ações efetivas para
atendê-las. Para tal, a comissão sugere que as reuniões mantidas as diretorias,
iniciadas em 2018, com foco no plano de melhorias, fruto da escuta dos
diversos segmentos que compõem a instituição, sejam ampliadas. O intento
maior é incorporar o plano aos demais instrumentos de gestão, considerando
que esse pode favorecer o envolvimento e suscitar a responsabilização dos
sujeitos que trabalham na FDPII ou usufruem de seus serviços.

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA

O eixo 5 abarca a Dimensão 7 (Infraestrutura). Na avaliação permanente
da IES, realizada pela CPA, são considerados aspectos como infraestrutura
das salas de aula, adequação das salas de professor, biblioteca, laboratórios,
recursos didáticos, áreas de convivência, como é o caso das lanchonetes e
bebedouros, entre outros.
Em se tratando de estrutura física, a maioria dos campi e dos polos da
instituição conta com sala de coordenadores e de docentes com computadores,
acesso á internet, serviços de reprografia (terceirizada), banheiros, inclusive
alguns adaptados, para atender às pessoas com necessidades especiais
conforme fotos já aqui mostradas. A instituição possui também biblioteca com
computadores para consulta do acervo e acesso a internet e espaço para
leitura individual, entre outros.
É importante apontar que ao longo do triênio 2015-2107 várias
adequações foram realizadas na estrutura física, com foco na acessibilidade
dos discentes com deficiência. Entre outros, banheiros adaptados foram
criados para atender às pessoas com necessidades especiais, pistas táteis
foram instaladas e os espaços ganharam identificações em braile.
Também em 2018 reformas e melhorias dos campi e dos polos que
compõem o Centro, foram verificadas na instituição. Uma dessas importantes
melhorias diz respeito à ampliação do espaço físico da biblioteca, que conta
agora com novas áreas para estudo. Observa-se que as alterações guardam
coerência com as oportunidades de melhoria, apontadas pelos diversos
segmentos.
É válido lembrar que em 2017 as indagações no questionário relativas à
estrutura física foram ampliadas no questionário. A análise dos resultados
evidenciou que apesar dos investimentos informados e verificados, os
segmentos pesquisados evidenciaram a necessidade de mais melhorias na
estrutura física da instituição. Em 2018, assim foi verificado:
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31,9%
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4.3%
de aula é de qualidade.
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0,9%
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físico,
mobiliários,
equipamentos
e
condições de uso) é muito boa.
O acesso à rede wi-fi é eficiente.
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condições de uso) é adequada.
O acervo da biblioteca física
35%
25,8%
13,8%
apresenta diversidade de títulos
disponíveis para o meu curso.
O Processo de renovação de livros
34,6%
25,6%
14,9%
da
Biblioteca
atende
às
necessidades de meu curso.
O serviço de climatização das salas
25,9%
6,9%
19%
de aula é de qualidade.
A limpeza dos espaços é uma
35,4%
22%
9%
constante
Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento discente

Conforme se constata nas tabelas que apresentam a avaliação dos
discentes sobre a estrutura física, verifica-se que apesar dos investimentos,
ainda é reclamado pelos discentes um olhar mais cuidadoso na estrutura física.
Esta constatação também foi verificada nos grupos focais, nos quais os
discentes

evidenciaram

a

necessidade

de

troca

de

equipamentos,

principalmente os utilizados na área de saúde, a exemplo dos bonecos
utilizados para simulações diversas. Outra necessidade é a ampliação da rede
Wi-fi, que, apesar dos investimentos, ainda é reclamada pelos discentes.
Entre os docentes as respostas às questões referentes ao eixo
infraestrutura assim evidenciaram:

AFIRMAÇÃO

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo
4,3%

19,8%
41,4%
A sala de professores é adequada
ao trabalho.
31,9%
41,4%
4,3%
O mobiliário (carteiras) nas salas
de aula é de qualidade.
55,2%
35,3%
2,6%
A infraestrutura do auditório
(conforto, espaço físico,
mobiliários, equipamentos e
condições de uso) é muito boa.
12,9%
30,2%
5,2%
O acesso à rede wi-fi é eficiente.
38,8%
7,8%
A infraestrutura da área de estudos 47,4%
na Biblioteca é de qualidade.
15,5%
25,9%
22,4%
A infraestrutura da área de
lanchonete é de qualidade.
29,3%
31,9%
A infraestrutura dos laboratórios de 26,7%
práticas (espaço físico e
equipamentos disponíveis) é de
qualidade.
31,9%
19,9%
A infraestrutura dos laboratórios de 25,9%
Informática (espaço físico,
quantidade de equipamentos e
condições de uso) é adequada.
36,2%
44%
6,9%
A Biblioteca apresenta diversidade
de títulos disponíveis para o meu
curso.
45,7%
35,3%
5,2%
A biblioteca online (biblioteca
Pearson) é divulgada.
43,1%
33,6%
12,1%
O processo de renovação de livros
da Biblioteca atende às
necessidades de meu curso.
39,7%
2,6%
O serviço de climatização das salas 26,7%
de aula é de qualidade.
26,7%
44%
3,4%
A limpeza dos espaços é uma
constante.
Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento docente

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Não
respondeu

20,7%

12,9%

0,9%

17,2%

4,3%

0,9%

5,2%

0,9%

0,9%

27,6%
3,4%

23,3%
1,7%

0,9%
0,9%

17,2%

18,1%

0,9%

10,3%

1,7%

0,0%

16,4%

6,9%

0,0%

7,8%

3,4%

1,7%

8,6%

4,3%

0,9%

5,2%

5,2%

0,9%

19,8%

7,8%

3,4%

19,8%

6%

0,0%

Também o segmento técnico- administrativo avaliou a estrutura física da
instituição. Indagados no questionário, o segmento assim se posicionou:

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento técnico-administrativo

Fonte: Questionário de autoavaliação 2018- segmento técnico-administrativo

Em se tratando da limpeza dos espaços, os funcionários apontam que a
limpeza diária somente com a vassoura é insuficiente; além disso, sugerem
que o espaço de tempo entre as manutenções do ar-condicionado seja
diminuído.

4 ANÁLISE DOS DADOS E ACOMPAMENTO DO PLANO DE MELHORIA

A partir da comparação dos dados coletados em 2017 com as analises
realizadas em 2015 e 1016, em consonância com a Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES Nº 065, a CPA do Centro Universitário D. Pedro II FDP II,
apresentou em 2017 um Plano de ação, com foco na melhoria das atividades
acadêmicas e de gestão da instituição. Na proposta as ações sugeridas foram
classificadas como preventivas ou corretivas, sendo as primeiras relacionadas
às forçasse as segundas às oportunidades de melhoria.
Para fins de classificação em forças ou oportunidades de melhoria no
plano apresentado em 2017, foram consideradas pela CPA as respostas
positivas obtidas no questionário, ratificadas pela analise comparativas com os
resultados dos dois anteriores e dos demais instrumentos utilizados, a exemplo
dos grupos focais. Assim, as respostas positivas que obtiveram percentuais
iguais ou superiores a 60% resultaram na sugestão de ações consideradas
como preventivas enquanto que as corretivas se relacionam às respostas
positivas inferiores a este percentual. Embora reconhecendo que os critérios
necessitam de aperfeiçoamento, já em estudo na CPA, o intuito, com as
sugestões, foi manter ou ampliar o índice de satisfação registrado. Cabe
ressaltar que a CPA recomendou à instituição ampliar as sugestões ou redefinilas, considerando os planos gerenciais em elaboração de curto, médio ou longo
prazo.
Em 2018, para averiguar não somente o aproveitamento das
oportunidades de melhoria evidenciadas, mas a manutenção dos aspectos
positivos destacados no plano apresentado em 2017, a CPA além de analisar
os resultados coletados por meio dos seus instrumentos de pesquisa, a
exemplo dos questionários e dos grupos focais, a CPA, utilizou o acesso direto
à algumas diretorias, para verificar as melhorias realizadas ou em andamento.
Os resultados estão apresentados na sequência.
Após a analise do plano de ação são relacionados e analisados os
dados obtidos no decorrer do processo da autoavaliação institucional relativo
ao ano de 2018, que não apareceram no plano de 2017. Tal conjunto possibilita

uma síntese dos pontos positivos e negativos da instituição em 2018, bem
como das oportunidades de melhoria, que, alimentada pela leitura dos dados
coletados por meio dos diferentes instrumentos utilizados no processo de
autoavaliação anteriormente apresentados

ANALISE DO PLANO DE MELHORIA APRESENTADO PELA CPA À IES

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Oportunidade de melhoria Ações sugeridas pela CPA em 2017
detectada em 2017

Tipo de ação Responsável
(preventiva ou
corretiva)
A
missão
de
nossa Colocação de placas em todos os campi Preventiva
Diretoria
instituição ainda não é em local visível, da missão da instituição.
administrativa
divulgada em todos os campi Colocação de placas com a visão e os
da instituição.
objetivos institucionais.

Os instrumentos de pesquisa
(questionário
e
grupos
focais) utilizados pela CPA
ainda não são conhecidos
por todos os participantes da
instituição.

Atualização da página da CPA no site da Preventiva
instituição;
Divulgação do calendário dos grupos
focais e do período de aplicação do
questionário no site e nos murais da
instituição;
Criação de um mural específico da CPA
próximo ao NAE.

Os
indicadores
internos Criação de indicadores de qualidade da Preventiva
qualidade ainda não estão instituição, pautadas no grau de satisfação
totalmente definidos.
discente, docente e dos funcionários
técnico-administrativos.

Situação verificada em
2018

Placas com a missão,
visão e objetivos da
instituição, em local
visível
ainda
inexistentes na maior
parte dos campi
CPA/Marketing Página da CPA criada
no site da instituição,
mais
ainda
requer
melhorias;
Calendário dos grupos
focais e do período de
aplicação
do
questionário divulgados
no site;
Criado um espaço da
CPA no mural já
existente no NAE.
CPA/ Diretoria Os indicadores internos
acadêmica/
qualidade ainda em
Diretoria
de processo de criação.
Desenvolvimento

A divulgação dos resultados
da autoavaliação institucional
ainda não é acessível para
toda
a
comunidade
acadêmica.

Divulgação dos principais resultados do Corretiva
processo de autoavaliação institucional no
site e nos murais da instituição;
Envio de email marketing a todos os
setores com a síntese dos resultados;
Criação de um mural específico da CPA
próximo ao NAE para divulgação dos
resultados.

Os indicadores utilizados nas
avaliações
externas
(Conceito
Preliminar
de
Curso (CPC), Índice Geral de
Cursos
Avaliados
da
Instituição (IGC), ENADE
(CE) e o Indicador de
Diferença
entre
os
Desempenhos Observado e
Esperado (IDD)) evidenciam
um quadro de qualidade dos
cursos abaixo do reclamado
pela comunidade da FDPII.

Definição e publicação da expectativa de Corretiva
desempenho no Conceito Preliminar de
Curso (CPC), Índice Geral de Cursos
Avaliados da Instituição (IGC), ENADE
(CE) e o Indicador de Diferença entre os
Desempenhos Observado e Esperado
(IDD), tendo por base os resultados atuais
da instituição;
Elaboração
de
planos
de
ação
considerando
as
expectativas
de
desempenho definidas;
Aplicação de avaliações diagnóstica com

CPA/Diretoria
acadêmica/Ma
rketing/
Diretoria
administrativa

Divulgação
dos
principais resultados do
processo
de
autoavaliação
institucional nos murais
da instituição realizada;
Envio
de
email
marketing a todos os
setores com a síntese
dos resultados;
Divulgação
dos
resultados
da
autoavaliação realizada
em espaço da CPA
mural já existente no
NAE.
Diretoria
Definição e publicação
acadêmica/
da
expectativa
de
Diretoria
de desempenho
no
DesenvolviConceito Preliminar de
mento
e Curso (CPC), Índice
Expansão
Geral
de
Cursos
Avaliados da Instituição
(IGC), ENADE (CE) e o
Indicador de Diferença
entre os Desempenhos
Observado e Esperado
(IDD), tendo por base
os resultados atuais da
instituição ainda em

foco nas expectativas de aprendizagem
verificadas no ENADE;
Formação dos docentes com foco nos
indicadores do ENADE;
Revisão dos planejamentos de disciplina
considerando
as
expectativas
de
aprendizagem do ENADE;
Ampliação da oferta de cursos de
extensão, com foco nas necessidades de
aprendizagem verificadas nas avaliações
realizadas.

processo;
Elaboração de planos
de ação considerando
as
expectativas
de
desempenho definidas
ainda em processo;
Aplicação de avaliações
diagnóstica com foco
nas expectativas de
aprendizagem
verificadas no ENADE
realizadas;
Formação dos docentes
com
foco
nos
indicadores do ENADE
realizada em parte;
Revisão
dos
planejamentos
de
disciplina considerando
as
expectativas
de
aprendizagem
do
ENADE realizado;
Ampliação da oferta de
cursos de extensão,
com
foco
nas

necessidades
de
aprendizagem
verificadas
nas
avaliações
realizadas
realizada em parte.

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Oportunidade de melhoria Ações sugeridas
detectada em 2017
2017

Responsável

Sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de ensino,
ainda
em
processo
de
evolução.

CPA em Tipo de ação
(preventiva
ou corretiva)
Revisão anual das políticas Preventiva
de ensino registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no
acompanhamento
do
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).

Diretoria
acadêmica/Diretoria
de
Desenvolvimento e
Expansão

Sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de
pesquisa, ainda em processo
de evolução.

Revisão anual das políticas Preventiva
de pesquisa registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no
acompanhamento
do
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).

Sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de
extensão, ainda em processo

Revisão anual das políticas Preventiva
de extensão registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no
acompanhamento
do
Plano de Desenvolvimento

Situação
2018

verificada

em

Revisão das políticas de
ensino
registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com
foco no acompanhamento
do
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) iniciada
em 2018.
Diretoria acadêmica Revisão das políticas de
/ CEPPG
pesquisa registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com
foco no acompanhamento
do
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) iniciada
em 2018.
Diretoria acadêmica Revisão das políticas de
/ CEPPG
extensão registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com
foco no acompanhamento
do
Plano
de

de evolução.

Institucional (PDI).

Sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de gestão
acadêmica,
ainda
em
processo de evolução.

Revisão anual das políticas Preventiva
de
gestão
acadêmica
registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional
(PPI),
com
foco
no
acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI).

Diretoria acadêmica
/
Diretoria
de
Desenvolvimento e
Expansão

Sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito
às
políticas
administrativas, ainda em
processo de evolução.

Revisão anual das políticas Preventiva
administrativas registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no
acompanhamento
do
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).

Diretoria acadêmica
/
Diretoria
de
Desenvolvimento e
Expansão/Diretoria
administrativa.

Sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de
avaliação institucional, ainda
em processo de evolução.

Revisão anual das políticas Preventiva
de avaliação registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com foco
no
acompanhamento
do
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e no projeto
de autoavaliação institucional.

Diretoria acadêmica
/ CPA

Desenvolvimento
Institucional (PDI) iniciada
em 2018.
Revisão anual das políticas
de
gestão
acadêmica
registradas
no
Projeto
Pedagógico
Institucional
(PPI),
com
foco
no
acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) iniciada
em 2018.
Revisão anual das políticas
administrativas registradas
no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), com
foco no acompanhamento
do
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) iniciada
em 2018.
Revisão anual das políticas
de avaliação registradas no
Projeto
Pedagógico
Institucional (PPI), com
foco no acompanhamento
do
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) e no
projeto de autoavaliação

Sintonia entre o PDI, PPI e o
Projeto Político Pedagógico
do(s) curso(s) que atua, ainda
em processo de evolução.

Revisão anual dos Projetos Preventiva
Político Pedagógico do(s)
curso(s) com foco no Projeto
Pedagógico
Institucional
(PPI), e no acompanhamento
do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) .

Os novos cursos ofertados Aquisição de um quadro Corretiva
pela instituição não são mural para cada uma das
conhecidos por todos os salas de docentes;
docentes da instituição.
Publicação de cartazes ou
informes no mural das salas
de
docentes
com
as
informações
dos
novos
cursos;

institucional a ser realizada
em 2019.
Diretoria acadêmica Revisão anual dos Projetos
/
Diretoria
de Político Pedagógico do(s)
Desenvolvimento e curso(s) com foco no
Expansão/Diretoria Projeto
Pedagógico
administrativa.
Institucional (PPI), e no
acompanhamento do Plano
de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) iniciada
em 2018.
Marketing
Quadro
branco
em
algumas
salas
de
docentes. Aquisições ainda
não concluídas.
Publicação de cartazes e
informes no mural das
salas de docentes com as
informações dos novos
cursos em algumas salas,
tendo em vista que nem
todas tem ainda o quadro
de informes;

Envio de email marketing
informações
dos
novos
cursos.

Os

projetos

de Publicação de um informe Corretiva

Marketing

Envio de email marketing
informações dos novos
cursos não realizado em
2018.
Publicação de um informe

Responsabilidade
Social
(atendimentos a comunidade,
formação continuada, ações
de
intervenção
na
comunidade) com impacto no
seu ambiente de atuação não
são
conhecidos
pelos
estudantes
de
diferentes
cursos da nossa instituição.
As ações de Responsabilidade
Social apesar de relevantes
para a comunidade local, não
são divulgadas.

sobre principais o Projetos de
Responsabilidade
Social
desenvolvidos
pelos
diferentes cursos nas redes
sociais, no site da instituição
e nos murais de cada curso.

Publicação
de
informe Corretiva
publicitário evidenciando os
Projetos de Responsabilidade
Social mais relevantes para a
comunidade local.

Resultados realizações da Publicação das realizações Corretiva
instituição considerando o seu da instituição considerando o
planejamento
ainda
não seu planejamento para todos
acessível a todos.
os segmentos.

sobre principais o Projetos
de
Responsabilidade
Social desenvolvidos pelos
diferentes cursos nas redes
sociais,
no
site
da
instituição e nos murais de
cada curso não realizado
em 2018.
Marketing

Marketing Diretoria
acadêmica
/
Diretoria
de
Desenvolvimento e
Expansão/Diretoria
administrativa./
Diretoria
Financeira,

Publicação
de
informe
publicitário evidenciando os
Projetos
de
Responsabilidade
Social
mais relevantes para a
comunidade
local
não
realizado em 2018.
Publicação das realizações
da instituição considerando
o seu planejamento para
todos os segmentos não
realizada em 2018.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Oportunidade de melhoria Ações sugeridas
detectada em 2017
CPA em 2017

pela Tipo de ação
(preventiva ou
corretiva)
Análises reflexivas em sala, Preventiva
promovidas
por
cada
professor, sobre a relação
dos seus componentes
curriculares
com
as
demandas
sociais
e
profissionais, considerando
a área do curso.

Responsável

Situação verificada em 2018

As matrizes curriculares dos
cursos, apesar de atualizadas
em 2017, na percepção de
alguns
discentes,
não
consideram as demandas
sociais e profissionais da
área.

Diretoria
acadêmica/Coordenação
dos
cursos /Docentes.

Análises reflexivas em sala,
promovidas
por
cada
professor, sobre a relação dos
seus
componentes
curriculares
com
as
demandas
sociais
e
profissionais, considerando a
área do curso recomendadas
pela direção acadêmica.

Atualização nas matrizes,
considerando as reflexões
em sala.
As matrizes curriculares dos
cursos, apesar de atualizadas
em 2017r, na percepção de
alguns discentes, não estão
alinhadas às necessidades
dos estudantes.

Análises reflexivas em sala, Preventiva
promovidas
por
cada
professor, sobre a relação
dos seus componentes
curriculares
com
as
demandas
sociais
e
profissionais, considerando
a área do curso.
Atualização nas matrizes,
considerando as reflexões

Atualização nas matrizes,
considerando as reflexões em
sala realizadas em 2018.
Diretoria
Análises reflexivas em sala,
acadêmica/Coord promovidas
por
cada
enação
dos professor, sobre a relação dos
cursos /Docentes. seus
componentes
curriculares
com
as
demandas
sociais
e
profissionais, considerando a
área do curso recomendadas
pela direção acadêmica.
Atualização

nas

matrizes,

em sala.
Os docentes consideram que Ampliação do quadro de Preventiva
o
estímulo à formação formações internas, com
continuada
precisa
ser foco
nas
demandas
ampliado.
profissionais da área e nas
avaliações externas;
Nem todas as disciplinas na Manutenção da avaliação Preventiva
modalidade
semipresencial das salas, realizadas pela
(e-Dom) oferecem recursos equipe já designada para
(textos,
vídeos,etc)
e este fim;
atividades diversificadas.
Formação dos docentes,
com foco no planejamento e
recursos do AVA.

Nem todos os as dúvidas dos
estudantes são atendidas
com presteza e agilidade pelo
setor das semipresenciais ( EDom).

- Publicação no site da Corretiva
instituição em todos os
murais do aluno dos
horários de atendimento no
setor das semipresenciais
(E-Dom)
Publicação no site e em
todos os murais do aluno de
instituição dos serviços
disponíveis no setor das
semipresenciais (E-Dom).

considerando as reflexões em
sala realizadas em 2018.
Diretoria
Ampliação do quadro de
acadêmica/Coor- formações internas, com foco
denação
dos nas demandas profissionais
cursos
da área e nas avaliações
externas a ser realizada.
Diretoria
Manutenção, em 2018, da
acadêmica
avaliação
das
salas,
realizadas pela equipe já
designada para este fim,
realizada.

Diretoria
acadêmica/Marke
ting

Formação dos docentes, com
foco no planejamento e
recursos do AVA ainda não
realizada.
- Publicação no site da
instituição e em todos os
murais do aluno dos horários
de atendimento no setor das
semipresenciais
(E-Dom)
ainda não realizada.
Publicação no site e em todos
os murais do aluno de
instituição
dos
serviços
disponíveis no setor das
semipresenciais
(E-Dom)
ainda não realizada.

As atividades diversificadas,
para além das aulas diárias,
ofertadas pelos cursos não
são conhecidas por todos os
discentes e docentes.

Publicação no site e nos Corretiva
principais
murais
da
instituição das atividades
ofertadas pelos cursos, para
além das aulas diárias.

Para a maioria dos segmentos
que participou da avaliação o
site da instituição não é uma
boa fonte de informação e
divulgação

Atualização do visual do Corretiva
website institucional com
vistas a torna-lo mais
atraente,
funcional,
de
navegação mais clara;

Publicação das informações
essenciais
sobre
a
instituição
no
website
institucional
(cursos,
matrizes, eventos para o
público interno e externo
serviços, localização dos
campi e dos principais
setores que prestam o
atendimento aos discentes);

Possibilitar serviços, como a
emissão de contracheque
para
os
docentes
e
funcionários assim como

Diretoria
acadêmica/Marke
ting

Publicação no site e nos
principais
murais
da
instituição
das
atividades
ofertadas pelos cursos, para
além das aulas diárias ainda
não realizada.
Marketing
Atualização do visual do
Diretoria
website
institucional
com
acadêmica
/ vistas
a
torna-lo
mais
Diretoria
de atraente,
funcional,
de
Desenvolvimento navegação
mais
clara
e
realizada iniciada;
Expansão/Diretori
a administrativa./
Diretoria
Publicação das informações
Financeira.
essenciais sobre a instituição
no
website
institucional
(cursos, matrizes, eventos
para o público interno e
externo serviços, localização
dos campi e dos principais
setores que prestam o
atendimento aos discentes)
realizada em parte;

Emissão de contracheque
para
os
docentes
e
funcionários
ainda
não

emissão de boletos e
solicitação de serviços para
os discentes.

Para a maioria dos segmentos
que participou da avaliação
quadros
de
aviso
da
Faculdade
não
contêm
informações
importantes
sobre a instituição e os
cursos.

Atualização o visual dos Corretiva
quadros
de
avisos
institucionais com vistas a
torna-los mais atraentes e
funcionais;
Publicação das informações
essenciais
sobre
a
instituição nos quadros de
avisos (cursos, eventos
para o público interno e
externo
serviços,
localização dos campi e dos
principais
setores
que
prestam atendimentos aos
segmentos).

Para a maioria dos segmentos
que participou avaliação os
quadros de aviso não são
referência para divulgação
dos
documentos
institucionais.

Marketing/
Diretoria
acadêmica

Publicação de uma súmula
dos documentos institucionais
nos quadros de aviso da
instituição ou os espaços
onde esses documentos estão
disponíveis não realizada.

Os

Marketing/

Publicação dos

segmentos

Publicação de uma súmula Corretiva
dos
documentos
institucionais nos quadros
de aviso da instituição ou os
espaços
onde
esses
documentos
estão
disponíveis.
avaliados Publicação dos locais e Corretiva

possibilitada.
Emissão
de
boletos
e
solicitação de serviços para
os discentes possibilitadas em
parte.
Marketing
Atualização o visual dos
Diretoria
quadros
de
avisos
acadêmica
/ institucionais com vistas a
Diretoria
de torna-los mais atraentes e
Desenvolvimento funcionais iniciada em 2018;
e
Expansão/Direto- Publicação das informações
ria administrativa/ essenciais sobre a instituição
Diretoria
nos quadros de avisos
Financeira.
(cursos, eventos para o
público interno e externo
serviços,
localização
dos
campi e dos principais setores
que prestam atendimentos
aos segmentos) realizada em
parte em 2018.

locais e

desconhecem, na maioria, os
serviços de atendimento e
orientação para os casos de
dificuldade de aprendizagem.

horários de atendimento
nos quais são prestados os
serviços de atendimento e
orientação para os casos de
dificuldade
de
aprendizagem no site e nos
murais da instituição.
Nem todos os discentes e Publicação no site da Corretiva
docentes cursos e projetos de instituição e em todos os
extensão da minha faculdade. murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
para
os
projetos
de
extensão;

Diretoria
acadêmica

Marketing/
Diretoria
acadêmica/
CEPPG

Publicação no site da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
dos resultados dos projetos
de extensão.
Nem todos os discentes
sabem sobre o processo de
seleção para as atividades de
monitoria.

Publicação no site da Corretiva
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
para
a
seleção
de
monitores.
Nem todos os discentes e Publicação no site da Corretiva
docentes
conhecem
os instituição e em todos os
projetos
de
pesquisa murais dos discentes e das

horários de atendimento nos
quais são prestados os
serviços de atendimento e
orientação para os casos de
dificuldade de aprendizagem
no site e nos murais da
instituição não realizada.
Publicação
no
site
da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
para os projetos de extensão
não realizada;
Publicação
no
site
da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
dos resultados dos projetos
de extensão não realizada.

Marketing/
Diretoria
acadêmica/
CEPPG

Marketing/
Diretoria
acadêmica/

Publicação
no
site
da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
para a seleção de monitores
não realizada.
Publicação
no
site
da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das

desenvolvidos na instituição.

Uma minoria dos docentes
desconhece o papel do NDE.

Uma minoria dos docentes
desconhece o papel dos
colegiados.

Uma minoria dos docentes
declara que não há incentivo
nos cursos, que atua como
docente, para o professor
atuar
nos
projetos
de
pesquisa.

salas de docentes os editais
para
os
projetos
de
pesquisa;

CEPPG

salas de docentes os editais
para os projetos de pesquisa
não realizada;

Publicação no site da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
dos resultados dos projetos
de pesquisa.
Promoção de reuniões, Preventiva
pelas coordenações de
cursos para esclarecer o
papel, assim como as
atividades
desenvolvidas
por este núcleo, em seus
respectivos cursos.
Promoção de reuniões, Preventiva
pelas coordenações de
cursos para esclarecer o
papel, assim como as
atividades
desenvolvidas
por este núcleo, em seus
respectivos colegiados.
Divulgação dos editais dos Preventiva
projetos de pesquisa nas
reuniões de colegiado e por
email dos editais dos
projetos de pesquisa para
os docentes;

Publicação
no
site
da
instituição e em todos os
murais dos discentes e das
salas de docentes os editais
dos resultados dos projetos
de pesquisa não realizada.
Coordenações
Promoção de reuniões, pelas
dos cursos
coordenações de cursos para
esclarecer o papel, assim
como
as
atividades
desenvolvidas
por
este
núcleo, em seus respectivos
cursos realizada em 2018.
Coordenações
Promoção de reuniões, pelas
dos cursos
coordenações de cursos para
esclarecer o papel, assim
como
as
atividades
desenvolvidas
por
este
núcleo, em seus respectivos
colegiados realizada em 2018.
Coordenações
Divulgação dos editais dos
dos
cursos/ projetos de pesquisa nas
Marketing/
reuniões de colegiado e por
Diretoria
email dos editais dos projetos
acadêmica/
de pesquisa realizada nas
CEPPG
reuniões de colegiado;

Publicação dos editais dos
projetos de pesquisa na
sala de docentes.

Publicação dos editais dos
projetos de pesquisa na sala
de docentes não realizada..

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Oportunidade de melhoria Ações sugeridas pela CPA em Tipo de ação Responsável
detectada em 2017
2017
(preventiva ou
corretiva)
Nem todos os discentes e Publicação de uma súmula do Corretiva
Marketing/
docentes
conhecem
as manual do aluno nos quadros
Diretoria
informações sobre os direitos de aviso de discentes e
acadêmica
e deveres do estudante na docentes ou dos espaços onde
instituição
constantes
no esse
documento
está
manual do aluno.
disponível;
Publicação do manual do aluno
no site da instituição.

Algumas turmas da instituição Incentivo à eleição de líderes e Preventiva
não contam com lideranças vice-líderes em cada turma.
estudantis (líderes de turma).

Coordenações
de curso.

Alguns
discentes Publicação dos serviços da Preventiva
desconhecem os serviços da Ouvidoria em todos os quadros
Ouvidoria.
de aviso e no site institucional;

Ouvidoria

Ampliação das visitas das
ouvidoras às turmas para
apresentação dos serviços do
órgão.

Situação verificada em
2018
Publicação
de
uma
súmula do manual do
aluno nos quadros de
aviso de discentes e
docentes ou dos espaços
onde esse documento
está
disponível
não
realizada;
Publicação do manual do
aluno
no
site
da
instituição realizada.
Incentivo à eleição de
líderes e vice-líderes em
cada turma realizado
pela
maioria
dos
coordenadores de curso.
Publicação dos serviços
da
Ouvidoria
site
institucional;
Ampliação das visitas
das ouvidoras às turmas
para apresentação dos
serviços
do
órgão

Alguns
docentes
desconhecem que o acesso à
Direção Acadêmica é aberto
para o atendimento aos
docentes.
A maioria dos discentes
declara que no setor de
atendimento ao estudante as
solicitações
não
são
rapidamente atendidas.

Ampliação do número de Preventiva
reuniões de docentes com a
Direção Acadêmica.

Diretoria
acadêmica

Revisão
das
rotinas
atendimento ao aluno;

Direção
administrativa.

de Corretiva

Publicação
dos
serviços
prestados
no
setor
de
atendimento ao aluno;

Revisão das rotinas de
atendimento ao aluno
iniciada em 2018;
Publicação dos serviços
prestados no setor de
atendimento ao aluno
realizada;

Formação dos funcionários que
atuam no setor de atendimento
ao aluno, com foco na retenção,
resolução do problema e
acolhimento discente.

A maioria dos discentes Revisão
das
rotinas
de Corretiva
declara que no
setor atendimento ao aluno no setor
financeiro as dúvidas não são financeiro;
esclarecidas com agilidade.
Publicação
dos
serviços
prestados no setor financeiro;

realizada..
Ampliação do número de
reuniões de docentes
com
a
Direção
Acadêmica realizada.

Diretoria
Financeira.

Formação
dos
funcionários que atuam
no setor de atendimento
ao aluno, com foco na
retenção, resolução do
problema e acolhimento
discente
iniciada em
2017.
Revisão das rotinas de
atendimento ao aluno no
setor financeiro iniciada
em 2018;
Publicação dos serviços
prestados
no
setor

Formação dos funcionários que
atuam no setor de atendimento
ao aluno, com foco na retenção,
resolução do problema e
acolhimento discente.

Alguns docentes declaram
que na instituição não há
clareza
sobre
as
competências
e
responsabilidades
dos
docentes na instituição.
Alguns
docentes
e
funcionários declaram que as
condições de trabalho não são
adequadas ao exercício da
função docente.

financeiro realziado;

Elaboração de um manual para Preventiva
os
docentes
e,
posterior
divulgação no site institucional.

Diretoria
Acadêmica

Promoção de reuniões com os Corretiva
docentes e funcionários visando
a coleta de dados sobre as
condições de trabalho;
Levantamento detalhado “in
loco”
das
condições
de
infraestrutura das salas de
aulas, sala dos docentes.
Elaboração de um plano de
ação.

Diretoria
Administrativa/

Formação
dos
funcionários que atuam
no setor de atendimento
ao aluno, com foco na
retenção, resolução do
problema e acolhimento
discente
iniciada em
2018.
Elaboração
de
um
manual para os docentes
e, posterior divulgação no
site
institucional
não
realizada.
Reuniões
com
os
docentes e funcionários
visando a coleta de
dados
sobre
as
condições de trabalho
iniciadas em 2018;
Levantamento detalhado
“in loco” das condições
de infraestrutura das
salas de aulas, sala dos
docentes realizado em
parte.
Plano de ação não
elaborado.

Alguns
técnicos- Divulgação no site institucional Preventiva
administrativos declaram que das normativas institucionais
as normativas institucionais (regimento, regulamentos)
(regimento, regulamentos) não
são divulgadas.

Diretoria
Administrativa

Alguns
técnicosadministrativos declaram que
não há clareza sobre as
competências
e
responsabilidades
dos
colaboradores e seus setores.

Elaboração de um manual Preventiva
contendo as competências e
responsabilidades
dos
colaboradores
e,
posterior
divulgação no site institucional.

Diretoria
Administrativa

Alguns
técnicosadministrativos declaram que
condições de trabalho não são
adequadas ao exercício da
função.

Levantamento detalhado “in Preventiva
loco”
das
condições
de
infraestrutura das salas onde os
funcionários
técnicoadministrativos exercem as
suas funções.

Diretoria
Administrativa

Alguns
técnicosadministrativos declaram que
Direção Administrativa não é
aberta ao atendimento aos

Elaboração de um plano de
ação.

Divulgação
no
site
institucional
das
normativas institucionais
(regimento,
regulamentos)
não
realziada.
Elaboração
de
um
manual
contendo
as
competências
e
responsabilidades
dos
colaboradores
e,
posterior divulgação no
site
institucional
não
realizada.
Levantamento detalhado
“in loco” das condições
de infraestrutura das
salas
onde
os
funcionários
técnicoadministrativos exercem
as
suas
funções
realizado em parte em
2018.

Analise dos resultados da Preventiva
avaliação do gestor pelo
segmento
técnicoadministrativo;

Plano de ação não
elaborado.
Analise dos resultados da
avaliação do gestor pelo
segmento
técnicoadministrativo
não

Diretoria
Administrativa

colaboradores.

realziada;
Ampliação do número de
reuniões entre
a direção
administrativa
e
os
colaboradores, com foco na
escuta, feedback produtivos,
resolução de problemas e
motivação do funcionário.

Alguns
dos
técnicosadministrativos declaram que
a Direção Financeira não é
aberta ao atendimento aos
colaboradores.

Analise dos resultados da Preventiva
avaliação da direção financeira
pelo
segmento
técnicoadministrativo;
Ampliação do número de
reuniões entre
a direção
financeira e os colaboradores,
com foco na escuta, feedback
produtivos,
resolução
de
problemas e motivação do
funcionário.

Diretoria
Financeira

Ampliação do número de
reuniões entre a direção
administrativa
e
os
colaboradores, com foco
na
escuta,
feedback
produtivos, resolução de
problemas e motivação
do
funcionário
em
processo.
Analise dos resultados da
avaliação da direção
financeira pelo segmento
técnico-administrativo
realizada em parte;
Ampliação do número de
reuniões entre a direção
financeira
e
os
colaboradores, com foco
na
escuta,
feedback
produtivos, resolução de
problemas e motivação
do funcionário iniciada
em 2018.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA
EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Oportunidade de melhoria Ações sugeridas
detectada em 2017
CPA em 2017

pela Tipo de ação Responsável
(preventiva
ou
corretiva)
O mobiliário (carteiras) nas Reforma do mobiliário Corretiva
Diretoria
salas
de
aula
não
é (carteiras), adequando ao
administrativa/
considerado adequado por um conforto do aluno.
Diretoria Financeira.
número
expressivo
de
discentes e docentes.
A infraestrutura do auditório Manutenção
dos Corretiva
Diretoria
(conforto,
espaço
físico, equipamentos
administrativa
mobiliários, equipamentos e audiovisuais, tendo em
condições de uso) não é vista que nos grupos focais
considerada muito boa por esta
foi
a
principal
todos os segmentos.
reinvindicação,
em
se
tratando do auditório.

Situação em 2018

O acesso à rede wi-fi é Elaboração e publicação Corretiva
considerado ineficiente por de um plano de um de
todos os segmentos.
ampliação paulatina da
rede wi-fi.

Elaboração e publicação
de um plano ampliação
paulatina da rede wi-fi
não realiada;

Ampliação da rede wi-fi.
A infraestrutura da área de Ampliação da área
estudos na Biblioteca não é estudos da biblioteca.
considerada de qualidade por
alguns discentes e docentes.

de Preventiva

Diretoria
administrativa/
Diretoria
Financeira/Diretoria
Acadêmica.

Reforma do mobiliário
(carteiras), adequando
ao conforto do aluno
realizada em 2018.
Manutenção
dos
equipamentos
audiovisuais
realizada
em parte.

Ampliação da rede wi-fi
realizada em parte
Ampliação da área de
estudos da biblioteca
realziada.

A infraestrutura da área de
lanchonete não é considerada
de qualidade por todos os
segmentos.

Revisão dos contratos com Corretiva/
as empresas que prestam Preventiva
serviços nas áreas de
lanchonete para garantir
preços competitivos nos
produtos ofertados e a
ampliação das mesas,
cadeiras e opções de
lanche.
Efetivação de parcerias
com
empresas
para
disponibilizar máquinas de
café automatizadas em
todos os campi.

Diretoria
administrativa

A
infraestrutura
dos
laboratórios
de
práticas
(espaço físico e equipamentos
disponíveis) não é considerada
de qualidade por alguns
docentes e discentes.

Elaboração de um plano Corretiva
de
melhorias
dos
laboratórios de prática,
com
foco
nas
necessidades apontadas
pelos docentes para as
aulas práticas.

Diretoria
administrativa/
Diretoria
Financeira/Diretoria
Acadêmica.

Ampliação da manutenção
dos
equipamentos
disponíveis nos laboratório
de prática.

Revisão dos contratos
com as empresas que
prestam serviços nas
áreas de lanchonete
para garantir preços
competitivos
nos
produtos ofertados e a
ampliação das mesas,
cadeiras e opções de
lanche não realizada.
Efetivação de parcerias
com empresas para
disponibilizar máquinas
de café automatizadas
em todos os campi não
realizada.
Elaboração de um plano
de
melhorias
dos
laboratórios de prática,
com
foco
nas
necessidades apontadas
pelos docentes para as
aulas
práticas
não
realizada;
Ampliação
manutenção
equipamentos
disponíveis
laboratório de

da
dos
nos
prática

A
infraestrutura
dos
laboratórios de Informática
(espaço físico, quantidade de
equipamentos e condições de
uso) não é considerada de
qualidade para uma parte
expressiva de docentes e
discentes.

Elaboração de um plano Corretiva
de
melhorias
dos
laboratórios de informática,
com foco na aquisição de
programas
e
de
equipamentos;

Diretoria
administrativa/
Diretoria
Financeira/Diretoria
Acadêmica.

Ampliação da manutenção
dos
equipamentos
disponíveis
nos
laboratórios de informática,
visando
garantir
o
funcionamento pleno de
todos os computadores e
equipamentos disponíveis
no espaço.

Para alguns discentes e Ampliação do número de Preventiva
docentes
o
acervo
da títulos na biblioteca;
biblioteca física não apresenta
diversidade de títulos.
Ampliação da divulgação
da biblioteca on-line, hoje
disponível para todos os
discentes e docentes, nos
murais de discentes e
docentes e na própria
biblioteca física.

Diretoria
Acadêmica/Marketing

iniciada em 2018.
Elaboração de um plano
de
melhorias
dos
laboratórios
de
informática, com foco na
aquisição de programas
e de equipamentos;
Ampliação
da
manutenção
dos
equipamentos
disponíveis
nos
laboratórios
de
informática,
visando
garantir o funcionamento
pleno de todos os
computadores
e
equipamentos
disponíveis no espaço
realizada em parte.
Ampliação do número de
títulos
na
biblioteca
realizada em parte;
Ampliação da divulgação
da biblioteca online, hoje
disponível para todos os
discentes e docentes,
nos murais de discentes
e docentes e na própria

biblioteca
física
realizada.
Diretoria Acadêmica Renovação dos livros da
biblioteca por meio do
portal da instituição em
andamento.

Para alguns discentes e
docentes o processo de
renovação
de
livros
da
Biblioteca não atende às
necessidades dos usuários.
Para a maioria discentes o
serviço de climatização das
salas de aula não é totalmente
de qualidade.

Renovação dos livros da Preventiva
biblioteca por meio do
portal da instituição.

Ampliação da manutenção Corretiva
dos
equipamentos
de
climatização.

Diretoria
Administrativa.

Para uma parte expressiva dos
discentes e docentes limpeza
dos
espaços
não
uma
constante

Revisão da rotina de Corretiva
trabalho dos funcionários
de apoio, com foco na
limpeza dos espaços;

Diretoria
Administrativa.

Elaboração
de
uma
campanha educativa, com
foco no uso cidadão dos
espaços coletivos.
Para a maioria docentes sala Elaboração de um plano Corretiva
de docentes não é adequada de reforma das salas dos
ao trabalho.
docentes, com foco no
mobiliário
(mesas,
cadeiras e armários), rede
wi-fi e computadores.

Diretoria
Administrativa/Diretoria Financeira

Para

Diretoria

a

maioria

dos Organização dos espaços Corretiva

Ampliação
da
manutenção
dos
equipamentos
de
climatização
em
andamento.
Revisão da rotina de
trabalho dos funcionários
de apoio, com foco na
limpeza dos espaços em
andamento;
Campanha
educativa,
com foco no uso cidadão
dos espaços coletivos
não realizada.
Plano de reforma das
salas dos docentes, com
foco
no
mobiliário
(mesas,
cadeiras
e
armários), rede wi-fi e
computadores
não
elaborado.
Espaços de trabalho

funcionários as salas onde de trabalho, com foco nas
trabalham não são adequadas. necessidades para bem
exercer suas funções.
Para a maioria dos discentes, Ampliação dos espaços de Preventiva
docentes e funcionários os banheiros.
espaços de banheiros não são
suficientes.

Administrativa/Diretoria Financeira
Diretoria
Administrativa/Diretoria Financeira

ainda não ajustados às
necessidades para bem
exercer suas funções.
Espaços de banheiros
ainda não ampliados.

5 FORÇAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA VERIFICADAS EM 2018

Além do acompanhamento do plano de ação apresentado anteriormente,
a CPA apresenta na sequência os pontos as forças e fraquezas da instituição,
evidenciadas pelos dados coletados no processo de autoavaliação institucional
2018:

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

PONTOS POSITIVOS: FORÇAS
2018

RECOMENDAÇÃO
PARA 2019
2019

DA

CPA

Metas do PDI de transformação da
instituição em Centro Universitário
atingida.
Acompanhamento do Plano de ação da
CPA proposto em 2017.

Revisão das metas do PDI,
considerando a transformação da
instituição em centro universitário.
Manter o acompanhamento do
Plano de Ação, tendo em vista que
muitas ações sugeridas ainda
estão em processo.
Projeto de autoavaliação contemplando Atualização
projeto
de
previsão
de
transformação
da autoavaliação institucional, tendo
instituição em Centro Universitário
em vista a transformação da
instituição em Centro Universitário.
Processo de autoavaliação institucional Ampliar o número de reuniões da
bem avaliado por comissões externas.
CPA com as diretorias da
instituição para fortalecer ainda
mais a utilização dos resultados da
autoavaliação institucional como
instrumento de gestão e de ações
acadêmico-administrativas
de
melhoria institucional.

PONTOS NEGATIVOS: FRAQUEZAS
2018

OPORTUNIDADES
MELHORIA
2019

DE

Sintonia entre o PDI atualizado do Atualização
de
todos
os
Centro
Universitário
e
demais documentos
institucionais,
documentos institucionais.
considerando as atualizações no
PDI.
Projeto de autoavaliação contemplando Atualização
projeto
de
previsão
de
transformação
da autoavaliação institucional, tendo
instituição em Centro Universitário.
em vista a transformação da

instituição em Centro Universitário.
Conservação dos prédios históricos Manter as ações de melhorias dos
onde desenvolve as suas atividades, campi, respeitando a arquitetura
sempre
mantendo
a
arquitetura histórica secular de cada um.
histórica secular de cada um.

EIXO 2: MISSÃO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E
RESPONSABILIDADE SOCIAL



PONTOS POSITIVOS: FORÇAS

RECOMENDAÇÃO DA CPA

2018

2019

Interação com as demandas sociais da Manter as ações e investir na
população, por meio de ações divulgação para a comunidade
institucionais de responsabilidade social interna e externa.
integradas com as atividades de ensino
tais como:
 Balcão de Justiça e Cidadania,
em convênio com o Tribunal de
Justiça da Bahia, que funciona
em
dependências
externas,
localizada no Centro Histórico de
Salvador, dentro da área de
atuação da instituição;
 Oferta de cursos de extensão
com reflexos na comunidade
interna e externa;
 Contratação de estagiários e a
realização
de
estágios
remunerados, mantendo para tal,
convênios
com
instituições
intermediadoras de estágios.

2018

OPORTUNIDADES
MELHORIA
2019

A missão da instituição não está
divulgada em área visível na maior
parte dos campi e polos.
PDI
contemplando
previsão
de
transformação da instituição em Centro
Universitário.
Conhecimento insatisfatório por parte
dos discentes da missão e dos
objetivos da instituição.

Publicação a missão da instituição
em área visível na maior parte dos
campi e polos.
Atualização do PDI, tendo em vista
a transformação da instituição em
Centro Universitário.
Entrega de um resumo do PDI a
cada coordenação de curso para
consulta
pelos
docentes
e

PONTOS NEGATIVOS: FRAQUEZAS

DE

posterior
divulgação
das
informações para a comunidade
acadêmica.
Estudo do PDI pelos docentes
para elaboração dos PPC.
Ampliação da divulgação das
ações nos principais espaços da
instituição.

Registro do resumo do PDI e do PPC
no manual do professor.
Conhecimento insatisfatório das ações
de
responsabilidade
social
desenvolvidas pela instituição, por
todos os segmentos.
Marketing social pouco desenvolvido na Investimento no marketing social,
instituição.
com foco na divulgação das ações
já desenvolvidas pela instituição.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

PONTOS POSITIVOS: FORÇAS

RECOMENDAÇÃO DA CPA

2018

2019

Atuação
dos
Núcleos
Docentes
Estruturantes.
Colegiados de cursos atuando regularmente
com eficácia.
Crescimento do número de doutores e
mestres
no
quadro
docente,
com
experiência na área de atuação.

Manter,
garantindo
as
reuniões ordinárias.
Manter,
garantindo
as
reuniões ordinárias.
Manter, garantindo incentivos
à formação de mestres e
doutores entre os docentes da
própria instituição.
Novo portal, com acesso do aluno aos Manter,
ampliando
as
registros de cada aula, das suas presenças funcionalidades do novo portal
e ausências, bem como dos resultados das do aluno.
avaliações.
Publicação de quadro de horários de Manter,
garantindo
a
atendimento
aos
discentes
pelos publicação em local visível
coordenadores dos cursos de forma para os discentes.
presencial em seus dias e horários de
trabalho na instituição.
Efetivação de projetos de iniciação a Manter, ampliando o número
pesquisa, extensão e monitoria por meio do de projetos.
CEPPG.
Divulgação da Revista Emphasis entre os Manter,
ampliando
a
docentes por meio de email.
divulgação por meio do portal
do professor.

PONTOS NEGATIVOS: FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

DE

2018

MELHORIA
2019

Qualidade do material didático utilizado Substituição do
material
nos cursos de EAD não é a desejada didático
por
outros,
com
pelos discentes e docentes.
linguagem e temáticas mais
atuais.
Recursos
de
aprendizagem Avaliação dos recursos de
disponibilizados (vídeos, textos, objetos de aprendizagem disponibilizados
aprendizagem)
nem
adequados
à (vídeos, textos, objetos de
proposta dos componentes ofertados nos aprendizagem) com foco na
cursos EAD.
proposta
dos
componentes
ofertados nos cursos EAD.
Seleção para os projetos de iniciação a Ampliação da divulgação para a
pesquisa, extensão e monitoria por meio seleção dos discentes para os
do CEPPG.
projetos de iniciação a pesquisa,
extensão e monitoria por meio
do CEPPG.
Ausência de informações essenciais em Organização dos murais pelo
alguns murais da instituição.
marketing, transformando-os em
espaços de informação.
Rede de internet ainda não disponível em Rede ampliada em alguns
todos os andares dos campi, dificultando o campi.
acesso ao site.
Portal ainda não permite a impressão da Ampliação a funcionalidade do
maior parte dos documentos pelos portal,
com
foco
em
discentes.
atendimento online.
Normas da revista Emphasis pouco Divulgação
de
normas
conhecidas pelos discentes.
divulgadas
no
portal
da
instituição.
Informações desatualizadas no portal da Atualização de informações
mensalmente no portal da
instituição.
instituição.
Discentes alegam informações diferentes Otimização dos processos de
sobre o mesmo procedimento por comunicação
interna
na
diferentes setores
instituição.
Agendamento eletrônico de atendimento Disponibilização
de
ao aluno inexistente.
agendamento eletrônico de
atendimento ao aluno no portal.
Ausência de um mapa no site, com Disponibilização, no portal, de
informações sobre os serviços prestados e um
pequeno
mapa,
com
o local onde os setores estão localizados
informações sobre os serviços
prestados e o local onde os
setores estão localizados.
Desencontro na prestação de informação, Otimização da atualização de
por diferentes setores, para os discentes,. informações por meio do email
institucional para que haja
sintonia na prestação de
informações
sobre
um

determinado fato ao aluno.

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
PONTOS POSITIVOS: FORÇAS

RECOMENDAÇÃO DA CPA PARA

2018

2019

Processo seletivo de profissionais
para compor o quadro docente e
técnico-administrativo;
Formação continuada dos docentes
possibilitada pela instituição;

Manter a publicação dos editais
para seleção do corpo docente.

Formação dos colaboradores com
foco na otimização dos processos e
atendimento ao público interno e
externo;

Ampliar o quadro de formações
continuada
possibilitada
aos
docentes
internamente
e
externamente;
Ampliar o quadro de formações
continuada
possibilitadas
aos
colaboradores
com
foco
na
otimização
dos
processos
e
atendimento ao público interno e
externo
Manter.

Seleção preferencial dos docentes
que lecionam no presencial para os
cursos de EAD.
Pagamento em dia dos funcionários e Manter
docentes.
PONTOS NEGATIVOS: FRAQUEZAS
2018
Ineficácia no acesso aos comprovantes
de rendimento.
Divulgação ineficaz das normas e
procedimentos direcionados para os
funcionários.
Aumento dos índices de inadimplência.

OPORTUNIDADES
DE
MELHORIA
2019
Possibilitar
o
acesso
aos
comprovantes de rendimento via
portal do professor.
Formação dos funcionários com
focos nas normas e procedimentos
de cada setor..
Adoção de estratégias visando a
diminuição de tais índices para
equilibrar,
ainda melhor, as
despesas e receitas.
Ampliação
das
ações
de
manutenção dos equipamentos.

Manutenção
insuficiente
dos
equipamentos para garantir uma maior
durabilidade, uso inadequado de
extensões.
Ausência de ações de conscientização Realização
de
ações
de
dos discentes para desligarem as luzes conscientização dos discentes

aos saírem das salas e usarem de para desligarem as luzes aos
forma adequada, água e papel nos saírem das salas e usarem de
banheiros.
forma adequada, água e papel nos
banheiros.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA
PONTOS POSITIVOS: FORÇAS

RECOMENDAÇÃO DA CPA 2019

2018
Salas de aula com ar refrigerado e
carteiras adequadas para todos os
discentes.
Auditório bem equipado, contando,
entre
outros,
com
aparelhos
audiovisuais.
Ampliação do acervo e do número de
computadores disponíveis para os
discentes, com acesso à internet.
Laboratórios para as aulas práticas dos
cursos Enfermagem, Farmácia e
Fisioterapia,
equipados
com
equipamentos
novos
e
bem
conservados.
Laboratório
de
informática
em
funcionamento pleno.

Aquisição de lousas de vidro para as
salas de aula.
Aquisição de TVs de Tela Plana Usb
Pendrive para as salas de aula.
Aquisição de novas mesas e cadeiras
para a área de socialização de alguns
campi.

Manter, garantindo a manutenção
das carteiras e aparelho de arcondicionado.
Manter, garantindo a manutenção
dos equipamentos audiovisuais.
Manter, garantindo a manutenção
dos equipamentos audiovisuais.
Manter, garantindo a manutenção
e/ou
substituição
dos
equipamentos
sem
condições
semestralmente.
Manter, garantindo a manutenção
e/ou
substituição
dos
equipamentos
sem
condições
semestralmente.
Ampliação do número de lousas de
vidro para as salas de aula.
Ampliação no número de TVs de
Tela Plana Usb Pendrive para as
salas de aula
Aquisição de novas mesas e
cadeiras
para
a
área
de
socialização todos os campi.

OPORTUNIDADES
DE
MELHORIA
2018
2019
Funcionamento irregular de aparelhos Ampliação das ações limpeza e
de ar-condicionado.
manutenção dos aparelhos de arcondicionado.
Armários
para
os
funcionários Ampliação o número de armários
guardarem bolsas ou objetos pessoais para os funcionários guardarem
PONTOS NEGATIVOS: FRAQUEZAS

insuficientes.
Número de computadores e mesas
insuficientes na maior parte das salas
de docentes.
Acesso à rede wi-fi nas salas de aula e
nas salas dos docentes ainda
insuficiente.
Preço e qualidade dos lanches
possibilitados
pelas
lanchonetes
internas insatisfatórios.

bolsas ou objetos pessoais
Garantia de computadores e
mesas em todas as salas de
docentes.
Ampliação da Rede wi-fi.

Revisão dos contratos com os
locatários com foco em melhor
preço e qualidade dos lanches
possibilitados pelas lanchonetes
da instituição.
Higienização
dos
banheiros Diminuição do intervalo entre as
insatisfatória.
higienizações dos banheiros.
Higienização dos ambientes internos Faxinas gerais semanais.
insatisfatórias.
Não é demais lembrar que em 2017 a CPA, sugeriu e reiterou a
realização de ações à instituição visando a manutenção dos pontos positivos
(forças) e a reversão de grande parte dos pontos negativos (fraquezas),
apresentados como oportunidades de melhoria. Por considerar indispensável a
atenção, por parte da instituição a esses pontos, a CPA somará ao
acompanhamento do plano de ação anteriormente analisado a observação dos
pontos agora apresentados, com vistas a verificar a reversão dos negativos e
ampliação dos pontos positivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2018 foi particularmente profícuo para a CPA que produziu
este relatório. Como componente de uma instituição que conquistou uma
mudança de patamar esperada – sua transformação para Centro Universitário
– a comissão verificou que os resultados em seus últimos relatórios guardou
coerência com a avaliação externa, revelando a seriedade e lisura dos seus
processos avaliativos. Verificou também que em sintonia com o objetivo maior
da CPA - possibilitar à instituição informações que lhe permitam o seu
aperfeiçoamento contínuo das suas ações, com reflexos positivos na eficácia
das práticas de ensino e aprendizagem –os dados que fornece em seus
relatórios se constituem em passos importantes para a melhoria da oferta do
Ensino Superior no âmbito da instituição.
O panorama geral obtido no ano que se findou em 2018 foi, assim,
positivo. Entre outros, foi verificado que embora não na sua totalidade, a
Instituição evidencia incorporar a utilização da avaliação como ferramenta de
gestão, principalmente no que se refere ao seu planejamento estratégico.
Neste caminho, certamente, os efeitos do fortalecimento gradativo cultura de
avaliação, fortalecida também pela revisão e atualização do PDI e pela
consolidação da CPA, serão ainda mais perceptíveis nas avaliações futuras.
No quadro delineado a CPA recomenda que tanto os resultados das
avaliações externas quanto as vozes dos segmentos que compõem a
instituição urgem serem sempre consideradas, como a instituição demonstra
que vem fazendo. Por esta razão, A CPA reitera como indispensável:
 A apreciação cuidadosa do acompanhamento do plano de ação 2017,
que foi apresentado neste relatório;
 A análise das forças e fraquezas, verificadas em 2018, também
constantes neste relatório;
 A atualização do PDI, considerando a transformação (e não mais
previsão) de transformação da instituição em Centro Universitário.
 O estudo dos indicadores de qualidade dos cursos utilizados nas
avaliações externas (Conceito Preliminar de Curso (CPC), Índice Geral

de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), ENADE (CE) e o Indicador de
Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD)) com
foco na qualidade dos cursos.

Desta forma, recomenda a CPA que os dados, análises e propostas
apresentados neste relatório apresentados sejam considerados como reais
oportunidades de melhoria, tendo em vista que traduzem o olhar dos vários
segmentos que compõem a instituição sobre ela mesma. Justifica=se, assim,
envolver o corpo gerencial e coordenadores da instituição para envidar
esforços em prol das mudanças sinalizadas, respeitando as limitações
financeiras e as prioridades para o crescimento da Instituição. Desta forma feito
certamente a autoavaliação institucional no Centro Univerisítário D. Pedro II
continuará a se processar continuamente, contribuindo para a evolução da
trajetória da instituição, com reflexos positivos para a comunidade local e
também do estado da Bahia.

Salvador, 20 de março de 2019.

Profa Diana Leia Alencar da Silva
Presidente da CPA
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APÊNDICES

APÊNDICE A – CALENDÁRIO DA CPA 2018.1 e 2018.2

NÚCLEO DAS CPAs DO GRUPO UNIDOM
CALENDÁRIO 2018.1

10

Janeiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 25 a 30/01: Elaboração do calendário da CPA;
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30/01: Envio do calendário da CPA da unidade para o 1º semestre de 2018 (através de
postagem na sala virtual da CPA).
31/01: Envio da primeira versão do Relatório de Autoavaliação Institucional ano 2017 (por
email ao Núcleo das CPAs do grupo UNIDOM).

Fevereiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 05 a 28/02: Visitas às turmas do primeiro semestre para apresentação da CPA.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

05 a 28/02: Visitas à biblioteca, laboratório, sala de professores e espaços de
socialização da instituição para averiguação da estrutura geral e das condições de
acesso.
19 a 28/02: Adequações na redação do Relatório de Autoavaliação Institucional ano 2017.
19/02 : Reunião ordinária da CPA do mês de fevereiro.

Março
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 01 a 10/02 - Visitas às turmas do primeiro semestre para apresentação da CPA
(continuação);

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12/03 - Envio do calendário da CPA da unidade para o 1º semestre de 2018 (por email
ao Núcleo das CPAs do grupo UNIDOM).

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

19/03- Envio de relatório parcial sobre as visitas realizadas às turmas do 1º semestre aos
diretores de unidade.

25

26

27

28

29

30

31

27/03 : Reunião ordinária da CPA do mês de março.

Abril
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 02 a 06/04 – Definição das estratégias de divulgação dos resultados da autoavaliação
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2017 e elaboração dos instrumentos (cartazes, banner, emails e mensagem para as
redes sociais, entre outros).

09 a 13/04 – Revisão dos roteiros e elaboração do calendário dos grupos focais para
2018.
16 a 20/04 – Apresentação dos resultados para os coordenadores da autoavaliação 2017
para os coordenadores de cursos e gestores de setores.
23 a 17/04 – Publicação dos resultados da autoavaliação institucional no mural da CPA e
de síntese desses resultados nos principais espaços de divulgação de informação da
instituição.
30/04- Reunião ordinária da CPA do mês de abril (Análise dos resultados obtidos, com
foco na identificação dos pontos fortes e fracos (oportunidades de melhoria, considerando
os resultados de 2017).

Maio
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 02 a 30/05 –Grupos focais com os alunos.
1

10

2

Sujeito a alterações.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

29/05 - Reunião ordinária da CPA do mês de maio.

Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 01 a 08 : Elaboração de relatório dos grupos dos grupos focais realizados com os
alunos.

1

2

3
10

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

9
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11/06: Envio do relatório realizado com os alunos ao diretor da unidade.
12/05 ¨ Reunião ordinária da CPA do mês junho.

NÚCLEO DAS CPAs DO GRUPO UNIDOM
CALENDARIO DA CPA – 2018.2

11

Julho
Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Qua

Qui

Sex

Sáb

1

2

3

4

25 a 27: Semana acadêmica 2018.
30 e 31: Revisão do questionário e roteiros dos grupos
focais pelo núcleo;
30 a 31: organização do calendário da CPA para 2018.1
pelo núcleo.

Agosto
Dom

Seg

Ter

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01 a 03: elaboração de proposta para a estrutura do relatório 2018.
13: Reunião com a Diretora Geral da unidade.
20: Reunião Ordinária da CPA: estudo dos instrumentos de pesquisa a
serem utilizados no processo de coleta de dados para o relatório 2018.
20 a 24: Visita da comissão às turmas ingressantes para apresentação
da CPA.
27: Envio de convite aos discentes, através dos coordenadores de
curso para o grupo focal.

Setembro
Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Seg

Ter

Qui

Sex

Sáb

30

3: Reunião com a Diretora Geral.
10: Grupo focal com o segmento discente.
10: Envio de convite aos professores para o grupo focal.
11 a 14: Elaboração do relatório do grupo focal realizado com o
segmento discente.
17: Envio do relatório do grupo focal realizado com os alunos à diretoria
geral da unidade.
17 Grupo focal com os docentes.
18 a 19: Elaboração do relatório do grupo focal realizado com o
segmento docente.
20: Envio do relatório do grupo focal realizado com os docentes à
diretoria geral da unidade.
17: Reunião Ordinária da CPA.
24 a 28: Produção do questionário online.

Outubro
Dom

11

Qua

Sujeito a alterações.

1: Reunião com a Diretora Geral.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 a 5: Verificação do questionário: teste.
8: Envio de convite aos funcionários (técnico-administrativos para o
grupo focal.
8 a 11: Elaboração do relatório do grupo focal realizado com o
segmento discente.
12: Envio do relatório do grupo focal realizado com os alunos à diretoria
geral da unidade.
8 a 12 Preparação da campanha de sensibilização para o Questionário
(informes publicitários);
15: Reunião Ordinária da CPA.
22/10 a 02/11: Aplicação do questionário.

Novembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 05: Reunião com a Diretora Geral.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

05 a 09: tabulação dos dados para o relatório 2018.
12 Reunião Ordinária da CPA.
05 a 30: Elaboração do relatório da CPA 2018.

Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1
2

3

4

5

9

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3: Reunião com a Diretora Geral da IES.
3: data limite para envio da primeira versão do relatório ao núcleo das
CPAs do Grupo UNIDOM.
10: Reunião Ordinária da CPA.

APENDICE B: QUESTIONÁRIOS
I- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE (CURSOS
PRESENCIAIS)
Olá!
A Comissão Própria de Avaliação – CPA quer ouvir você. O questionário de
autoavaliação é um dos importantes instrumentos utilizados pela CPA para apontar as
necessidades de melhorias para a evolução da nossa instituição.
Os resultados, ao lado de outras ações da CPA, serão posteriormente divulgados,
para toda a comunidade acadêmica.
Participe! Sua identificação será plenamente preservada.
Ajude a nossa instituição a atendê-lo cada vez melhor!!!
A CPA
1.1 PERFIL DO ESTUDANTE
Ajude a sua instituição a conhece-lo (la) melhor assinalando o que corresponde ao seu
perfil:
1.1.1 Faixa Etária:
( ) 17 a 21

(

) 22 a 26

( ) 27 a 31

(

) acima de 31

1.1.2 Em sua família, quantas pessoas têm graduação:
( ) Nenhum
( )1a2
( )3a4

(

) 5 ou mais

1.1.3 Em sua formação, você cursou:
( ) Ensino médio regular ( ) Ensino médio em EAD
( ) CPA/ENCCEJA
1.1.4 Outras graduações já cursadas por você:
( ) Nenhum a
( )1
( )2

(

(

) EJA

) 3 ou mais

1.1.5 Você trabalha?
( ) Sim
( ) Não
1.1.6 A graduação por você escolhida:
( ) tem relação com a sua atual de trabalho
( ) não tem relação com a sua atual área de trabalho
1.2 AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELO ESTUDANTE
Avalie cada professor (a) do seu curso considerando as afirmações a seguir:
Nº

AFIRMAÇÃO

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

e nem
discordo

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.2.8

1.2.9

O(A) Professor(a) cumpre o
horário de início e término das
aulas.
O(A)
Professor(a)
utiliza
procedimentos
diversificados
(estudo de caso, debates, aula
dialogada, entre outros) para
motivar a aprendizagem dos
estudantes.
O(A) Professor(a) se comunica de
forma clara ao expor os
conteúdos em sala.
O(A) Professor(a) apresenta e
discute o plano de ensino e o
cronograma
no
início
do
semestre.
O(A) Professor(a) discute os
critérios de avaliação no início do
semestre.
O(A) Professor(a) analisa os
resultados das avaliações e
orienta para a superação das
dificuldades.
O(A) Professor(a) entrega os
resultados das avaliações.
O(A) Professor(a) relaciona os
conteúdos que trabalha em sua
disciplina com os demais do
curso.
O(A) Professor(a), em sua
opinião,
demonstra
buscar
garantir a aprendizagem de todos
os
estudantes,
pois
está
disponível para esclarecer as
dúvidas da turma.

1.3 AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELO ESTUDANTE:
Fundamentando-se em suas vivências como estudante em nossa Faculdade indique o seu grau
de concordância em relação a cada uma das afirmações apresentadas a seguir.

1.3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº

AFIRMAÇÃO

1.3.1.1

A Missão de nossa instituição é
divulgada
Os
instrumentos
de
pesquisa
(questionário e grupos focais) utilizados
pela CPA são conhecidos pelos

1.3.1.2

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
totalmente

Concordo
totalmente

1.3.1.3

estudantes.
A forma de divulgação dos resultados
da autoavaliação site institucional
(plotagem dos elevadores, cartazes,
site) facilita o acesso aos dados.

1.3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Nº

AFIRMAÇÃO

1.3.2.1

O
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional – PDI de nossa Faculdade
é divulgado.
Os cursos ofertados pela nossa
instituição são amplamente divulgados
Os projetos de Responsabilidade
Social (atendimentos a comunidade,
formação
continuada,
ações
de
intervenção na comunidade) com
impacto no seu ambiente de atuação
são conhecidos pelos estudantes de
diferentes cursos da nossa instituição.

1.3.2.2
1.3.2.3

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

1.3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Nº

AFIRMAÇÃO

1.3.3.1

O currículo (matriz) de meu curso é
atualizado,
pois
considera
as
demandas sociais e profissionais da
área.
As disciplinas que cursei neste
semestre
na
modalidade
semipresencial (E-Dom) ofereciam
recursos (textos, vídeos,etc) e
atividades diversificadas.
O setor semipresencial (E-Dom)
acolhe os estudantes, esclarecendo
as dúvidas com presteza e agilidade.
Meu
curso
oferta
atividades
diversificadas além das aulas diárias
O site da minha faculdade é uma boa
fonte de informação e divulgação
O site da minha faculdade facilita o
acesso às informações
Os quadros de aviso de minha
Faculdade
contêm
informações
importantes sobre o meu curso
O quadro de aviso é referência para
divulgação dos documentos de minha

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6
1.3.3.7

1.3.3.8

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

1.3.3.9

faculdade
Minha faculdade oferece atendimento
e orientação para os casos de
dificuldade de aprendizagem.

1.3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Nº

AFIRMAÇÃO

1.3.4.1

O manual do aluno traz informações
sobre os direitos e deveres do
estudante na instituição.
Minha Faculdade é aberta a formação
de lideranças estudantis (líderes de
turma).
A Ouvidoria está a serviço da
comunidade acadêmica
O setor de atendimento acolhe os
estudantes
No setor de atendimento ao estudante
as solicitações são rapidamente
atendidas.

1.3.4.2

1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5

1.3.4.6

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

No setor financeiro as dúvidas são
esclarecidas com agilidade.

1.3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA
Nº

AFIRMAÇÃO

1.3.5.1

O mobiliário (carteiras) nas salas de
aula é de qualidade.
A infraestrutura do auditório (conforto,
espaço
físico,
mobiliários,
equipamentos e condições de uso) é
muito boa.
O acesso à rede wi-fi é eficiente.
A infraestrutura da área de estudos
na Biblioteca é de qualidade.
A
infraestrutura
da
área
de
lanchonete é de qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
práticas
(espaço
físico
e
equipamentos disponíveis) é de
qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
Informática (espaço físico, quantidade
de equipamentos e condições de uso)
é adequada.

1.3.5.2

1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.5.6

1.3.5.7

Concordo
totalmente

1.3.5.8

O acervo da biblioteca física
apresenta diversidade de títulos
disponíveis para o meu curso.
O Processo de renovação de livros da
Biblioteca atende às necessidades de
meu curso.

1.3.5.9

1.3.5.10

1.3.5.11

1.3.5.12

A biblioteca online (biblioteca
Pearson) é divulgada.
O serviço de climatização das
salas de aula é de qualidade.
A limpeza dos espaços é uma
constante
Os serviços dos laboratórios de
prática
favorecem
a
aprendizagem.

II - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE (CURSOS EAD)

Olá!
A Comissão Própria de Avaliação – CPA quer ouvir você. O questionário de autoavaliação é
um dos importantes instrumentos utilizados pela CPA para apontar as necessidades de
melhorias para a evolução da nossa instituição.
Os resultados, ao lado de outras ações da CPA, serão posteriormente divulgados, para toda
a comunidade acadêmica.
Participe! Sua identificação será plenamente preservada.
Ajude a nossa instituição a atendê-lo cada vez melhor!!!
A CPA

1.2 PERFIL DO ESTUDANTE
Ajude a sua instituição a conhece-lo (la) melhor assinalando o que corresponde ao seu
perfil:
1.1.1 Faixa Etária:
( ) 17 a 21

(

) 22 a 26

( ) 27 a 31

(

) acima de 31

1.1.2 Em sua família, quantas pessoas têm graduação:
( ) Nenhum
( )1a2
( )3a4

(

) 5 ou mais

1.1.3 Em sua formação, você cursou:
( ) Ensino médio regular ( ) Ensino médio em EAD
( ) CPA/ENCCEJA
1.1.4 Outras graduações já cursadas por você:
( ) Nenhum a
( )1
( )2

(

(

) 3 ou mais

1.1.5 Você trabalha?
( ) Sim
( ) Não
1.1.6 A graduação por você escolhida:
( ) tem relação com a sua atual de trabalho
( ) não tem relação com a sua atual área de trabalho
1.1.7 Você tem acesso à rede wi-fi em sua residência?
( ) Sim
( ) Não

) EJA

1.1 AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DISPONILIZADOS NA ABERTURA DA
DISCIPLINA
Discordo
totalmente

Nº

AFIRMAÇÃO

1.1.1

Na abertura da disciplina a
apresentação
do
Professor
estava disponível.

1.1.2

Na abertura da disciplina a
apresentação dos blocos de
Estudos 1ª e 2ª unidade estava
disponível.

1.1.3

Na abertura da disciplina o
Plano
de
Ensino
estava
disponível.

1.1.4

Na abertura da disciplina o
Cronograma
de
Atividades
estava disponível.

1.1.5

Na abertura da disciplina o
Vídeo de Apresentação do
Conteúdo (vídeo aula) estava
disponível.

1.1.6

Na abertura da disciplina o
vídeo de apresentação do
Professor estava disponível.

1.1.7

Na abertura da disciplina os
Conteúdos estavam disponíveis.

1.1.8

Na abertura da disciplina os
tópicos para postagem ou
resposta às atividades estavam
disponíveis.

1.1.9

Na abertura da
Orientações
de
estavam disponíveis.

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo totalmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

disciplina
Estudos

1.1.10 Na abertura da disciplina o
prazo das atividades propostas
nos blocos de estudos estava
disponível.

1.2 AVALIAÇÃO DO PROFESSOR E DADISCIPLINA

Nº

AFIRMAÇÃO

1.2.1

O plano de ensino (objetivos,
avaliação,
conteúdos
e

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

bibliografia) disponibilizado pelo
professor foi elaborado de forma
clara e compreensível.
Em cada bloco de conteúdo há
uma descrição clara e detalhada
sobre as atividades que seriam
desenvolvidas,
bem
como
prazos e formas de avaliação
adotadas para cada atividades.
O
professor
seguiu
o
cronograma
de
atividades
(conteúdo, recurso didático,
critério de avaliação, conceito)
que estava disponibilizado no
ambiente.
O professor disponibilizou para
cada
atividade
materiais
complementares e indicação de
pesquisa para subsidiar os
estudos.
Os resultados das atividades
avaliativas foram divulgados no
prazo estipulado de acordo com
o calendário acadêmico
Estou satisfeito com a coerência
entre o conteúdo disponibilizado
e as atividades avaliativas

1.2.7

A duração cronológica da
disciplina foi suficiente para o
volume
de
conteúdos
e
atividades.

1.2.8

A
disciplina
apresentou
conteúdos relevantes para a
minha área de atuação

1.2.9

A disciplina articulou objetivos
propostos com as atividades
desenvolvidas
nos
módulos/blocos de estudos

1.2.10

A linguagem utilizada nos
materiais didáticos foi de fácil
compreensão

1.4 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
Nº

AFIRMAÇÃO

1.4.1 As ferramentas de aprendizagem
disponibilizadas na disciplina (vídeos,
textos, objetos de aprendizagem) foram
adequadas a proposta da disciplina

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

1.4.2 A apresentação visual da sala
(tamanho das letras nos textos, cores,
tipos de fonte; quantidade de conteúdo
por tela; uso de imagens e destaque de
texto) estava adequada.
1.4.3 O desempenho técnico do AVA
(estabilidade e velocidade) favoreceu o
acesso aos recursos (textos, atividades
e vídeos) disponibilizados na sala.
1.4.4 O desempenho técnico do AVA
(estabilidade e velocidade) favoreceu o
envio e disponibilidade das tarefas no
AVA.
1.4.5 A navegabilidade no ambiente virtual
foi satisfatória (foi fácil encontrar as
informações necessárias).

1.5 AVALIAÇÃO DO TUTOR VIRTUAL
Nº

AFIRMAÇÃO

1.5.1

O tutor virtual se apresentou na sala
da disciplina.

1.5.2

O
tutor
virtual
estimulou
a
participação e interesse do estudante
pela disciplina.

1.5.3

O tutor virtual demonstrou preparo
acerca dos conceitos e conteúdos da
disciplina.

1.5.4

O tutor virtual promoveu discussões
e análises sobre o desempenho nas
avaliações realizadas.

1.5.5

O tutor virtual manteve relação de
respeito e cordialidade com os
estudantes.

1.5.6

O
tutor
virtual
esclareceu
satisfatoriamente
as
dúvidas
elencadas pelos estudantes.

1.5.7

O
tutor
virtual
esclareceu
satisfatoriamente
as
dúvidas
elencadas pelos estudantes no prazo
de 24 horas

Discordo
totalmente

1.6 AVALIAÇÃO DO TUTOR PRESENCIAL

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

Nº

AFIRMAÇÃO

1.6.1

O tutor presencial se apresentou no
pólo de apoio presencial.

1.6.2

O tutor presencial estimulou a
participação e interesse do estudante
pela disciplina.

1.6.3

O tutor virtual manteve relação de
respeito e cordialidade com os
estudantes

1.6.4

O
tutor
virtual
esclareceu
satisfatoriamente
as
dúvidas
elencadas pelos estudantes.

1.6.5

O tutor presencial cumpriu os
plantões no pólo de apoio presencial.

1.6.6

O tutor presencial cumpriu os horários
dos plantões do inicio ao fim

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

1.7 AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELO ESTUDANTE:
Fundamentando-se em suas vivências como estudante em nossa Faculdade indique o seu grau
de concordância em relação a cada uma das afirmações apresentadas a seguir.

1.7.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº

AFIRMAÇÃO

1.7.1.1

A Missão de nossa instituição é
divulgada
Os
instrumentos
de
pesquisa
(questionário e grupos focais) utilizados
pela CPA são conhecidos pelos
estudantes.
A forma de divulgação dos resultados
da autoavaliação site institucional
(plotagem dos elevadores, cartazes,
site) facilita o acesso aos dados.

1.7.1.2

1.7.1.3

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
totalmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

1.7.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Nº

AFIRMAÇÃO

1.7.2.1

O
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional – PDI de nossa Faculdade
é divulgado.

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Concordo
totalmente

1.7.2.2
1.7.2.3

Os cursos ofertados pela nossa
instituição são amplamente divulgados
Os projetos de Responsabilidade
Social (atendimentos a comunidade,
formação
continuada,
ações
de
intervenção na comunidade) com
impacto no seu ambiente de atuação
são conhecidos pelos estudantes de
diferentes cursos da nossa instituição.

1.7.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Nº

AFIRMAÇÃO

1.7.3.1

O currículo (matriz) de meu curso é
atualizado,
pois
considera
as
demandas sociais e profissionais da
área.
O site da minha faculdade é uma boa
fonte de informação e divulgação
O site da minha faculdade facilita o
acesso às informações
Os quadros de aviso do polo contêm
informações importantes sobre o meu
curso
Os quadros de aviso do polo são
referências para divulgação dos
documentos de minha faculdade
Minha faculdade oferece atendimento
e orientação para os casos de
dificuldade de aprendizagem.

1.7.3.2
1.7.3.3
1.7.3.4

1.3.3.5

1.3.3.6

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

1.7.4EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Nº

AFIRMAÇÃO

1.7.4.1

O manual do aluno traz informações
sobre os direitos e deveres do
estudante na instituição.
Minha Faculdade é aberta a formação
de lideranças estudantis (líderes de
turma).
A Ouvidoria está a serviço da
comunidade acadêmica
O setor de atendimento acolhe os
estudantes
No setor de atendimento ao estudante
as solicitações são rapidamente
atendidas.

1.7.4.2

1.7.4.3
1.7.4.4
1.7.4.5

Concordo
totalmente

1.7.4.6

No setor financeiro as dúvidas são
esclarecidas com agilidade.

1.7.5EIXO 5: INFRAESTRUTURA
Nº

AFIRMAÇÃO

1.7.5.1

A infraestrutura do auditório (conforto,
espaço
físico,
mobiliários,
equipamentos e condições de uso) é
muito boa.
O acesso à rede wi-fi é eficiente.
A infraestrutura da área de estudos
na Biblioteca é de qualidade.
A
infraestrutura
da
área
de
lanchonete é de qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
práticas
(espaço
físico
e
equipamentos disponíveis) é de
qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
Informática (espaço físico, quantidade
de equipamentos e condições de uso)
é adequada.
O acervo da biblioteca física
apresenta diversidade de títulos
disponíveis para o meu curso.
O Processo de renovação de livros da
Biblioteca atende às necessidades de
meu curso.

1.7.5.2
1.7.5.3
1.7.5.4
1.7.5.5

1.7.5.6

1.7.5.7

1.7.5.8

1.7.5.9

1.3.5.10

1.7.5.11

1.7.5.12

A biblioteca online (biblioteca
Pearson) é divulgada.
O serviço de climatização das
salas de aula é de qualidade.
A limpeza dos espaços é uma
constante
Os serviços dos laboratórios de
prática
favorecem
a
aprendizagem.

I-

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

QUESTIONÁRIO 2:
2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOCENTE
Olá!
A Comissão Própria de Avaliação – CPA quer ouvir você. O questionário de
autoavaliação é um dos importantes instrumentos utilizados pela CPA para
apontar as necessidades de melhorias para a evolução da nossa instituição.
Os resultados, ao lado de outras ações da CPA, serão posteriormente
divulgados, para toda a comunidade acadêmica.
Participe! Sua identificação será plenamente preservada.
Ajude a nossa instituição a atendê-lo cada vez melhor!!!
A CPA

2.1 AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO:
Avalie o coordenador do seu curso demonstrando seu grau de concordância em relação a cada
uma das afirmações apresentadas a seguir.

Nº

AFIRMAÇÃO

2.1.1

O(A) Coordenador(a) cumpre o horário
de início e término de atendimento
publicados.
O(A) Coordenador(a) encaminha os
informes institucionais com agilidade.
O(A) Coordenador(a) se comunica de
forma clara.
O(A) Coordenador(a) apresenta o
planejamento
de
trabalho
aos
professores.
O(A)
Coordenador(a)
discute
o
planejamento de trabalho junto com os
professores.
O(A) Coordenador(a) acompanha os
resultados dos estudantes ao longo do
curso.
O(A) Coordenador(a) analisa os
resultados das avaliações do ENADE.
O(A) Coordenador(a) entrega os

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12
2.1.13

resultados
das
avaliações
dos
professores.
O(A) Coordenador(a) relaciona seu
curso com os demais cursos de sua
área.
O(A) Coordenador(a) procura incentivar
a
formação
continuada
dos
professores.
O(A) Coordenador(a) está disponível
para os professores em seu horário de
trabalho.
O(A) Coordenador(a) retorna as
solicitações com brevidade.
O(A) Coordenador(a) domina os
documentos legais vinculados ao seu
curso.

2.2 AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELO PROFESSOR:
Fundamentando-se em suas vivências como docente em nossa Faculdade indique o seu grau de
concordância em relação a cada uma das afirmações apresentadas a seguir.

2.2.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº

AFIRMAÇÃO

2.2.1.1

A Missão de nossa instituição é
divulgada
Os
objetivos
da
autoavaliação
institucional são coerentes.
Os
instrumentos
de
pesquisa
(questionários
e
grupos
focais)
utilizados pela CPA atendem às
necessidades institucionais.
O processo de divulgação dos
resultados
da
autoavaliação
institucional atende ao perfil de minha
IES.

2.2.1.2
2.2.1.3

2.2.1.4

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

2.2.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Nº

AFIRMAÇÃO

2.2.2.1

Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de ensino.

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

2.2.2.9

2.2.2.10

2.2.2.11

Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de pesquisa.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de extensão.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de gestão
acadêmica.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito
às
políticas
administrativas.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), no que diz
respeito às políticas de avaliação
institucional.
Existe sintonia entre o PDI, PPI e o
Projeto Político Pedagógico do(s)
curso(s) que atua.
Os novos cursos ofertados pela
instituição são divulgados para
todos os professores.
Os projetos de Responsabilidade
Social
(atendimentos
a
comunidade, formação continuada,
ações
de
intervenção
na
comunidade) com impacto no seu
ambiente
de
atuação
são
conhecidos pelos estudantes de
diferentes
cursos
da
nossa
instituição.
As ações de Responsabilidade
Social são de relevância para a
comunidade local.
Existe
coerência
entre
o
planejamento
divulgado
pela
instituição e suas realizações.

2.2.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Nº

AFIRMAÇÃO

2.2.3.1

A matriz curricular do curso em
que leciono está atualizada.
A matriz do curso em que leciono
está alinhada às demandas
sociais.
A matriz curricular do curso em
que leciono se alinhada às
necessidades dos estudantes.
Na
minha
faculdade
existe
estímulo à formação continuada.
O NDE de meu curso é atuante.
A Faculdade se preocupa em
desenvolver
atividades
de
extensão.
A Faculdade se preocupa em
desenvolver atividades pesquisa.
Há incentivos na faculdade para os
docentes
participarem
das
atividades de extensão.
Há incentivos na faculdade para os
docentes
participarem
das
atividades de pesquisa.
O portal da Faculdade é um
eficiente canal de comunicação.
Os murais da Faculdade são
instrumentos
efetivos
de
comunicação.

2.2.3.2

2.2.3.3

2.2.3.4

2.2.3.5
2.2.3.6

2.2.3.7

2.2.3.8

2.2.3.9

2.2.3.10

2.2.3.11

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

2.2.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Nº

AFIRMAÇÃO

2.2.4.1

Os serviços prestados pela
Ouvidoria são de qualidade.
Os salários são pagos em dia.
Há clareza sobre as competências
e responsabilidades dos docentes.
As condições de trabalho são
adequadas ao exercício da função
docente.
O NDE é atuante.
O Colegiado de Curso é atuante.

2.2.4.2
2.2.4.3

2.2.4.4

2.2.4.5
2.2.4.6

2.2.4.7

2.2.4.8

2.2.4.9

2.2.4.10

As
normativas
institucionais
(regimento, regulamentos) são
divulgadas.
A Direção Acadêmica é aberta
para o atendimento aos docentes.
O setor de recursos humanos é
aberto para o atendimento aos
docentes.
Os processos seletivos internos
para diferentes funções são
amplamente divulgados.

2.2.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA
Nº

AFIRMAÇÃO

2.2.5.1

A sala de professores é adequada
ao trabalho.
O mobiliário (carteiras) nas salas
de aula é de qualidade.
A infraestrutura do auditório
(conforto,
espaço
físico,
mobiliários,
equipamentos
e
condições de uso) é muito boa.
O acesso à rede wi-fi é eficiente.
A infraestrutura da área de
estudos na Biblioteca é de
qualidade.
A infraestrutura da área de
lanchonete é de qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
práticas
(espaço
físico
e
equipamentos disponíveis) é de
qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
Informática
(espaço
físico,
quantidade de equipamentos e
condições de uso) é adequada.
A Biblioteca apresenta diversidade
de títulos disponíveis para o meu
curso.
Processo de renovação de livros
da
Biblioteca
atende
às
necessidades de meu curso.
A Biblioteca online é divulgada.
O serviço de climatização das
salas de aula é de qualidade.

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4
2.2.5.5

2.2.5.6

2.2.5.7

2.2.5.8

2.2.5.9

2.2.5.10

2.2.5.9
2.2.5.11

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

2.2.5.12

2.2.5.13

A limpeza dos espaços é uma
constante.
Os serviços dos laboratórios
favorecem a aprendizagem.

QUESTIONÁRIO 3:
3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Olá!
A Comissão Própria de Avaliação – CPA quer ouvir você. O questionário de
autoavaliação é um dos importantes instrumentos utilizados pela CPA para
apontar as necessidades de melhorias para a evolução da nossa instituição.
Os resultados, ao lado de outras ações da CPA, serão posteriormente
divulgados, para toda a comunidade acadêmica.
Participe! Sua identificação será plenamente preservada.
Ajude a nossa instituição a atendê-lo cada vez melhor!!!
A CPA

3.1 AVALIAÇÃO DO GESTOR PELO SEGMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Avalie o seu gestor registrando o grau concordância em relação a cada uma das afirmações
apresentadas a seguir.
Nº

AFIRMAÇÃO

3.1.1

Meu gestor cumpre o horário de início e
término das reuniões.
Meu gestor encaminha os informes
institucionais com agilidade.
Meu gestor se comunica de forma
clara.
Meu gestor apresenta o planejamento
dos trabalhos de nosso setor aos
subordinados.
Meu gestor discute o planejamento dos
trabalhos de nosso setor junto com os
subordinados.
Meu gestor apresenta os resultados do
nosso setor para seus subordinados.
Meu gestor aponta as necessidades de
melhoria de nosso setor.
Meu gestor promove a integração de
nosso setor com os demais setores da
Faculdade.
Meu gestor incentiva a formação
continuada dos colaboradores do setor.

3.1.2
3.1.3
3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.1.8

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

3.1.9

Meu gestor está disponível para
atendimentos e orientações.

3.2 AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELO SEGMENTO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO:
Fundamentando-se em suas vivências como colaborador em nossa Faculdade indique o seu
grau de concordância em relação a cada uma das afirmações apresentadas a seguir.
Nº

AFIRMAÇÃO

3.2.1

Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
e o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), no que diz respeito às
políticas de ensino.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
e o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), no que diz respeito às
políticas de pesquisa.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
e o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), no que diz respeito às
políticas de extensão.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
e o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), no que diz respeito às
políticas de gestão acadêmica.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
e o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), no que diz respeito às
políticas administrativas.
Existe sintonia entre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
e o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), no que diz respeito às
políticas de avaliação institucional.
Existe sintonia entre o PDI, PPI e o
Projeto Político Pedagógico do(s)
curso(s) que atua. (sugiro retirar
todas em amarelo)
Os objetivos da autoavaliação
institucional são coerentes.

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
e nem
discordo

Concordo
totalmente

Concordo
totalmente

3.2.9

3.2.10

3.2.11
3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15
3.2.16

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23
3.2.24

3.2.25

Os instrumentos utilizados pela
CPA (questionário e grupos focais)
atendem
às
necessidades
institucionais no que tange a coleta
de dados.
O processo de divulgação dos
resultados
da
autoavaliação
institucional atende ao perfil de
minha IES.
A IES divulga os seus novos cursos.
Os projetos de Responsabilidade
Social (atendimentos a comunidade,
formação continuada, ações de
intervenção na comunidade) com
impacto no seu ambiente de
atuação são conhecidos pelos
estudantes de diferentes cursos da
nossa instituição.
As ações de Responsabilidade
Social são de relevância para a
comunidade local.
Existe
coerência
entre
o
planejamento
divulgado
pela
instituição e suas realizações.
Os salários são pagos em dia.
Há clareza sobre as competências e
responsabilidades
dos
colaboradores e seus setores.
As condições de trabalho são
adequadas ao exercício da função.
Os processos seletivos internos
para
diferentes
funções
são
amplamente divulgados.
Os colaboradores são ouvidos pelos
gestores.
O setor de recursos humanos é
aberto
para
o
atendimento
funcionários.
As
normativas
institucionais
(regimento,
regulamentos)
são
divulgadas.
A Direção Administrativa é aberta
ao atendimento aos colaboradores.
A Direção Financeira é aberta ao
atendimento aos colaboradores.
A sala onde trabalho é adequada.
O mobiliário (carteiras) nas salas de
aula é de qualidade.
A
infraestrutura
do
auditório

3.2.26
3.2.27

3.2.28

3.2.29

3.2.30

3.2.31

3.2.32

3.2.33

(conforto, espaço físico, mobiliários,
equipamentos e condições de uso)
é muito boa.
O acesso à rede wi-fi é eficiente.
A infraestrutura da área de estudos
na Biblioteca é de qualidade.
A infraestrutura da área de
lanchonete é de qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
práticas
(espaço
físico
e
equipamentos disponíveis) é de
qualidade.
A infraestrutura dos laboratórios de
Informática
(espaço
físico,
quantidade de equipamentos e
condições de uso) é adequada.
Os espaços de banheiros são
suficientes.
O serviço de climatização das salas
de aula é de qualidade.
A limpeza dos espaços é uma
constante.

ANEXO C: ROTEIROS DOS GRUPOS FOCAIS

ROTEIRO DO GRUPO DO GRUPO FOCAL - SEGMENTO ALUNO

OLHARES DISCENTES SOBRE O CURSO E A INSTITUIÇÃO

ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL
Data: _______________
Local: ______________
Horário: _____________

EQUIPE DE TRABALHO

a) MEDIADOR(A):

-

é

responsável

pelos

encaminhamentos

e

direcionamentos necessários, bem como o incentivo na participação de
todos os componentes do grupo, para que se aprofundem as
discussões, possibilitando a revelação de novos aspectos e novos
olhares, relativos ao tema.
b) OBSERVADOR(A): - sua função é registrar todas as informações que
surgirem durante o encontro do grupo em três etapas a saber: abertura,
em que deve se colocar de forma a registrar o mais fielmente possível
todas as informações; o desenvolvimento, no qual o grupo começa a se
posicionar frente ao tema a ser desenvolvido e; o fechamento, quando o
grupo começa a formular uma síntese dos fenômenos ocorridos.
c) AUXILIAR DE PESQUISA:

- sua função é auxiliar nas anotações

durante o desenvolver da técnica.

d) PARTICIPANTES: 4 (quatro) representantes de classe dos cursos de
graduação e graduação tecnológica, a serem reunidos em grupos focais
por área de afinidade (relação em anexo).

Tema 1 - motivações que orientaram a escolha do curso.

Questões:
 O que o motivou a escolher o Faculdade Dom Pedro II?
 A Faculdade atendeu as suas expectativas? Por quê?
 Por que escolheu o curso de graduação que está fazendo?
 O curso corresponde ao que esperava? Por quê?
 Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

Tema 2 - Canais de comunicação e espaço físico

Questões:
 Você conhece os instrumentos de comunicação interna da Faculdade
Dom Pedro II? Quais são eles?
 Você tem conhecimento ações de responsabilidade social
desenvolvidas pela Faculdade Dom Pedro? Como você tomou
conhecimento dessas ações?


As salas de aula da instituição são adequadas? Por quê?



A estrutura da biblioteca é adequada para uso do aluno? Por quê?

 Como você avalia o acervo disponível na biblioteca para o seu
curso?
 Os espaços de convivência são apropriados para os usuários? Por
quê?


Avaliação do grupo em relação aos canais de comunicação

institucional e espaço físico da FDP II.


Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

Tema 3 – Suporte ao estudante (atendimento e apoio)

Questões:


Suas solicitações são atendidas pela diretoria da Faculdade? De que

forma?


O coordenador do curso atende as suas solicitações? Como? O

tempo de resposta é adequado?


O serviço de atendimento ao aluno é adequado? Por quê?



O serviço de ouvidoria atende suas necessidades? Por quê?



O serviço dos meios e da TI é adequado? Por quê?



Avaliação do grupo em relação ao suporte disponível para o aluno.



Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

Tema 4 - Avaliação do curso

Questões:
 Há articulação entre os estudos teóricos e práticos para a sua futura
ação profissional? Por quê?”
 Quais é os pontos fortes do seu curso? Por quê?
 Quais é os pontos fracos do seu curso? Por quê?
 Avaliação do grupo em relação ao suporte disponível para o aluno.
 Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

DESENVOLVIMENTO DO GRUPO FOCAL:

Etapa 1 - Convite

Realizou-se a remessa de convite, via coordenação dos cursos, para os alunos
com o tema a ser abordado, o local, data e hora, por email.
Etapa 2 – Organização do espaço da dinâmica

Organização da sala com cadeiras com braço, em círculo duas mesas grandes,
(uma para servir o coquetel e outra para dispor do material necessário para a
realização do grupo focal (revistas, cola, hidrocor, papel A4, crachás, papel
pautado para anotações, canetas)

Etapa 3 : Condução da sessão
1º momento:
I- Apresentação

da

equipe

de

trabalho

(observador,

moderador,

pesquisador e auxiliar de pesquisa) visando a diminuição da ansiedade e
a obtenção de melhores resultados possíveis.
II- Entrega de crachás preenchimento de dados como

nome, curso e

semestre.
III- agradecimentos da moderadora pela disponibilidade do grupo em
participar da pesquisa; breve apresentação dos tópicos de discussão,
esclarecimentos gerais sobre a técnica e seu objetivo; orientações sobre
a dinâmica do grupo (participação, conversas paralelas, respeito a
exposição do outro, sigilo e ética do grupo, ).
IV- leitura do Termo de Consentimento com posterior assinatura, pelos
sujeitos da pesquisa;
V- apresentação dos participantes - nome, período que está na faculdade,
profissão e tempo de atuação, bem como o pseudônimo escolhido;

2º momento:
Apresentação:
a) do relatório do grupo focal com os alunos realizado no ano anterior;

b) das sugestões apontadas pela CPA à instituição, considerando o
resultado do grupo focal com os alunos;
c) das ações efetivadas pela instituição, considerando as oportunidades de
melhoria apontadas pelo grupo.

3º momento:
Apresentação das questões norteadoras (seção 1, 2, 3 e 4) e discussão

3º momento: Síntese, pela moderadora das discussões do grupo, avaliação do
encontro por cada participante (em uma folha de papel, cada participante, sem
se identificar, registrará uma palavra, avaliando o encontro) e agradecimentos
finais.

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL - SEGMENTO PROFESSOR

OLHARES DOCENTES SOBRE O CURSO E A INSTITUIÇÃO

ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL
Data: _______________
Local: ______________
Horário: _____________

EQUIPE DE TRABALHO

a)

MEDIADOR(A):

-

é

responsável

pelos

encaminhamentos

e

direcionamentos necessários, bem como o incentivo na participação de todos
os componentes do grupo, para que se aprofundem as discussões,
possibilitando a revelação de novos aspectos e novos olhares, relativos ao
tema.
b)

OBSERVADOR(A): - sua função é registrar todas as informações que

surgirem durante o encontro do grupo em três etapas a saber: abertura, em
que deve se colocar de forma a registrar o mais fielmente possível todas as
informações; o desenvolvimento, no qual o grupo começa a se posicionar
frente ao tema a ser desenvolvido e; o fechamento, quando o grupo começa a
formular uma síntese dos fenômenos ocorridos.
c)

AUXILIAR DE PESQUISA:

- sua função é auxiliar nas anotações

durante o desenvolver da técnica.
d)

PARTICIPANTES: 2 (dois) professores por curso, preferencialmente um

admitido a menos de um ano e outro com mais de três anos.

TEMA 1 : PDI, PPC E OS COMPONENTES CURRICULARES

Questões:
a)

O que você sabe sobre o PDI da FDPII?

b)

Você participou da elaboração ou vem contribuindo para a atualização

do PPC do seu curso? Como? Quando? Se negativo, porque não participou?
Gostaria de participar? Se positivo, qual horário você disponibilizará?
c)

Sua disciplina está alinhada com o PPC da instituição? (você já fez as

adequações necessárias, por exemplo, decorrentes do projeto VISÃO?)
d)

Avaliação do grupo em relação ao conhecimento dos professores do PDI

e PPC:
e)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 2: CANAIS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Questões:
a)

Você conhece os principais instrumentos de comunicação interna da

Faculdade Dom Pedro II? Quais são eles?
b)

Quais partes do site da FDPII você conhece? Costuma consultá-las com

qual freqüência? Por que?
c)

Quais ações de responsabilidade social são desenvolvidas pela

Faculdade Dom Pedro? Como você tomou conhecimento dessas ações?
d)

Avaliação do grupo em relação aos canais de comunicação institucional

da FDP II:
e)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 3: ESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO

Questões:
a)

As salas de aula da instituição são adequadas? Por quê?

b)

A sala dos professores é adequada às necessidades dos seus usuários

(equipamentos, acesso a rede, mobiliário)? Há pontos e positivos no espaço
em pauta? Quais?
c)

A estrutura da biblioteca é adequada para uso do professor? Como você

avalia o acervo disponível na biblioteca para a sua disciplina?
d)

Avaliação do grupo em relação à estrutura física da instituição:

e)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 4: SUPORTE AO PROFESSOR (ATENDIMENTO E APOIO)

Questões:
a)

Como o coordenador do curso atende as suas solicitações (email?

Telefone? Presencialmente?) O tempo de resposta é adequado?
b)

Quais tipos de atendimento você já fez uso:

- na secretaria;
- na sala de professores;
- no balcão de entrada;
- na sala de Recursos Humanos.
- TI
c)

Avaliação do grupo em relação ao suporte disponível para o professor:

d)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 5: AUTOAVALIAÇÃO

Questões:
a)

Qual o perfil dos alunos da nossa instituição? Você costuma elaborar as

suas aulas e avaliações, considerando esse perfil?
b)

Quais conflitos são comuns durantes as aulas? Como costuma resolve-

los?
c)

Quais são os critérios, a forma e pontuação mais comuns em suas

avaliações? Corrige as avaliações a tempo de aproveitar os resultados em
suas aulas? Como utiliza esses resultados? Costuma efetivar ações para
diminuir os índices de reprovação? Quais?
d)

Qual o tempo médio que costuma disponibilizar para dirimir as dúvidas?

Onde presta esse atendimento?
e)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL - SEGMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

OLHARES DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE O CURSO E A INSTITUIÇÃO

ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL
Data: _______________
Local: ______________
Horário: _____________

EQUIPE DE TRABALHO

a)

MEDIADOR(A):

-

é

responsável

pelos

encaminhamentos

e

direcionamentos necessários, bem como o incentivo na participação de todos
os componentes do grupo, para que se aprofundem as discussões,
possibilitando a revelação de novos aspectos e novos olhares, relativos ao
tema.
b)

OBSERVADOR(A): - sua função é registrar todas as informações que

surgirem durante o encontro do grupo em três etapas a saber: abertura, em
que deve se colocar de forma a registrar o mais fielmente possível todas as
informações; o desenvolvimento, no qual o grupo começa a se posicionar
frente ao tema a ser desenvolvido e; o fechamento, quando o grupo começa a
formular uma síntese dos fenômenos ocorridos.
c)

AUXILIAR DE PESQUISA:

- sua função é auxiliar nas anotações

durante o desenvolver da técnica.
d)

PARTICIPANTES: 2 (dois) professores por curso, preferencialmente um

admitido a menos de um ano e outro com mais de três anos.

TEMA 1 CANAIS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Questões:
a)

Você conhece os principais instrumentos de comunicação interna da

Faculdade Dom Pedro II? Quais são eles?
b)

Quais partes do site da FDPII você conhece? Costuma consultá-las com

qual frequência? Por que?
c)

Quais ações de responsabilidade social são desenvolvidas pela

Faculdade Dom Pedro? Como você tomou conhecimento dessas ações?
d)

Avaliação do grupo em relação aos canais de comunicação institucional

da FDP II:
e)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 2: ESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO

Questões:
a)

O ambiente de trabalho da instituição são adequados? Por quê?

b)

O seu espaço de trabalho atende às suas necessidades (equipamentos,

acesso a rede, mobiliário)? Há pontos e positivos no espaço em pauta? Quais?
c)

Avaliação do grupo em relação à estrutura física da instituição:

d)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 3: SUPORTE AO FUNCIONÁRIOS

Questões:
a)

Como você encaminha as suas solicitações ao seu chefe imediato

(email? Telefone? Presencialmente?) O tempo de resposta é adequado?
b)

Quais tipos de atendimento você já sala de Recursos Humanos?

c)

Avaliação do grupo em relação ao suporte disponível:

d)

Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

TEMA 4: FORMAÇÃO CONTINUADA
Questões:
a)

Como você se capacita para o exercício da sua função? Participa de

cursos?
b) a instituição incentiva a sua formação? Como?
c)

Qual o tempo médio que costuma disponibilizar para tais formações?
Sugestões, decorrentes da avaliação realizada.

