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“A avaliação é um momento ético da prática universitária, no qual os 

atores institucionais deviam pontuar se estão consolidando no que 

fazem uma cultura que realiza a identidade da cultura universitária" 

Silva Junior e Sguissard (2005, p. 20): 
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1 .APRESENTAÇÃO 

 

Este é o primeiro Relatório Parcial, referente ao ano de 2018, que integra o ciclo avaliativo 

2018/2020. Foi concebido e produzido à luz das Notas Técnicas INEP/DAE/CONAES n° 

062/2014 e n° 065/2014   

Dados gerais da Instituição: 

 Nome: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares 

 Endereço: Rua Jair Rodrigues Coelho, 211 – Bairro Vila Bretas. Governador 

Valadares/MG - CEP 35.032-200 – Tel (33) 3212.6700 

 Caracterização da IES: Instituição privada sem fins lucrativos  

 Estado: Minas Gerais 

 Município: Governador Valadares 

 Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Presidente Antonio Carlos De 

Governador Valadares. 

 

Em razão da saída da Coordenadora da CPA, novos membros foram nomeados pelo ato 

07/2018 para o período 2018/2020. 

  Quadro 01: Membros da CPA (2018)  

MEMBRO CARGO NA CPA CARGO NA IES 

Fernanda Aparecida Gomes 

Corrêa 

Representante do corpo técnico-

administrativo e Coordenadora da 

CPA 

 

Assistente Administrativo 

Iris T. Das Virgens Moreira 
Representante do corpo técnico-

administrativo 
Técnico de Nível Superior 

Jane Rabelo de Almeida 

Vargas 
Representante do corpo docente Professora 

Marilene Ferreira de Oliveira Representante do corpo docente Professora 

 

Cintia Maria De Faria Dias 

 

Representante do corpo discente 

Aluno do curso de 

Pedagogia 

Filipe Leon Magno Representante do corpo discente 
Aluno do curso de Ciências 

Contábeis 

Rodlon Andrade Valadares 

de Almeida 

Representante da Sociedade Civil 

Organizada 

Inspetor Escolar da 

Secretaria de Educação 

Estadual - SEE 

 

Mauro Lúcio de Oliveira 

Júnior 

Representante da Sociedade Civil 

Organizada 

Coordenador de controle de 

Infecção Hospitalar 
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2. INTRODUÇÃO 
 

A avaliação Institucional é um instrumento arquétipo de aferição da qualidade do 

sistema de ensino no Brasil. É um processo cíclico e contínuo, por meio do qual a instituição 

poderá, conhecendo sua realidade, implementar ações com vistas à melhoria continua da 

qualidade do seu processo educativo. 

A partir da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, todas as instituições de ensino 

superior, em todo o território nacional brasileiro, devem se submeter ao processo de avaliação 

institucional, estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SINAES, por meio do qual o ministério de Educação e Cultura (MEC) estabelece as 

condições para a educação aos padrões de qualidade exigidos para o funcionamento das 

instituições de nível superior. 

A Unipac considera a autoavaliação como instrumento importante no processo de 

busca pela melhoria da qualidade de ensino e institucional. Na instituição a avaliação é vista 

como um sistema democrático em que alunos, professores, administração, egressos e 

sociedade civil organizada contribuem na orientação das decisões necessárias ao seu bom 

funcionamento. 

Considerando que a Autoavaliação é um processo contínuo, a CPA da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares iniciouos trabalhos do Ciclo Avaliativo 

2018/2020, conforme o cronograma traçado no novo Projeto de Autoavaliação Institucional. 

Para compor este Relatório Parcial 2018, a CPA lançou mão da respectiva parte das ações 

programadas constantes do citado Projeto. À saber: 

 

 Etapa de preparação: objetivo desta etapa é planejar a Autoavaliação, estimular e envolver 

os atores no processo. Esta etapa prevê as seguintes ações que estão sendo realizadas pela 

CPA até o final do ciclo em curso: 

 

I - Planejamento de um Programa que leve em conta os termos da adesão às 

diretrizes contidas no SINAES. Este programa compreende a redefinição dos 

objetivos, as estratégias, a metodologia, os recursos e o calendário das ações 
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avaliativas. O planejamento levou em conta as características da instituição e sua 

experiência avaliativa anterior. 

II - Sensibilização – Utilização de vários meios para se atingir o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa como realização de 

encontros, reuniões, campanhas de conscientização e sensibilização, cartazes, 

publicações, comunicação e marketing, dentre outros. A sensibilização está presente 

nesta fase inicial e, também, estará na continuidade das ações avaliativas que se 

seguirão. 

ETAPA DE DESENVOLVIMENTO: Esta etapa tem como objetivo a concretização das 

atividades que foram programadas no projeto de Autoavaliação.Estão presentes as seguintes 

ações: 

1. Realização de encontros de sensibilização – início em 2018; 

2. Criação de campanhas de comunicação e marketing quanto aos processos de 

Autoavaliação Institucional para conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica – 

início em 2018; 

3. Realização de encontros de planejamento, dentre outros, para apresentação das diretrizes 

do SINAES e do novo Projeto de Autoavaliação da Faculdade Presidente Antonio Carlos de 

Governador Valadares, discussões internas e apresentação de resultados parciais; 

4. Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados – ocorreu 2018; 

5. Definição das condições materiais e humanas para o desenvolvimento do trabalho: espaço 

físico, recursos humanos, materiais e outros – ocorreu 2018; 

de formato dos Relatórios de Autoavaliação (parciais e integral) em consonância com as 

orientações do MEC/INEP – início em 2018; 

6. Definição da sistemática de trabalho – início em 2018; 

7. Elaboração/atualização do Relato Institucional – Abril de 2019;elaboração de relatórios 

parciais e, por último, integral – Relatório Parcialconstruído em 2019; e Organização e 

discussão dos resultados com a comunidade acadêmica. 

Desde 2010, com o processo de migração para o Sistema Federal, foi instituída a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, que vem trabalhando com empenho para o fortalecimento do 

processo de autoavaliação para que esta continue sendo utilizada como instrumento para uma 

gestão democrática, legítima e transparente.  

As diversas atividades integrantes do processo avaliativo permitem que todos os envolvidos 

se manifestem, demonstrando suas percepções, sugestões, críticas e aportes, com o objetivo 
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de aprimorar e de qualificar o ensino, a pesquisa/iniciação científica, a extensão, bem como a 

gestão acadêmica e administrativa. Essa autoavaliação é parte orgânica e intrínseca à sua 

missão e à sua natureza, tendo em vista seu compromisso social com a coletividade que a 

mantém e sua pertinência em relação ao meio no qual está inserida. 

Para a elaboração deste Relatório Parcial 2018 foram realizadas as seguintes ações de 

acordo com Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade Presidente Antonio Carlos 

de Governador Valadares: análise documental; PDI, Regimento, regulamentos internos e de 

outros instrumentos normativos da IES; reuniões para discussão do novo Projeto de 

Autoavaliação - Ciclo 2018/2020; sensibilização da comunidade acadêmica para iniciar o 

novo ciclo avaliativo por meio de campanhas e de reuniões/encontros com os diversos setores 

da Faculdade; aplicação dos questionários à comunidade acadêmica (docentes, discentes e 

técnico-administrativos), egressos; sociedade civil organizada; encontro de planejamento das 

metas e ações para 2019 decorrentes dos processos avaliativos; aprovação do novo Projeto de 

Autoavaliação - Ciclo 2018/202; divulgação das etapas doprocesso de avaliação já realizados 

e de seus resultados; e elaboração do Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional.  

A CPA ciente de que a autoavaliação é um processo que se constrói e se aperfeiçoa 

com o tempo, devendo ser o mais democrático e transparente possível, de cunho pedagógico e 

formativo, capaz de produzir uma cultura de avaliação institucional que fará parte do 

cotidiano dos processos acadêmicos e administrativos. Diante disso, buscauma maior e mais 

qualitativa aproximação junto aos protagonistas, através de encontroscom os diversos setores 

administrativos e pedagógicos, promovendo uma ambiênciaavaliativa por meio de um 

processo não estanque, mas contínuo, de acordo as diretrizesestabelecidas pela Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior - CONAES. 

A consolidação do processo avaliativo da Faculdade Presidente Antonio Carlos de 

Governador Valadares pode ser comprovada pelos percentuais de participação em média no 

triênio (2018/2020), como segue na tabela abaixo.  

Quadro 2. Participantes da Autoavaliação em 2018/2020 - 2018. 

Envolvidos 

Participantes 

 

2018 

AvaliaçãoGeral 

(Diagnóstica) 

% 

2020 

Avaliação Geral 

(Conclusiva do Ciclo) 

% 

Docentes 53 66,25%   

Discentes 546 45,88%   

Corpotécnico-administrativo 21 61,76%   

Fonte: CPA, 2018 
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3. METODOLOGIA 

 

Nessa linha de trabalho todos os segmentos, em igualdade de participação, se 

envolvem no processo respondendo a questionários, participando de enquetes, analisando os 

aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo conjuntamente as debilidades e 

fortalezas da Faculdade Presidente Antonio Carlos de Governador Valadares, também dando 

sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. Assim, a Avaliação Institucional na 

Faculdade Presidente Antonio Carlos de Governador Valadares consistirá em um processo 

permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permitirá 

retroalimentar as suas mais diversas atividades, durante todo o seu desenvolvimento, e 

ocorrerá, prioritariamente, como descrito a seguir: 

 

I. Avaliação do Docente por Unidade Curricular/Curso (semestralmente, 

envolvendo coordenadores, docentes e discentes); 

II. Avaliação Institucional Geral (Diagnóstica) – Aplicada ao final do primeiro ano 

 (ou início do segundo) do ciclo avaliativo, envolvendo todos os segmentos: 

discentes, docentes, tutores, coordenadores, diretores, funcionários técnico 

administrativos, egressos do curso, representantes da sociedade civil 

organizada; 

III. Avaliação Institucional Geral (conclusiva do Ciclo) – Aplicada no terceiro ano do 

mesmo ciclo avaliativo, envolvendo todos os segmentos: discentes, docentes, 

coordenadores, diretores, funcionários técnico-administrativos, egressos do curso, 

representantes da sociedade civil organizada.   

IV. Avaliação Coordenador pelos Docentes e Avaliação docente pelos Coordenadores 

(semestralmente, envolvendo coordenadores e docentes, em fase de implantação) 

 

A coleta de informações, para diagnóstico e estudo da realidade institucional, 

seráviabilizada por meio de um instrumento de coleta de dados (questionário) que será sempre 

atualizado e servirá como subsídio para o processo de Avaliação Institucional.  Os 

questionários serão respondidos pelo corpo docente,discente, técnico-administrativo,egressos 

e sociedade civil organizada.  
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A análise de dados acontecerá sistematicamente a cada três anos. A avaliação para 

diagnóstico global será feita a partir da visão discente, docente, dos técnico administrativos, 

egressos e sociedade civil, de aspectos gerais e relevantes dos processos de ensino 

aprendizagem, das estruturas acadêmicas de todos os cursos, detectando pontos de excelência 

e carência. Assim sendo, a avaliação deve indicar os seguintes aspectos institucionais: 

relacionamento entre corpo docente e discente,motivação, grau de comunicação e expressão, 

respeito e valorização das opiniõesdiscentes e da ação didático-pedagógica do docente 

propriamente dita; desempenhointerdisciplinar; compromisso com a ética; compromisso com 

o conhecimento; dinâmica de avaliação da aprendizagem e domínio de conteúdo pelo docente. 

A cada período da avaliação, será organizada uma campanha motivadora para que os 

alunos, professores e funcionários respondam às pesquisas. A ComissãoPrópria de Avaliação 

organizará as campanhas de avaliação, com o auxílio dos Diretores, Coordenadores de Curso, 

setor de Comunicação e Captação, que colaborarão para a divulgação das datas, formas e 

objetivos do exercício de avaliar. Na Avaliação Docente por Unidade Curricular/Curso, 

realizada semestralmente, cada aluno preencherá um documento contendo as questões 

referentes às disciplinas nas quais está matriculado, tendo, desta forma, oportunidade de 

avaliação de todos os docentes.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Relativo ao triênio (2018/2020) registramos a seguir, uma síntese demonstrativa dos 

resultados apurados na Autoavaliação Institucional (Diagnóstica), considerando os 

indicadores dos resultados parciais e integral. Para tal, considerou-se no consolidado analítico 

comparativo, os apontamentos dos discentes, docentes e dos técnico-administrativos, quanto 

aos pontos positivos com maior expressão (Concordo Totalmente ou Grau de Discordância 

Baixo) e, igualmente, dos pontos negativos (Grau de Discordância Intenso ou Grau de 

Discordância Muito Intenso).  

Destacamos os pontos principais a serem avaliados e/ou potencializados em suas 

qualidades ou adequações. 

 

Eixo 1 =Planejamento e Avaliação Institucional 

 

8° Dimensão: Planejamento e Avaliação 
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 A instituição possui comissão própria de avaliação implantada e atuante = Conceito 

CT 35,71% Conceito GDB 12,63% Conceito GDI 2,19% Conceito GDMI 4,21%  

 Os resultados da avaliação institucional se traduzem em melhoria da instituição como 

um todo = Conceito CT 40,84% Conceito GDB 14.65% Conceito GDI 4,02% 

Conceito GDMI 9,34%  

 A avaliação docente por disciplina (semestral) contribui para a melhoria do processo 

ensino aprendizagem = Conceito CT 50,18% Conceito GDB 17,39% Conceito GDI 

2,56% Conceito GDMI 7,32% 

 Os resultados da avaliação institucional são divulgados de forma acessível a toda 

comunidade acadêmica = Conceito CT 47,98% Conceito GDB 12,63% Conceito GDI 

5,86% Conceito GDMI 9,34% 

 Os resultados da avaliação institucional são divulgados de forma acessível a toda 

comunidade interna e externa = Conceito CT 66,03% Conceito GDB 22,64% Conceito 

GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A avaliação docente por disciplina (semestral) contribui para a melhoria do processo 

ensino – aprendizagem = Conceito CT 86,79% Conceito GDB 11,32% Conceito GDI 

0% Conceito GDMI 0% 

 

Recomendações da CPA 

 

 Obter mais de 80% de retorno nas avaliações docente e institucional. 

 Planejar e organizar ações específicas de acompanhamento da inserção dos egressos 

no mercado de trabalho; 

 Implantação de políticas de acompanhamento de egresso em sua atuação na sociedade 

e promover ações interativas que proporcionem à instituição informações sobre a 

adequação da formação profissional; Criar estratégias para reinserir o egresso na 

instituição, contribuindo com as estudantes para compreender a sua ação profissional 

futura; 

 Implantar uma política institucional de avaliação docente com a finalidade de 

acompanhar sua evolução; 

 

Eixo 2 = Desenvolvimento Institucional 
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1° Dimensão: Missão e o plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

 

 O aluno conhece a missão institucional = Conceito CT 38% Conceito GDB 16% 

Conceito GDI 4% Conceito GDMI 10%  

 Conheço o plano de desenvolvimento institucional – PDI = Conceito CT 38% 

Conceito GDB 16% Conceito GDI 4% Conceito GDMI 10% 

 Conheço a missão institucional = Conceito CT 86,79% Conceito GDB 7,54% 

Conceito GDI 0% Conceito GDMI 1,88% 

 A instituição cumpre o seu regimento e normas trabalhistas = Conceito CT 90,47% 

Conceito GDB 9,52% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam 

reflexão, convivência e respeito à diversidade = Conceito CT 85,71% Conceito GDB 

9,52% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 3° Dimensão: Responsabilidade Social da Instituição 

 A instituição possibilita o ingresso nos cursos por meio do PROUNI, FIES ou outros 

programas de financiamento estudantil = Conceito CT 75% Conceito GDB 6,59% 

Conceito GDI 1,83% Conceito GDMI 3,29% 

 As atividades Acadêmicas desenvolvidas dentro e fora de sala de aula possibilitam a 

reflexão convivência e respeito à diversidade = Conceito CT 64,46% Conceito GDB 

15.20% Conceito GDI 1.09% Conceito GDMI 4,02% 

 As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam a 

reflexão convivência e respeito à diversidade = Conceito CT 81,13% Conceito GDB 

16,98% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A instituição desenvolve programas e/ou projetos de defesa do meio ambiente = 

Conceito CT 37,73% Conceito GDB 30,18% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 Recomendações da CPA 

 Ampliar a oferta dos serviços de atendimento, considerando a demanda. 

 Esclarecer os atendimentos sobre procedimentos de encaminhamentos de alunos que 

necessitem de atendimento especializado; 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas  
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2° Dimensão: Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão 

 

 O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício 

profissional = Conceito CT 68,86% Conceito GDB 13,73% Conceito GDI 2% 

Conceito GDMI 4,39% 

 A disciplina promove o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, 

analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade = Conceito CT 92,45% 

Conceito GDB 5,66% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A sua disciplina propicia acesso a conhecimentos utilizados e/ou contemporâneas na 

área de formação = Conceito CT 96,22% Conceito GDB 3,77% Conceito GDI 0% 

Conceito GDMI 0% 

 As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis = Conceito 

CT 96,22% Conceito GDB 3,77% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação = Conceito 

CT 69,41% Conceito GDB 13% Conceito GDI 1,83% Conceito GDMI 3,84% 

 O curso exige de você organização e dedicação freqüente aos estudos = Conceito CT 

69,4% Conceito GDB 13,91% Conceito GDI 1,83% Conceito GDMI 3,29% 

 

4° Dimensão: Comunicação com a Sociedade 

 

 A instituição divulga em seu site institucional informações sobre as atividades e os 

programas que desenvolve = Conceito CT 71% Conceito GDB 12,27% Conceito GDI 

1,46% Conceito GDMI 2,93% 

 A instituição garante acesso ao sistema de registro acadêmico para que o aluno 

acompanhe sua vida escolar = Conceito CT 73,99% Conceito GDB 10,43% Conceito 

GDI 1,46% Conceito GDMI 2,56% 

 A instituição divulga em seu site institucional informações sobre as atividades e os 

programas que desenvolve = Conceito CT 98,11% Conceito GDM 1,88% Conceito 

GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A instituição promove atividades de cultura, lazer, convívio e interação social = 

Conceito CT 66,03% Conceito GDB 28,30% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 
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 A instituição conta com setor de Ouvidoria atuante = Conceito CT 90,47% Conceito 

GDB 0% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 

9° Dimensão: Política de atendimentos aos discentes  

 

 A instituição conta com um Núcleo de Atendimento ao estudante atuante = Conceito 

CT 50,94% Conceito GDB 16,98% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 1,88% 

 A instituição Disponibiliza algum tipo de bolsa acadêmica = Conceito CT 

50,9471,69% Conceito GDB 3,77% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 Recomendações da CPA 

 Acompanhar as ações dos NDE’s para o fortalecimento das políticas pedagógicas dos 

cursos, tendo em vista a formulação e implantação de ações de avaliação sistemática 

dos cursos, englobando os itens atualização curricular, desenvolvimento/oferta de 

componentes curriculares; 

 Discutir e estabelecer critérios para a solicitação e reformulação de cursos; 

 Priorizar investimentos a partir dos resultados das avaliações; 

 Promover debates, encontros e seminários voltados à cultura da multidisciplinaridade 

entre os docentes; 

 Buscar meios para uma maior participação do aluno em projetos de extensão; 

 Disponibilizar recursos para manutenção periódica dos laboratórios; 

 Promover a formação de grupos de pesquisa; 

 Reafirmar a Extensão como processo acadêmico, vinculando ao processo de formação 

de pessoas e de geração de conhecimento. 

 Construir meios para que a produção cientifica seja inserida nos primeiros períodos, 

para uma melhor disseminação da produção  acadêmica; 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

5° Dimensão: Políticas de Pessoal 

 

 A instituição garante profissionais com especialização e ou mestrado/doutorado = 

Conceito CT 63,73% Conceito GDB 13,73% Conceito GDI 2,93% Conceito GDMI 
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3,66% 

 Os professores têm formação adequada às disciplinas que lecionam = Conceito CT 

64,83% Conceito GDB 14.46% Conceito GDI 2,74% Conceito GDMI 3,66% 

 A instituição incentiva a qualificação do corpo docente = Conceito CT 47,16% 

Conceito GDB 24,52% Conceito GDI 1,88% Conceito GDMI 1,88% 

 A instituição garante profissionais com Pós-Graduação lato sensu e/ou Stricto sensu = 

Conceito CT 88,67% Conceito GDB 3,77% Conceito GDI 1.88% Conceito GDMI 0% 

 A instituição cumpre com as obrigações trabalhistas = Conceito CT 50,94% Conceito 

GDB 16,98% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 1,88% 

 A instituição incentiva a qualificação do corpo docente, gerencial e técnico 

administrativo = Conceito CT 57,14% Conceito GDB 19,04% Conceito GDI 0% 

Conceito GDMI 4,76% 

 

6° Dimensão: Organização e gestão da Instituição 

 

 A secretaria da instituição é organizada e presta atendimentos de qualidade com 

eficiência = Conceito CT 46,15% Conceito GDB 19,78% Conceito GDI 4,76% 

Conceito GDMI 9,89% 

 A biblioteca da instituição é organizada bem gerida e presta atendimento de qualidade 

Conceito CT 61,53% Conceito GDB 16,84% Conceito GDI 2,01% Conceito GDMI 

2,93% 

 A gestão da Instituição é exercida com eficiência = Conceito CT 73,58% Conceito 

GDB 18,86% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A biblioteca da instituição e organizada e bem gerida = Conceito CT 67,92% Conceito 

GDB 24,52% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A Instituição conta em sua estrutura com órgãos colegiados com a participação dos 

diversos segmentos (professores, Técnicos, estudantes e sociedade civil organizada) = 

Conceito CT 95,23% Conceito GDB 0% Conceito GDI 4,76% Conceito GDMI 0% 

 A educação ambiental permeia o planejamento e ações da instituição = Conceito CT 

76,19% Conceito GDB 23,80% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 10° Dimensão 

 A instituição cumpre com as obrigações trabalhistas = Conceito CT 86,79% Conceito 
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GDB 4% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

  

Eixo 5: Infraestrutura Física 

 

7° Dimensão: Infraestrutura Física 

 

 Os professores utilizam tecnologia da informação e comunicação (TIC) Como 

estratégia de ensino (multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de 

aprendizagem) = Conceito CT 61,90% Conceito GDB 15,01% Conceito GDI 2,38% 

Conceito GDMI 4,39% 

 A instituição conta com a biblioteca virtual ou confere a acesso a obras disponíveis em 

acervos virtuais = Conceito CT 64,28% Conceito GDB 14,83% Conceito GDI 2,01% 

Conceito GDMI 3,29% 

 As condições de infraestrutura das salas de aulas são adequadas = Conceito CT 

30,18% Conceito GDB 32,07% Conceito GDI 0% Conceito GDMI 0% 

 A instituição conta com uma biblioteca virtual ou confere acesso a obras disponíveis 

em acervos virtuais = Conceito CT 83,01% Conceito GDB 13,20% Conceito GDI 0% 

Conceito GDMI 0% 

 A instituição dispõe de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 

administrativo e acadêmico = Conceito CT 86,79% Conceito GDB 4% Conceito GDI 

0% Conceito GDMI 0% 

 

Recomendações da CPA 

 

 Estudar a viabilidade estrutural para instalação de climatizadores em salas de aula, 

programar a troca de equipamentos eletrônicos, Pintura predial, Espaço para cantina. 

 Substituição progressiva das carteiras 

 

De posse dos resultados avaliativos parciais e integral e, ainda, dos analítico-comparativos 

(discentes, docentes e técnico administrativos nos quesitos de igual consulta), a CPA 

acompanhará o plano de ações e intensificará os momentos de sensibilização para a 

importância das avaliações institucionais.  
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4.1 Plano De Melhorias A Partir Dos Processos Avaliativos  

 

 Conforme os resultados apurados por esta CPA na Autoavaliação Institucional e nas 

avaliações externas, fez-se a revisão do Plano de Melhorias a partir dos processos avaliativos 

de 2017, elaborado coletivamente para ser desenvolvido ao longo do 4° Ciclo Avaliativo 

(2018/2020), com atualizações anuais, tomando como base as dimensões do SINAES e da 

nossa missão, visão e PDI 2017/2020. Dessa forma, destacamos algumas que foram 

estabelecidas no Plano de Melhorias e que serão desenvolvidas no período compreendido 

entre 2018/2020. 

 

Área Acadêmica: utilizar os resultados da avaliação institucional como instrumento de 

gestão, a fim de identificar e buscar soluções para as possíveis fragilidades apontadas; 

fomentar o uso das metodologias ativas nos cursos, capacitando o corpo docente nas 

metodologias ativas e tecnologias educacionais; manter as campanhas de sensibilização dos 

alunos quanto a importância do ENADE; reorganizar os PPCs, visando sua eficiência, 

eficácia, atualização, interdisciplinaridade, flexibilidade e sua articulação com a extensão e a 

iniciação científica; manter os TCCs nos cursos onde são obrigatórios, incentivando a 

publicação de artigos científicos sobre os temas; manter parcerias com as instituições públicas 

e privadas para realização dos projetos; manter um quadro docente com titulação e regime de 

trabalho que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos na legislação educacional; manter 

e ampliar os programas de monitoria de acordo com demanda dos cursos; proporcionar a 

participação do egresso em eventos e ações institucionais; manter semestralmente as mesas 

redondas com egressos e calouros; criar um canal de comunicação do egresso com docentes; 

flexibilizar a organização curricular;  

Laboratórios da Saúde: elaboraração de um manual de normas de utilização do Laboratório 

de Semiologia; treinamento interno;  

Biblioteca: Atualização do acervo;  

Tecnologia da Informação: Documentar e aprimorar os processos do Sistema de Registro 

Acadêmico (RM);  

Financeiro: Ter excelência no atendimento; manter a inscrição da instituição nos 02 

programas governamentais de financiamento estudantil (FIES e PROUNI), manter o 
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Programa de Descontos do NAE, Diminuir a inadimplência mensal; 

Operações: priorizar a utilização de produtos biodegradáveis na limpeza geral visando, 

assim, a sustentabilidade;  

Secretaria e Central de Atendimento: Criar, implantar e manter um instrumento de 

avaliação para medir a qualidade do atendimento;  

Recursos Humanos - Aplicar uma pesquisa de clima organizacional para subsidiar ações do 

Setor; Manter e aprimorar as ações de incentivo a integração, retenção de talentos, qualidade 

de vida e valorização dos colaboradores, Criar e implementar um projeto com foco na saúde 

do colaborador, em parceria com os cursos da área da saúde e integrado a Política de Pessoal; 

Priorizar a contratação de pessoas com deficiência em cumprimento a legislação; Capacitar os 

colaboradores dos setores de atendimento ao aluno; Capacitar os colaboradores do setor de 

Recursos Humanos; Realizar cursos de capacitação na área de gestão (Inovação, 

empreendedorismo, liderança, etc) para coordenadores, Chefes de Setores;  

Núcleo de Investigação Científica e extensão: Garantir em todos os PPCs a inclusão da 

investigação científica como pilar do curso de Graduação, regulamentando ações para levar o 

aluno a desenvolver seu espírito científico; manter e aprimorar projetos de extensão 

continuados já consolidados na instituição, envolvendo mais alunos e professores no seu 

desenvolvimento, de forma que cada curso participe diretamente de, pelo menos, 5 projetos; 

aumentar a participação do corpo docente nos cursos/projetos/ações de extensão, fortalecendo 

a extensão; ofertar, no mínimo, 6 cursos de extensão por semestre contemplando as áreas de 

saúde, gestão, educação e tecnologia; ampliar a realização de eventos/ações de extensão 

buscando o envolvimento de todos os cursos; desenvolver projetos pedagógicos para os 

cursos de pós-graduação Lato Sensu presencial, a serem ofertados anualmente; manter os  

projetos de extensão/responsabilidade social já consolidados na instituição; manter e ampliar 

as políticas de acessibilidade e de sustentabilidade, ampliar a divulgação dos projetos/ações de 

responsabilidade social para que haja maior participação da comunidade;  

Política de Acessibilidade: programação de palestras de sensibilização em dois eixos 

temáticos – Saúde Mental e Acessibilidade; capacitações para docentes e técnico 

administrativos; desenvolvimento do Projeto Conviver; Adquirir mobiliário específico para 

atendimento a alunos com deficiências, sempre que necessário; Disponibilizar provas 

ampliadas para alunos com deficiência visual; Disponibilizar lupas na biblioteca 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso: realizar encontro discente de aperfeiçoamento em 

pesquisa; marcar pelo menos duas reuniões semestrais, por curso, com alunos e professores 
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para esclarecer sobre detalhes do processo do TCC; entregar folha de Relatório Mensal com 

data de entrega pré-determinada para acompanhamento em tempo real da situação de cada 

aluno/dupla e seus orientadores;  

Comissão Própria de Avaliação – CPA: Colaborar com o Setor Financeiro na 

implantação e manutenção de um painel de controle da responsabilidade social; dar ampla 

divulgação dos resultados da avaliação institucional; institucionalizar por meio de um 

processo o encaminhamento dos relatórios de avaliação institucional, com retorno dos 

envolvidos sobre as ações decorrentes desses resultados; manter os encontros de Planejamento 

semestrais para avaliação dos resultados e feedbackdasmedidas decorrentes dos processos 

avaliativos; fazer reuniões da CPA com representantes das coordenações, gerências e 

coordenação para avaliação dos instrumentos, projeto e regulamento; proceder à adequação 

do regulamento e projeto da Avaliação Institucional considerando as análises dos 

participantes das reuniões; aprimorar o processo de sensibilização para que alcance todos os 

envolvidos sobre a importância da participação;institucionalizar um processo para aplicação 

dos instrumentos, com as competências de cada ator envolvido; institucionalizar por meio de 

um processo o encaminhamento dos relatórios de avaliação institucional  com feedback dos 

envolvidos sobre as ações decorrentes desses resultados; aprimorar as campanhas de 

divulgação e sensibilização sobre a Avaliação Institucional; criar um painel para divulgação 

das melhorias decorrentes dos processos avaliativos; realizar encontros anuais com cada 

segmento da comunidade acadêmica para informar sobre o papel da Avaliação Institucional e 

sua importância no aperfeiçoamento da instituição; Promover a articulação da Ouvidoria com 

a CPA, otimizando a solução dos problemas apontados; 

Setor de operações: Verificar condição estrutural e financeira para a implantação de 

climatizadores; readequação de estrutura física para atendimento a coordenação de cada 

Curso; reestruturação da Equipe de Limpeza, terceirizados; Estruturação do laboratório dos 

Cursos de Administração e Ciências Contábeis; substituição de todos os pisos táteis 

emborrachados por pisos cerâmicos nos corredores das salas do Prédio; adaptação de 

bebedouros em pontos estratégicos com acessibilidade; adequação de bancadas de 

Laboratório de acordo com as normas de acessibilidade;  

Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE: implantar e manter um setor de 

relacionamento com o aluno e com o professor utilizando CRM para gerenciar esse processo; 

fazer o acompanhamento do aluno, especialmente do 1º ano do curso, resolvendo possíveis 

dificuldades para que possa dar continuidade aos estudos, evitando assim a evasão; manter e 
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aprimorar continuamente a Política de Acessibilidade; manter e aprimorar a política de 

acompanhamento de egressos; Comunicação: desenvolver uma campanha de incentivo à 

solidariedade dos nossos alunos promovendo uma reflexão sobre questões sociais, 

econômicas, ambientais e culturais; fortalecimento da nossa marca e uma maior interação com 

o nosso público interno e externo; incentivar a promoção de eventos culturais no meio 

acadêmico mobilizando alunos, professores e colaboradores; adaptar o conteúdo postado ao 

nosso público-alvo e aperfeiçoar o processo de interação;  

 

Ouvidoria: disponibilizar em local de fácil acesso uma caixa para reclamações, 

sugestões, críticas e elogios, aproximando a Ouvidoria da comunidade acadêmica; publicar os 

índices de resolutividade das questões apresentadas junto a Ouvidoria; promover a articulação 

da Ouvidoria com a CPA, otimizando as soluções dos problemas apontados; articular o setor 

acadêmico com o setor de Captação e Comunicação para aprimorar o relacionamento com o 

aluno e consequentemente a captação e retenção; apoiar o setor de Captação e Comunicação 

nas ações de relacionamento com o aluno com foco na captação eretenção. 

 

Destacamos também, dentre outras, algumas ações realizadas em prol da melhoria do 

ensino e dos resultados das avaliações externas: oferta de cursos de nivelamento para alunos 

com dificuldade de aprendizagem; análise e atualização curricular com vistas à ampliação das 

ações no que se refere à Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, às Políticas de Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Nacional Sustentável, aos Direitos Humanos, a acessibilidade, a 

responsabilidade social, à memória cultural, produção artística e patrimônio cultural, dentre 

outras; revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos); fóruns de gestão, encontros, reuniões, 

palestras e outros; criação encontros de sensibilização e conscientização da comunidade 

acadêmica acerca da importância da CPA e dasavaliações internas e externas; realização dos 

encontros gerais (semestrais e/ou anuais) para planejamento conjunto das ações e 

construção/revisão do plano de melhorias a partir dos processos avaliativos; divulgação e 

reflexão quanto aos resultados da avaliação institucional. 

 

 

 

 

http://www.unipacgv.com.br/


20 
www.unipacgv.com.br 

Rua Jair Rodrigues Coelho, 211 – Vila Bretas, Governador Valadares – MG – (33) 3212-6700 

 

4.2 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

 

As principais diretrizes do PDI são aqui apresentadas, pois a avaliação institucional 

(auto avaliação e avaliação externa) deve levar em consideração este planejamento para 

refletir sobre os resultados alcançados e apontar os avanços possíveis. 

Dimensão Objetivo Metas 

 

I - Missão e PDI 

Cumprir a Missão 

Institucional e os objetivos e 

metas institucionais do PDI 

 Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades 

diversas de ensino que atendam às necessidadesregionais. 

 Estabelecer esforços para cumprimento das metas e 

objetivos previstos no PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Ensino, Extensão 

e Pós-graduação 

 

 

 

Expandir e garantir a 

qualidade do ensino de 

graduação. 

 Ampliar o número de alunosmatriculados. 

 Melhorar e consolidar a qualidade das diversas 

atividades de ensino. 

 Melhorar o resultado dos cursos noENADE. 

 Proporcionar condições aos egressos de alcançarem 

melhores resultados nos exames de classes e/ou 

concursos,etc. 

 Assegurar a oferta de cursos e práticas de 

nivelamento para alunos com dificuldade 

deaprendizagem. 

 Envidar esforços para garantir a oferta de materiais 

pedagógicos e de apoio aos alunos comnecessidades 

educacionaisespeciais 

 

 

 

 

Ampliar e aperfeiçoar as 

práticas extensionistas. 

 Garantir a aprovação e execução de projetos 

deextensão. 

 Fortalecer os programas e/ou ações institucionais 

nas áreas social, ambiental, cultural eesportiva. 

 Incentivar projetos de educaçãocontinuada. 

 Estimular a participação de alunos e professores em 

atividades extensionistas que contribuam para a 

diminuição das desigualdadessociais. 

 Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, 

avaliação e informação das atividades extensionistas para 

a comunidade interna eexterna. 

 Buscar a sustentabilidade financeira dosetor. 

 Buscar parcerias com escolas, prefeituras e 

outrasinstituições. 

 

Oferecer ensino de Pós- 

graduação com qualidade. 

 Estabelecer esforços para oferta de cursos de pós-

graduação “LatoSensu”. 

 Buscar parcerias para a realização de cursos “Lato 

Sensu” em áreas diversas para atendimento à demanda 

dacomunidade. 
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III- 

Responsabilidade 

Social 

 

Atender as demandas 

regionais onde está inserida a 

Faculdade, considerando os 

aspectos sócio-econômicos e 

culturais. 

 Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades 

diversas de ensino que atendam às necessidadesregionais. 

 Realizar programas e/ou projetos visando atender às 

demandas regionais. 

 Garantir nos currículos dos cursos de graduação 

temas relacionados à História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, Educação Ambiental e Educação em 

DireitosHumanos. 

 

 

IV - Comunicação 

 

 

 

Garantir processos de 

comunicação eficazes. 

 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna 

eexterna. 

 Garantir o acesso dos alunos ao sistema de registro 

acadêmico para melhor acompanhamento de sua 

vidaescolar. 

 Incentivar a comunidade acadêmica a utilizar o site 

institucional como meio de informação ecomunicação. 

 Manter permanente processo de atualização do site 

institucional, de forma a garantir um intercâmbio 

eficiente das informações necessárias ao 

cotidianoacadêmico. 

 Garantir no site institucional editais de processos 

seletivos sonoros. 

 

 

V-Políticas de 

pessoal 

Garantir a prestação de 

serviços por profissionais 

qualificados. 

 Implantar ações para qualificação e formação 

continuada do corpo docente, gerencial e pessoaltécnico-

administrativo. 

Manter corpo docente com 

titulação adequada. 

 Contratar somente corpo docente com formação 

“Lato” ou “Stricto Sensu”. 

VI - Organização e 

Gestão 

Promover profissionalização 

da gestão 

 Aperfeiçoar, racionalizar emodernizar o

 processo de planejamento e gestão institucional. 

 Capacitar os dirigentes dasunidades. 

 

 

 

VII - Infraestrutura 

Garantir biblioteca com 

acervo quantitativo e 

qualitativo que atenda à 

demanda doscursos. 

 

 Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico 

e as redes de informação da biblioteca. 

Oferecer infraestrutura física 

e mobiliária condizente com 

asnecessidades dos cursos e 

da comunidade acadêmica. 

 

 Investir na expansão, melhoria e/ou modernização da 

infraestrutura física, de apoio e dos laboratórios 

daFaculdade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unipacgv.com.br/


22 
www.unipacgv.com.br 

Rua Jair Rodrigues Coelho, 211 – Vila Bretas, Governador Valadares – MG – (33) 3212-6700 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de autoavaliação da Faculdade Presidente Antonio Carlos de Governador 

Valadares caracteriza-se pela busca de um caráter formativo e de melhoria institucional, por 

meio da percepção de sua comunidade. Para tanto, conta com a participação de todos os 

segmentos ( docente, discente, técnico administrativo e ainda egressos e sociedade civil 

organizada). Colaborando ainda mais no aprimoramento do espírito participativo e de 

permanente revisão da proposta da faculdade. 

A Autoavaliação desenvolvida pela comissão própria de avaliação – CPA tem como 

alvo permanente construir conhecimento e refletir sobre o conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas e em execução pela IES, identificando os pontos fortes, as carências, fortalecendo 

a consciência e capacidade crítica da comunidade acadêmica. Ademais, este processo abre 

espaço para o dialogo entre os diferentes segmentos que integram a Faculdade Presidente 

Antonio Carlos de Governador Valadares. 

A CPA, que coordena o processo, entende que a autoavaliação é uma atividade 

continuada, participativa, criativa e de constante renovação sobre as análises desenvolvidas 

baseadas na percepção da comunidade e na legislação em vigor 

A CPA prosseguirá com suas atividades no processo de autoavaliação da Faculdade, 

considerando que o Relatório Parcial 2018 e as demais fases vindouras darão oportunidade a 

todos de autoconhecimento institucional, em conformidade com o cronograma do ciclo, e 

principalmente, respaldando o ciclo avaliativo que ora é desenvolvido. 

 

 

 

Governador Valadares Março 2019. 
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6. CRONOGRAMA DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

a) Abril a junho 2018: Sensibilização da Comunidade Acadêmica para a realização do ciclo 

avaliativo 2018/2020. Realização da Avaliação Docente por Unidade Curricular 2018/1 - 

referente ao 1º semestre de 2018.  

 

b) Agosto/outubro 2018: Realização da 1° Avaliação Institucional (Diagnóstica). 

 

c) Até outubro 2018: Realização da 2ª Avaliação de Egressos. 

 

d) Outubro/Novembro2018: Realização da Avaliação Docente por Unidade Curricular 

2018/2 - referente ao 2º semestre de 2018. 

 

e) Novembro 2018: Realização da Avaliação Docente pelos coordenadores e Avaliação de 

coordenadores pelos docentes. 

 

f) Fevereiro a março 2019: Revisão da redação do Relatório Parcial de 2018. Inserção do 

Relatório Parcial de 2018 no sistema e-MEC.  

 

g) Abril a julho 2019: Realização da Avaliação Docente por Unidade Curricular 2019/1 - 

referente ao 1º semestre de 2019. 

 

h) Outubro a novembro 2019: Análise dos resultados levantados. Análise de documentos 

institucionais para levantamento de dados referentes às dimensões até o Eixo 5. 

Consolidação e análise dos dados levantados nas dimensões dos citados Eixos. 

Sensibilização da Comunidade Acadêmica acerca da realização do ciclo avaliativo 

2018/2020. Realização da Avaliação Docente por Unidade Curricular 2019/2 - referente ao 

2º semestre de 2019.  
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i) Novembro 2019: Realização da avaliação docente pelos coordenadores e realização da 

avaliação de coordenadores pelos docentes. 

 

j) Dezembro 2019: Revisão e conclusão do Relatório Parcial de 2019 (Ciclo 2018/2020).  

 

k) Março 2020: Inserção do Relatório Parcial de 2019 (Ciclo 2018/2020) no sistema e-MEC. 

 

l) Até Julho 2020: Construção da versão do Relatório Integral do ciclo avaliativo 2018/2020.  

 

m) Abril a junho 2020: Sensibilização da Comunidade Acadêmica acerca da realização do 

ciclo avaliativo 2018/2020. Realização da Avaliação Docente por Unidade Curricular 

2020/1 - referente ao 1º semestre de 2020. Avaliação Institucional Geral (Conclusiva do 

Ciclo). Realização da 2ª avaliação e egressos. 

 

n) Agosto a novembro 2020: Análise dos resultados levantados. Análise comparativa de 

dados referentes a 2018 e 2020 e sua consolidação para inclusão no Relatório Integral do 

ciclo avaliativo. Realização da Avaliação Docente por Unidade Curricular 2020/2 - 

referente ao 2º semestre de 2020.  

 

o) Novembro 2020: Realização da avaliação docente pelos coordenadores e realização da 

avaliação de coordenadores pelos docentes. 

 

p) Setembro a Novembro 2020: Avaliação Institucional Geral (Conclusiva do Ciclo). 

 

q) Dezembro de 2020: Complementação e Revisão do Relatório Integral – Ciclo 2018/2020 e 

sua apresentação à administração da faculdade Presidente Antonio Carlos de Governador 

Valadares. Divulgação dos resultados da autoavaliação à comunidade acadêmica. 

Realização da Meta-Avaliação.  

 

r) Março 2021: Inserção do Relatório Integral – Ciclo 2018/2020 no sistema e-MEC. 
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