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1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje a CPA representa uma ferramenta importante no processo de gestão 

de qualquer IES. O quantitativo de dados levantados possibilita gerar indicadores 

de qualidade primordiais para tomadas de decisões administrativas, 

pedagógicas e financeiras. 

A Faculdade Santa Tereza é uma instituição de Ensino Superior, 

assentada no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, com ofertas de cursos de 

graduação, tendo como Missão: Promover disseminação e construção do 

conhecimento, a partir do ensino, da pesquisa e da extensão formando 

profissionais com princípios humanísticos e éticos, tendo em vista a 

responsabilidade social e o desenvolvimento da Amazônia.  

Em seu credenciamento, no ano de 2016, a IES apresentou como 

proposta de implantação inicial, os cursos de Tecnologia em Logística e Ciências 

Contábeis. Em 2018 vieram cursos de Direito, Pedagogia, Administração, 

Arquitetura e Urbanismo e Psicologia, totalizando 7 cursos superiores ofertados 

a sociedade.  

Como mantenedora da IES, temos o Centro de Estudos Jurídicos do 

Amazonas Ltda – CEJUR, CNPJ 06.201.403/0001- 85, Endereço: Rua Acre n0 

200 - Conjunto Manauense, Bairro Nossa Senhora das Graças, Município de 

Manaus. Estado do Amazonas. CEP: 69.053-550. Ato de Constituição: Contrato 

Social registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob a NIRE n0 

13200432924 na sessão de 26/03/2004 e mantida como Faculdade Santa 

Tereza – FST Endereço: Rua Acre n0 200 - Conjunto Manauense, Bairro Nossa 

Senhora das Graças, Município de Manaus. Estado do Amazonas. CEP: 69.053-

550. A Instituição foi credenciada pela Portaria MEC nº. 1.317, de 17 de 

novembro de 2016. Código da IES 18684. 

Atualmente a instituição tem 1 unidade acadêmica (em expansão), tendo 

em uso 25 salas de aulas, 02 miniauditórios, 05 laboratórios a disposição do 

Curso de Farmácia, 1 laboratório de informática, biblioteca funcionando em três 

turnos, salas exclusivas para reunião da CPA e NDE, dependências 

administrativas, sala de atendimento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e 
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Inclusão (NAPsI), sala coletiva de professores, gabinetes de trabalho individuais 

para docentes integrais, 1 sala de Multimeios para incremento de metodologias 

ativas e acessibilidade, área de convivência interna e externa,   

A FST apresenta o relatório da CPA referente ao ano de 2019 parcial, 

produzido pelos seguintes membros: Sérvulo Casas Furtado – Coordenador, 

Luciano de Pinho Martins – Representante Docente, Ulli Emanuelle Portela 

Moura – Representante Administrativo e Cristiano Lúcio Torrez Lira – 

Representante da Comunidade.  

Como princípio o seu processo de Autoavaliação a Faculdade Santa 

Tereza norteia suas ações na democracia, contextualização, flexibilidade, ética 

e uma sistemática de Avaliação Interna e Externa, de modo contínuo, regular e 

sistemático, proporcionando conhecimento e aprimoramento da realidade 

educacional a que se propõe. A autoavaliação da IES obedecerá ao seguinte 

fluxo: 

 

 

Fonte: adaptado CPA FST 2017 

 

Com objetivo de promover a cultura de autoavaliação entendendo a 

mesma como instrumento de gestão acadêmica e administrativa, bem como 

procurando traçar um perfil o mais próximo possível da realidade, a partir deste 

buscando identificar os pontos fortes e fracos, para fortalecê-los e corrigi-los. 

Considerando uma metodologia que permite o balizamento de acordo com os 

seguintes princípios: conscientização e adesão voluntária; avaliação total e 

coletiva com participação dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica; 

unificação da linguagem com transparência na coleta e competência técnico-
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metodológica com base científica que direcione o projeto e que propicie 

legitimidade aos dados coletados. 

 

2. METODOLOGIA 

O método está fundamentado na legislação vigente, no Manual de 

Autoavaliação Institucional da FST e no tratamento dos dados por técnicas 

estatísticas, sendo dividido em avaliação externa e interna.  

2.1 COLETA DOS DADOS   

2.1.1 Primeiro Nível: Avaliação Externa 

Compõem o primeiro nível de avaliação os indicadores gerados pelos 5 

Eixos com suas 10 Dimensões citados na nota técnica SINAES/INEP 65 de 

09/10/2014.  

Além desses, são inclusos também a visita in loco, com os resultados do 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho do Estudante) quando houver e 

Índices de Qualidade do Ensino: IGC (Índice Geral de Curso) quando houver e 

CPC (Conceito Preliminar de Curso).  

 A avaliação externa ocorre no primeiro semestre letivo. Cada eixo possui 

um conjunto de questões específicas (anexo). As dimensões estão distribuídas 

nesses da seguinte forma: 

:  

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 



 
 

6 
 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física  

 

2.1.2 Segundo Nível: Avaliação Interna 

O segundo nível de avaliação, trata da avaliação de cursos tendo como 

base as 3 Dimensões contidas na Avaliação de Curso do instrumento INEP, as 

quais contemplam:  

 

• Organização Didático-Pedagógica e de Gestão Acadêmica;  

• Corpo Docente;  

 

Cada dimensão possui um conjunto de questões específicas (anexo). 

Essa avaliação ocorre no segundo semestre letivo, por meio do levantamento e 

estudo do desempenho do curso. Ainda, conta com avaliação do corpo técnico-

administrativo.  

 

2.2  ANÁLISE DOS DADOS 

Os indicadores (CPC, ENADE, IGC) serão submetidos a análise de 

variância – ANOVA, sendo sua significância testada pelo teste F ao nível de 5% 

de probabilidade.  

Ocorrendo efeito significativo, os indicadores serão submetidos à análise 

regressão para verificar como estes se comportam ao longo dos anos. Os 

critérios para o ajuste de modelos serão:  

1) desvios de regressão não significativos;  

2) coeficiente de determinação maior possível. 
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Como serão gerados grande quantidade de dados a cada avaliação, 

índices para cada um dos eixos poderão ser criados, facilitando a compreensão 

a evolução dos 5 eixos ao longo dos anos.  

 Os indicadores (10 dimensões) são analisados por meio de estatística 

descritiva (média, coeficiente variação) e relacionados com os resultados das 

pesquisas internas, seguindo o fluxo conforme segue: 

 

 

Isso servirá de subsidio para a tomada de decisão na gestão da FST, tento 

tendo em vista a constante melhoria dos processos institucionais e ações 

educativas.  

3. DESENVOLVIMENTO / RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados das avaliações realizadas 

conforme os eixos nos cursos. Como parte do processo metodológico, no 

primeiro semestre letivo de cada ano, somente a avaliação externa é realizada.  

 

 

 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO EXTERNA E INTERNA  

Em 2019, a CPA realizou dois momentos avaliativos distintos, um ocorrido 

no primeiro semestre no período de 18 a 25/06 de 2019, que denominamos em 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES E PONTOS DE ESTRANGULAMENTOS  – DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS

AVALIAÇÃO EXTERNA RELACIONADA COM A AVALIAÇÃO INTERNA

RELATÓRIOS DE DADOS GERADOS
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Avaliação Externa. E um segundo momento ocorrido entre ________, que 

compõe a Avaliação interna, do qual tratamos neste relatório.  

  No que compete a Avaliação Interna realizada pela IES procurou manter 

o foco em dois aspectos fundamentais, a saber: 

1. Foco na percepção dos alunos e funcionários nos aspectos da 

gestão institucional. 

2. Foco na percepção dos alunos acerca do trabalho docente onde o 

aluno avalia os seus professores individualmente. 

       

       Estes dois aspectos combinados permitem uma visão institucional de dupla 

entrada, ou seja, permite uma visão de conjunto acerca da proposta institucional 

da IES ao mesmo temo que permite uma visão individual de como o docente 

conduz o trabalho pedagógico, permitindo ao Coordenador de Curso, fazer 

ajustes e dialogar com o colegiado de curso no sentido do alcance dos melhores 

resultados possíveis dentro dos propósitos institucionais.  

Desse modo, disponível para preenchimento em meio eletrônico, a partir 

do acesso ao site institucional (ambiente virtual/aluno) o conjunto das questões 

apresentadas foram em dois grupos: 

 



 
 

9 
 

GRUPO A DE QUESTÕES: ALUNOS AVALIANDO O PROFESSOR 

GRUPO B DE QUESTÕES: ALUNOS/FUNCIONÁRIOS AVALIANDO A GESTÃO 

INSTITUCIONAL. 

 

As alternativas para as respostas foram também distintas, na medida que 

buscavam captar a percepção da comunidade acadêmica para diferentes 

aspectos, assim no Grupo de Questões A – alunos avaliando os professores, as 

alternativas as questões foram: 

• Sempre 

• Poucas Vezes 

• Nunca 

• Algumas Vezes 

 Avaliação Institucional 2019/2 

Nome da matéria Enunciado 

Aspectos Funcionais Assiduidade 

Aspectos Funcionais Pontualidade 

Aspectos Funcionais Observância de Prazos 

Aspectos Pessoais Relacionamento com a Direção Geral 

Aspectos Pessoais Relacionamento com a Coordenação do Curso 

Aspectos Pessoais Relacionamento com o Financeiro 

Aspectos Pessoais Comprometimento com a proposta da Instituição 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Interesse em atualizar-se. 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Avaliação Sistemática 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Conhecimento do nível dos alunos. 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Direção Geral 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Financeiro 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Coordenador (a) 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Secretaria Acadêmica 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Biblioteca 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Reprografia 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Portaria 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Limpeza 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Planejamento participativo. 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Metodologia diversificada 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Aceitação de críticas 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Reflexão sobre procedimentos 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Contextualização e interdisciplinaridade. 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Ensino com pesquisa. 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Orientação sistemática aos trabalhos de campo. 

Aspectos Técnico-Pedagógicos Interesse e estratégias adequadas para recuperação do aluno. 
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Já no Grupo de Questões B- alunos/funcionários avaliando a Gestão 

Institucional, as alternativas as questões foram: 

• Regular 

• Ótimo 

• Insuficiente 

• Bom 

 

4. ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS.  

Os dados coletados preliminarmente apontam para um nível excelente de 

percepção da comunidade acadêmica acerca da instituição. As tabelas ade 

resultados abaixo, permitem uma visão global dos aspectos avaliados e indicam 

que no tocante ao conjunto de dados obtidos junto aos respondentes, há um 

alinhamento entre os objetivos institucionais, considerando o atendimento as 

demandas cotidianas do aluno e aos aspectos diferenciais de nossa proposta 

pedagógica, como por exemplo àqueles correlatos, a metodologia de ensino  

métodos e ações pedagógicas propostas no acompanhamento e 

desenvolvimento dos alunos em suas respectivas trajetórias acadêmicas.  

Esses dados, serão entrecruzados com os obtidos na Avaliação Externa 

e um Seminário de Apresentação, será realizado para a publicidade dos 

resultados, contudo essa coleta já se encontra disponível às coordenações de 

curso e seus respectivos colegiados.  

Após a apresentação dos resultados a CPA, estará envolvida com a 

elaboração do Relatório Institucional, reiniciando o ciclo de avaliações para 

2020. Cabe ressaltar que é contínuo o esforço de construção de uma cultura de 

avaliação e de participação da comunidade acadêmica, na direção do 

aprimoramento contínuo em direção a excelência dos serviços que oferecemos.  
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0 400000 800000 1200000

Aceitação de críticas

Avaliação Sistemática

Conhecimento do nível dos alunos.

Ensino com pesquisa.

Interesse em atualizar-se.

Observância de Prazos

Planejamento participativo.

Reflexão sobre procedimentos

Relacionamento com a Direção Geral

Aceitação de críticas

Avaliação Sistemática

Conhecimento do nível dos alunos.

Ensino com pesquisa.

Interesse em atualizar-se.

Observância de Prazos

Planejamento participativo.

Reflexão sobre procedimentos

Relacionamento com a Direção Geral

Aceitação de críticas

Avaliação Sistemática

Conhecimento do nível dos alunos.

Ensino com pesquisa.

Interesse em atualizar-se.

Observância de Prazos

Planejamento participativo.

Reflexão sobre procedimentos

Relacionamento com a Direção Geral

Aceitação de críticas

Avaliação Sistemática

Conhecimento do nível dos alunos.

Ensino com pesquisa.

Interesse em atualizar-se.

Observância de Prazos

Planejamento participativo.

Reflexão sobre procedimentos

Relacionamento com a Direção Geral
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Aluno Avaliando a Instituição
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0 10000000

Apresenta sumários atualizados

Define a metodologia de desenvolvimento da…

Demonstra à vontade para tirar dúvidas

Disponibiliza materiais de apoio às aulas.

Esclarece as dúvidas formuladas pelos alunos.

Explicita e discute a avaliação com os alunos no início…

Incentiva a Pesquisa

Tem boa relação com os alunos

Transmite claramente aos alunos o Programa ou…

Apresenta sumários atualizados

Define a metodologia de desenvolvimento da…

Demonstra à vontade para tirar dúvidas

Disponibiliza materiais de apoio às aulas.

Está motivado para ensinar.

Explicita os objetivos/ competências da unidade…

Indica bibliografia geral e específica atualizada.

Tem coerência entre a metodologia e a avaliação.

Utiliza novas tecnologias no apoio às aulas.

Cumpre sistematicamente, o horário previsto para as…

Define as regras de funcionamento da Unidade…

Demonstra clareza e objetividade na abordagem do…

Domina a matéria que leciona

Está motivado para ensinar.

Explicita os objetivos/ competências da unidade…

Indica bibliografia geral e específica atualizada.

Tem coerência entre a metodologia e a avaliação.

Utiliza novas tecnologias no apoio às aulas.

Cumpre sistematicamente, o horário previsto para as…

Define as regras de funcionamento da Unidade…

Demonstra clareza e objetividade na abordagem do…

Domina a matéria que leciona

Está motivado para ensinar.

Explicita os objetivos/ competências da unidade…

Indica bibliografia geral e específica atualizada.

Tem coerência entre a metodologia e a avaliação.

Utiliza novas tecnologias no apoio às aulas.
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Aluno Avalia Professor 
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Bom
36%

Insuficiente
6%

Ótimo
52%

Regular
6%

AVALIAÇÃO GERAL DOS INDICADORES PARA A FST 

A
90%

B
6%

C
3%

D
1%

AVALIAÇÃO GERAL DOS PROFESSORES DA FST
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos no processo de avaliação interna e externa formam 

um conjunto de evidências para fortalecer os mecanismos de gestão em todos 

os âmbitos que esta envolve. De certo que ainda temos um longo caminho pela 

frente e a CPA possui grandes desafios cotidianos, dentre eles destacamos 

evidenciar a importância da avaliação para toda comunidade acadêmica, 

ampliando o número de adesão da comunidade acadêmica aos processos 

avaliativos.   

A cada processo concluído, a própria CPA se fortalece e amplia a sua 

importância como instância de auxílio à gestão. No ano de 2020, a CPA encerra 

seu primeiro ciclo avaliativo e já se prepara para organizar novos processos 

sempre com o objetivo de aprimorar instrumentos, métodos de coleta e análises, 

buscando sempre realizar a avaliação na perspectiva da transparência, da ética, 

princípios fundamentais para qualquer processo avaliativo. 
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ANEXOS. 

 

PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


