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1 INTRODUÇÃO

O trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como objetivo
promover melhoras do ensino e da aprendizagem. Para tanto utiliza a avaliação como
instrumento. Desta forma, procura contribuir com a gestão universitária, indicando
caminhos e revendo processos.
A CPA tem contribuído para o processo de avaliação interna, procurando
aperfeiçoar seus instrumentos de pesquisa e envolver mais a participação de todos os
segmentos.
Visando a participação da comunidade acadêmica de forma representativa, são
envolvidos os discentes e docentes em pesquisas realizadas ao longo do ano,
procurando através da autoavaliação, avaliar questões relacionadas ao ensino,
extensão, responsabilidade social, infraestrutura, corpo docente e gestão da IES. Desta
forma, buscando analisar a coerência entre o que a Instituição faz e o que se propõe a
fazer a partir de sua missão.
Todo segmento envolvido recebe um instrumento onde permite manifestar sua
satisfação ou insatisfação e fazer suas devidas observações. Estas informações
obtidas vão ser utilizadas pela IES para orientação da sua eficácia institucional e
efetividade acadêmica e social; para orientar suas políticas acadêmica e de gestão e
para desvelar a realidade dos cursos e da própria instituição. A autoavaliação
institucional, realizada de forma permanente, avalia todos os indicadores estabelecidas
pelo INEP.
Para que a atividade da CPA seja uma constante na tomada de decisão da IES,
é indispensável que os dados levantados sejam de fácil visualização e compreensão.
É por este motivo que a complexidade das atividades realizadas e das informações
obtidas pela CPA estão consolidadas esquematicamente pelas dez dimensões
preestabelecidas pelo SINAES.
2 HISTÓRICOS INSTITUCIONAIS – FVT
Histórico da Mantenedora
A Associação Vitoriana de Ensino Superior – AVIES, pessoa jurídica de
direito privado com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, 1.800, Bairro Barro
Vermelho, Vitória, Estado do Espírito Santo, cadastrada no CNPJ sob o nº
31.300.858/0001-03, era uma entidade mantenedora sem fins lucrativos que fez seu
ingresso na educação superior em 1986.
Histórico da Mantida
A Faculdade Vitoriana de Tecnologia – FVT, com endereço de funcionamento
situado no mesmo endereço de sua mantenedora, foi credenciada pelo Decreto de
19/07/93, publicado no DOU em 20/07/93, e recredenciada pela Portaria nº 1.231,
publicada no DOU em 20/12/13, e oferece os Cursos Superiores de Tecnologia em

Logística, reconhecido pela Portaria nº 939, publicada no DOU em 28/08/17; Sistemas
de Informação, reconhecido pela Portaria nº 1.094, publicada no DOU em 30/12/15.
Na mesma unidade são oferecidos Cursos Superiores de Formação
Específica (sequenciais) na área de Engenharias e Tecnologias, autorizados pela
Portaria nº 544, publicada no DOU em 21/02/06. Também são oferecidos os seguintes
Cursos Superiores de Formação Específica (sequenciais) na área de Ciências
Sociais Aplicadas, autorizados pela Portaria nº 543, publicada no DOU em 21/02/06:
Eventos, Gestão de Logística Empresarial, Gestão de Pequenas e Médias
Empresas, Gestão de Serviços Turísticos, Gestão de Sistemas de Informação,
Gestão em Comércio Exterior, Gestão em Comércio Varejista, Gestão em
Serviços de Saúde, Gestão em Tecnologia da Informação, Gestão Empresarial,
Gestão Financeira e Empresas, Gestão Hospitalar, Gestão Hoteleira, Gestão
Mercadológica, Marketing de Serviços, Marketing Estratégico, Recursos
Humanos Estratégico.
3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação das instituições de ensino superior brasileiras é uma ferramenta
poderosa para as necessárias mudanças na educação superior, visando à melhoria na
qualidade e maior aproximação com a sociedade contemporânea.
A valorização e a ampliação do conhecimento possibilita a oportunidade de
novos serviços, forçando o indivíduo a buscar o aprimoramento pessoal e a atualização
dos seus conhecimentos.
A avaliação entendida como um insumo do processo mais amplo de
planejamento da organização permite, enfim, obter o diagnóstico de necessidades e
identificar as ações a serem contempladas na gestão da organização.
Assim, a avaliação institucional consiste em um processo permanente de
elaboração de conhecimento e de intervenção prática, que permite retroalimentar as
mais diversas atividades da instituição, durante todo o seu desenvolvimento.
É necessário garantir que a avaliação não seja praticada de forma
burocratizante, empobrecendo seu potencial educativo, evidenciador das mudanças
necessárias para que o ensino superior possa reencontrar a sua identidade e cumprir o
seu real papel social, diante de uma realidade caracterizada pela incerteza do futuro. O
sucesso das políticas públicas de avaliação passa pelo respeito e reconhecimento da
importância do projeto institucional, único referencial capaz de qualificar o conceito de
qualidade de ensino que se pretende construir no interior dos estabelecimentos de
ensino. É para o conjunto de atores que compõe esse cenário que a avaliação deve
fazer sentido, para que eles possam igualmente dar sentido ao seu trabalho
pedagógico, sem perder de vista o contexto social em que este se insere.
Dessa forma, a avaliação institucional se justifica pelos objetivos que reafirma e
que não podem ser examinados de forma massificada na medida em que a
homogeneização das instituições põe a perder a riqueza da sua diversidade.
3.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES foi instituída por meio da Portaria
nº 01, de 11 de junho de 2004, em consonância com o Art. 11, da Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004.
A atuação da CPA é autônoma em relação a conselhos e demais órgãos
colegiados existentes na instituição, em conformidade com o determinado no inciso II,
do art. 11, da Lei nº 10.861/2004.
Constituem objetivos da CPA:
a) Coordenar os processos de avaliação internos da instituição;
b) Elaborar, implementar e acompanhar o Projeto de Avaliação Interna da IES;
c) Sensibilizar a comunidade interna da IES para participar ativamente das
ações avaliativas;
d) Sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo INEP/MEC;
e) Promover as ações institucionais necessárias ao cumprimento dos objetivos
do SINAES;
f) Conduzir de forma ética os processos de avaliação interna;
g) Estimular a cultura da autoavaliação no meio institucional.
A dinâmica de funcionamento da CPA poderá demandar a criação de grupos de
trabalho com a participação do corpo dirigente, coordenadores de cursos, chefias de
outros órgãos administrativos, representantes dos estudantes e representantes da
comunidade externa, quando do levantamento dos dados pertinentes, incluindo a
aplicação de formulários, entrevistas e outros métodos.
.
Compete à CPA:
a) Organizar os procedimentos e instrumentos a serem usados na avaliação
interna da IES, incluindo a formação de grupos de trabalho;
b) Coordenar e participar da elaboração e aplicação dos instrumentos de coleta
de dados e informações sobre a realidade institucional;
c) Garantir o rigor na coleta de dados e informações, bem como em todas as
atividades pertinentes à avaliação interna;
d) Articular a participação de toda a comunidade interna e externa no processo
avaliativo;
e) Promover seminários e debates de sensibilização da comunidade
universitária para que participem ativamente do processo de avaliação
interna;
f)

Coordenar a análise dos dados e informações coletados, produzindo
relatórios destinados a subsidiar o planejamento estratégico das IES;

g) Promover a ampla disseminação dos resultados da avaliação interna
institucional mediante a divulgação de relatórios, informativos e boletins;
h)

Empenhar-se para que a autoavaliação seja ponto de partida para a reflexão
e proposições de melhorias institucionais;

i)

Elaborar os relatórios parciais e finais referentes a cada período avaliativo
institucional.

3.1.1. Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA
Na composição da CPA existente na FVT é assegurada participação de todos
os segmentos da comunidade acadêmica e de representação da sociedade civil
organizada, preservando-se a paridade entre os diversos segmentos, conforme
determina a Lei nº 10.861/2004. A CPA é formada por representantes de cada uma
das

seguintes

categorias:

corpo

docente,

corpo

discente,

corpo

técnico-

administrativo e sociedade civil organizada, constando do sistema e-MEC a sua
atual composição.

3.2 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS
NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
3.2.1 Metodologia
São as seguintes as fases metodológicas assumidas pela CPA na
implementação da autoavaliação:
_ sensibilização;
_ diagnóstico;
_ avaliação interna;
_ relatório final;
_ divulgação;
_ balanço crítico: consolidação; e
_ avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC

A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na
combinação de metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores
necessários. Esses indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para
diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, seus pontos
fortes e fracos, possibilitando documento síntese (Relatório).
3.2.1.1 Desenvolvimento da Proposta: Fases de Execução
São várias as formas de estruturação de uma proposta de Avaliação Institucional. A
forma adotada pela FVT compreende fases que, por sua vez, subdividem-se em
etapas de execução, todas elas interdependentes e complementares.
A Avaliação Interna, além do caráter qualitativo, adotará a perspectiva quantitativa,
optando pela combinação de métodos e técnicas que mais se coadunam com as
características da Instituição, utilizando-se de uma avaliação diagnóstica formativa.
São utilizados instrumentos de pesquisa (questionários e pesquisa documental) que
possibilitem traçar um diagnóstico da Instituição e permitam avaliar sua qualidade
acadêmica, relevância social e eficiência gerencial e organizacional.
Anualmente, a Comissão Própria de Avaliação da IES promove a avaliação
dos instrumentos e metodologia utilizados no processo de autoavaliação, com o
objetivo de aperfeiçoar esse processo, como instrumento de planejamento e gestão
acadêmico-administrativo e em atendimento às normas de avaliação da educação
superior, aprovadas pelo Poder Público. As dimensões a serem consideradas no
processo de avaliação institucional estão estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º.
O documento Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições,
da CONAES e divulgado pelo INEP, serviu de base para a elaboração desta proposta
de autoavaliação.

3.2.1.2. Princípios


melhoria da qualidade da educação superior;



responsabilidade social;



orientação da expansão de sua oferta; e



busca de eficácia da gestão institucional.

3.2.1.3. Objetivos
O processo de avaliação da Instituição tem os seguintes objetivos:


impulsionar um processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com
vistas a garantir um alto padrão de qualidade enquanto instituição prestadora
de serviços;



diagnosticar como se efetivam e se relacionam o ensino e a extensão;



reformular e implementar novas políticas que estejam em consonância com o
momento histórico respondendo às demandas sociais;



envolver todos os segmentos no processo avaliativo tendo-os como parceiros
nas ações implementadas com vistas a um aperfeiçoamento contínuo;



explicar o propósito da avaliação, cuidar para que todo o processo seja
permeado pela transparência, flexibilidade e ética;



aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e
práticos da avaliação institucional;



criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da
Instituição;



aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional no exercício da avaliação;



buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades
desenvolvidas, bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos
recursos humanos e materiais, expressos em compromissos científicos e
sociais;



orientar a expansão da oferta dos cursos da IES, subentendendo-se que a
qualidade do Ensino e da Gestão da IES resultariam no sucesso dos cursos e
preenchimento das vagas oferecidas;



buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades
desenvolvidas, bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos
recursos humanos e materiais, expressados em compromissos científicos e
sociais;



aferir a contribuição, o impacto da FVT com vistas ao desenvolvimento
econômico e social da comunidade local e regional, que se beneficiará das
atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Instituição.

3.2.1.4. Relatório Final
O relatório final da avaliação interna expressa os resultados do diagnóstico
realizado através da análise das dimensões e dos instrumentos de pesquisa aplicados
junto à comunidade acadêmica.
Ao incorporar os resultados das avaliações dos cursos e do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes – ENADE está pronto para ser discutido com a comunidade
acadêmica e a sociedade e colocado à disposição de especialistas da avaliação externa.
Tecerá uma análise, tecnicamente crítica, com ilustrações de tabelas, gráficos e
indicadores, que facilitem o seu entendimento, além de apresentar sugestões para ações
de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem
implementadas.
3.2.1.5. Divulgação
Como continuidade do processo de avaliação interna, a divulgação dos resultados
oportuniza a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas
anteriores. Para tanto, são utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos
informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação propicia, ainda,
oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo
avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna.
4.2.1.6. Balanço Crítico: Consolidação
Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo,
visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das
dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras.
Deste modo, o processo de autoavaliação proporciona não só o autoconhecimento
institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da
avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da Avaliação Institucional.
3.2.1.7. Etapas
O processo da autoavaliação deve partir sempre da sensibilização da comunidade.
Para que a sensibilização ocorra e o processo avaliativo fique claro para todos, a
Comissão de Avaliação deve elaborar um esquema que garanta a transparência do
processo, a informação clara e fidedigna e as orientações necessárias aos responsáveis
diretos pelas ações.
O diagnóstico consiste na sondagem do ambiente interno para conhecer a
instituição. Identificam-se áreas vulneráveis como, por exemplo, falta de docentes
capacitados, inexistência de regime de dedicação e laboratórios defasados, entre outros.
A solução não deve ir em direção à contratação emergencial de grandes nomes titulados,
que emprestem seu prestígio para a instituição e redução do número de professores
horistas para mais facilmente atingir as metas numéricas da lei e se considerar o
problema resolvido.

Isto se configuraria como mera prestação burocrática de contas ao sistema
desvinculado de qualquer compromisso com a construção de uma qualidade de ensino
que possa vir a converter-se em diferencial qualitativo da instituição. A construção de um
modelo de ensino competente não se resolve artificialmente. Exige projeto de longa
duração. Impõe seriedade na leitura da realidade vigente. Leitura referenciada ao “dever
ser” institucional. O uso utilitário de medidas restauradoras da qualidade perdida ou
pretendida resolve em parte a situação.
.

O processo de reflexão, desencadeado pela avaliação, tem como consequência
levar a Instituição a assumir a responsabilidade efetiva da gestão política e da gestão
acadêmica e científica da instituição. O autoconhecimento visa o aperfeiçoamento, a
melhoria da qualidade do funcionamento da instituição, de suas atividades, das ações
desenvolvidas por todos os sujeitos, em todos os processos de ensino, de extensão e de
gestão.
A reavaliação tem como consequência lógica a retroalimentação. Esse processo de
constante autoconhecimento e reconstrução institucional é o caminho para a construção
da interlocução, ou seja, da mediação com a realidade social. O processo de investigar e
produzir conhecimento, o processo de formar profissionais, de qualificar professores, de
estender o conhecimento à sociedade, se dá de uma forma sistemática e continuada.
Provocar por meio da avaliação um movimento permanente de revisão e
aperfeiçoamento do projeto pedagógico da instituição visto no seu sentido amplo e global,
melhorando assim a qualidade das atividades da Instituição, em seu conjunto, é a
finalidade primordial do processo de avaliação.
3.2.2. Dimensões e Instrumentos que são utilizados no Processo de Avaliação
Institucional
Dimensões, indicadores, processos e instrumentos a serem utilizados são
detalhados no quadro abaixo:
DIMENSÕES
PDI

INDICADORES

PROCESSOS /
METODOLOGIA

Documentos legais;
Levantamento,
Objetivos, duração e carga horária organização, análise do
do curso;
regulamento.
Perfil profissiográfico;
Necessidades e expectativas do
sistema produtivo.

INSTRUMENTOS
Fichas de registro e
relatórios.

Projeto
Pedagógico

Matriz curricular;
Ementário;
Planos e programas de ensino;
Regime acadêmico.

Compatibilidade das
disciplinas x carga
horária;
Análise do perfil
profissional x
perspectivas do
mercado de trabalho.

Registro dos
documentos e
análise.

Disciplinas;
Atividades complementares de
ensino;

Metodologia e
articulação com o
processo ensinoaprendizagem.

Registros dos
documentos e
análise.

Eficiência e eficácia do
estágio, em relação à
interação do processo
ensino-aprendizagem x
sistema produtivo.
Corpo docente
Regime de trabalho (integral,
Compatibilização dos
parcial) carga horária;
alunos aprovados x
Qualificação Acadêmica
quantidade de
(titulação);
profissionais
Adequação de professores à
necessários ao
disciplina do curso (qualificação e mercado; análise da
experiência profissional relativa à produtividade x regime
disciplina);
de trabalho e carga
Critérios de seleção;
horária; Análise do
Relação professor/aluno por
professor pelos alunos;
Análise da relação
disciplina;
estágio supervisionado
Produtividade do corpo docente
(trabalhos publicados, participação x docente envolvido;
Organização, análise,
em seminário etc.);
Autoestima e avaliação dos pares; descrição e
interpretação dos dados
Avaliação do desempenho do
levantados.
professor pelos alunos;
Índice de satisfação e insatisfação
dos alunos.
Corpo
Formação;
Compatibilidade entre a
administrativo
Regime de trabalho.
quantidade x qualidade,
em relação às
demandas operacionais.
Responsabilidade Produção científica.
Impacto para o
social
Empregabilidade x
desenvolvimento
trabalhabilidade.
regional e nacional.
Relação setor público e
Acessibilidade: ingresso,
privado.
permanência e promoção dos
Política de ação
indivíduos e cidadãos.
inclusiva para o
fortalecimento da
democracia.
Comunicação com Recursos e qualidade da
Compatibilização dos
a sociedade
comunicação, interna e externa.
recursos utilizados,
Quais meios de comunicação
clareza, precisão, frente
utiliza?
às demandas.
Divulgação das informações.
Estágio supervisionado.

Ficha de registros.

Questionários,
fichas de registros,
reuniões, palestras,
seminários,
recursos
audiovisuais

Reuniões, pesquisa
por meio de
questionários.
Pesquisa junto à
comunidade
discente, e o
sistema produtivo,
utilização de
questionários,
desenvolvimento de
atividades.
Coleta e análise dos
instrumentos
utilizados para
divulgação, tais
como:
Planos de
marketing, meios
eletrônicos, folder,
etc.

Organização e
Gestão da
Instituição

Planos de gestão e de metas.

Gestão orientada para
resultados ou
processos?
Centralização ou
descentralização.
Compatibilizar gestão
colegiada com
democracia.

Infraestrutura
física
Egressos

Salas de aula, biblioteca,
laboratórios, área de lazer,
transporte, equipamentos de
informática.
Pesquisas ou estudos.

Sustentabilidade
Financeira

Políticas de captação e alocação
de recursos.

Compatibilizar
quantidade x qualidade
sua plena utilização e
conservação.
Dados sobre a
ocupação dos egressos,
opinião sobre a
formação recebida, nível
de participação na
Instituição.
Compatibilidade entre:
PDI, PPI e programas
de ensino e extensão.

Plano de
avaliação
Institucional

Atas de órgãos
colegiados,
regulamentos
internos, normas
acadêmicas,
mecanismos de
controle de normas
acadêmicas e
organogramas.
Quadro da
Instituição – central
e setorial
Sociograma.

Planilhas de gastos;
Folhas de
pagamento;
Planilha de
liberação de verbas
para formações de
corpo docente e
técnico
administrativo.
Políticas e ações para uma cultura Leitura e análise dos
Relatórios;
de avaliações já existentes.
indicadores existentes e Gráficos.
a correção de rumos.

3.2.3. Formas de Participação dos Grupos Envolvidos
Os processos avaliativos devem constituir, em primeiro lugar, instrumentos
importantes de gestão universitária capazes de indicar caminhos e rever processos. Mais
que medir índices de crítica e satisfação a Avaliação Institucional está comprometida com
a real reflexão sobre todos os processos e procedimentos.
A avaliação institucional constitui um forte instrumento de melhoria da qualidade de
ensino. Ela deve ser participativa, coletiva, livre de ameaças, ter a capacidade de análises
não comprometidas e envolver toda a comunidade acadêmica que deve participar
respondendo questionários, criticando os procedimentos em andamento, discutindo em
grupo os problemas de ensino e sugerindo ações que provoquem a melhoria da qualidade
da Instituição como um todo. A avaliação deve ser essencialmente educativa, portanto
formativa, sem que para isso deixe de utilizar instrumentos e procedimentos de
acompanhamento do processo e dos produtos.
A Avaliação Institucional é uma prática instituída na FVT, que acompanha
criteriosamente o desenvolvimento de suas atividades. Essa proposta de avaliação está
comprometida com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), estando direcionada para: 1) a melhoria da qualidade do
ensino, da extensão e da gestão institucional; 2) para a orientação da expansão da oferta
de seus cursos; 3) para afirmação da identidade institucional; 4) contribuir para a
comunidade na qual está inserida considerando especialmente ações de responsabilidade
social, levando em conta todas as variáveis que estejam relacionadas com o bom
andamento desta Instituição.

A noção de qualidade está presente em cada passo planejado pela Instituição que
busca a eficiência de todos os processos educacionais e administrativos. É dentro desse
contexto que se institui a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o principal objetivo
de promover a melhoria do ensino e da aprendizagem usando a avaliação como agente
modificador. A Missão da FVT, o seu propósito e suas metas determinam que haja
também uma preocupação constante com a formação integral do ser humano, enfatizando
o exercício pleno da cidadania.
FLUXOGRAMA PROCEDIMENTAL
RESPONSÁVEL

CPA

ETAPAS

Preparação

AÇÕES

Sensibilizar para autoavaliação,
sedimentar a cultura.

Sondagem do ambiente interno:
Planejamento;
Elaboração de instrumentos;
CPA

Diagnóstico

CPA
Colegiados do curso
Autoavaliação
Órgãos
Conscientizaçã
Administrativos
o setorial
Docentes, discentes
e Funcionários.

Coleta de Dados;
Análise de dados;
Elaboração do relatório;
Elaboração do diagnóstico da
Instituição
Análise e discussão do relatório
por setor;
Levantamento dos pontos fortes
e fracos;
Construção de quadros
comparativos de desempenho;
Elaboração de propostas:
medidas corretivas / saneadoras
exploração dos pontos fortes.

ESTRATÉGIAS
Reunião T. Pedag.
Recepção dos alunos
e divulgação para os
novos.
Seminários/
Comunidade
Acadêmica
Reuniões setoriais,
para divulgação e
orientação de
preenchimento de
instrumentos de
coleta.

Reuniões, debates,
atividades que levem
à reflexão e análise
dos dados.

Síntese Global

Avaliação e Integração de
propostas;
Elaboração do relatório final;
Divulgação / discussão interna.

Painéis, sites.

CPA
Direção Órgãos/
Colegiados Órgãos
administrativos

Implementação

Estabelecer metas de ação;
Orçamento para viabilizar as
metas estabelecidas;
Alocar recursos.

Escrituração do
Plano.

CPA

Publicação /
difusão

Publicação do relatório final

Painéis, sites,
reuniões com os
colegiados.

Reavaliação

Releitura da realidade;
Avaliar medidas de correção ou
aperfeiçoamento; propor
alternativas.

Reunião com a
equipe do CONAES e
alinhamento.

CPA

CPA

3.2.4. Formas de Utilização dos Resultados Obtidos
A partir da sensibilização e da conscientização de todos os segmentos acadêmicos,
a IES, cuja marca e perfil se consolidará na comunidade, pretende com a avaliação,
implementar em caráter permanente, condições capazes de conduzir a revisões
periódicas e dinâmicas em sua atuação e à reflexão e ao redimensionamento constante
de seus objetivos institucionais no contexto do SINAES. Neste sentido, a FVT considerará
os resultados das avaliações em sua tomada de decisões, sendo este processo utilizado
como ferramenta de gestão.
Dentro deste entendimento, a proposta de avaliação institucional interna vem
elencar os indicadores capazes de estabelecer metas e prioridades, de revisar a política
educacional adotada em face da realidade regional, estadual e nacional, reavaliando a
qualidade dos resultados obtidos em função dos objetivos propostos pela IES, mediante o
aprimoramento dos projetos pedagógicos dos cursos e programas, visando à melhoria do
ensino-aprendizagem.
Por tudo isso, o processo de avaliação a ser instituído enseja a contínua reciclagem
do projeto pedagógico institucional, permitindo a correção de rotas, reordenando,
consolidando e reformulando suas estratégias e formas de atuação.
O sistema de Avaliação da IES adota um modelo de avaliação que leva em
consideração:


A autoavaliação, realizada pela própria Instituição;



As avaliações externas, realizadas pelo INEP e, também, promovidas pela
própria Instituição por meio de especialistas de outras IES;



As avaliações de cursos, realizadas pelo INEP;



Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE,
realizado pelo INEP;



A análise global dos indicadores e desempenhos.

O Programa de Avaliação Institucional considera as funções formativa e somativa
de fundamental importância no processo de avaliação.
A IES adota os resultados aferidos na Avaliação Institucional para elaborar o
programa de capacitação e qualificação dos seus docentes e técnicos administrativos, em
busca do aprimoramento contínuo no tocante às funções didático-pedagógicas e de
gestão.
Com os resultados da autoavaliação, será possível traçar um panorama da
qualidade dos cursos oferecidos pela Instituição, bem como analisar se sua missão está
de fato se realizando, visando a tomar decisões, tendo em vista o aperfeiçoamento da
Instituição como um todo.
Na prática, a avaliação ganha uma forma de ciclo de tal maneira que os resultados
alcançados com a avaliação da aprendizagem, a avaliação de curso e a avaliação
institucional de caráter interno e de caráter externo, somadas à meta-avaliação permitem
a formulação de diagnósticos confiáveis e um aperfeiçoamento constante do PDI e dos
Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos.

.

3.2.5. Implementação de Ações
Para manter um ritmo adequado e conseguir eficiência no processo de avaliação
interna, a reavaliação vem implementar o autoconhecimento e a reconstrução
institucional, possibilitando a tranformação contínua e integrada na instituição, para
garantir um padrão de qualidade de excelência na IES e em adequação ao mercado de
trabalho.
No quadro abaixo estão abordados os pontos fracos que foram pontuados no
período e estipulado prazo para que seja analisado e mediante decisão conjunta, realizar
as devidas providências e ações corretivas, conforme sugestões:

EIXOS

Desenvolvimento
Institucional

AÇÕES
Aquisições de novos computadores;
Modernização das logomarcas da
IES;
Atualização do acervo bibliográfico
da biblioteca.

PRAZO

2015-2016

Implementar atividades de extensão;
jornadas acadêmicas; atividades
práticas
supervisionadas
e
atendimentos a comunidade interna e
externa da IES;

Politica acadêmica

Criar oportunidades para discutir com
frequência as práticas pedagógicas;
Ampliar o setor de atendimento à
comunidade acadêmica;

2016-2017

Promover ações de inclusão social,
principalmente os de assistência
gratuita a população carente.
Contratação de novos professores;
Ofertar anualmente treinamento e
capacitação de funcionários;
Política de gestão

Infraestrutura

Promover
reuniões
de
esclarecimentos
sobre
as
especificidades dos planos de
carreira
docente
e
técnicoadministrativo.
Melhorar a conexão do Sinal Wi-fi na
IES;

2016-2017

2015-2016

Manutenção e ampliação do campus,
da plataforma e finalização do
elevador;
Instalação de Upgrade do link
dedicado de internet de 04MB para
20MB.
Instalação do bicicletário no espaço
reservado ao estacionamento.

4. CRONOGRAMA
Já previsto no quadro elaborado acima.
5. RECURSOS
5.1 FINANCEIRO
Só será pleiteado junto ao setor competente, seguindo os parâmentros legais, caso
haja declaração de despesas eventuais e necessárias. O levantamento de custos
operacionais para execução de atividades desta natureza se encontra consolidada no PDI
do ano vigente.
5.2 HUMANOS
Está responsabilidade ficará a critério dos membros da CPA, com apoio da direção,
dos coordenadores, NDE e técnico-administrativos da IES, visto a diversidade de
necessidades para execução das ações propostas.

