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1 INTRODUÇÃO 

 Este documento se constitui no 2º. RELATÓRIO PARCIAL da COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO PRÓPRIA (CPA) da FOCCA – FACULDADE DE OLINDA, conforme as 

instruções e orientações do MEC/INEP. 

2 RESUMO DAS ATIVIDADES DE 2019 

 As principais atividades desenvolvidas pela equipe da CPA da FOCCA – 

FACULDADE DE OLINDA, entre março e novembro de 2019 estão resumidas no 

quadro abaixo: 

• Lançamento de edital para peça teatral com o tema “Avaliação Institucional”; 

• Divulgação intensiva do e-mail da CPA com a comunidade acadêmica; 

• Divulgação dos resultados da avaliação interna de 2018; 

• Quatro reuniões ordinárias da equipe de CPA (duas por semestre); 

• Elaboração de questionário específico de avaliação para os alunos dos 

cursos a distância; 

• Aplicação da avaliação interna com alunos dos cursos a distância; 

• Encaminhamento, para todos os coordenadores de curso, do relatório de 

desempenho dos cursos a partir da avaliação de 2019; 

• Elaboração de banners para divulgação dos resultados da participação dos 

alunos no processo de avaliação institucional, por curso, no ano de 2019; 

• Compilação dos relatórios do sistema referentes a avalição de 2019 e 

encaminhamento aos coordenadores de curso de quadro-resumo dos 

resultados totais. 

3 METODOLOGIA DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

A autoavaliação institucional é realizada semestralmente. No entanto, com o 

advento do uso generalizado das “redes sociais”, a Ouvidoria passou a interagir com 

o nosso Núcleo de Marketing – que gerencia nossas “redes” –, implicando em uma 

ampliação do raio de atuação do Sistema FOCCA de Avaliação Institucional, uma vez 

que a Ouvidoria mantém uma interface com a CPA. 
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3.1 Instrumentos Utilizados 

• O questionário é o principal instrumento utilizado para a avaliação realizada por 

docentes e alunos e são disponibilizados na homepage da instituição nos 

períodos previstos no calendário acadêmico de cada semestre; 

• Ampla divulgação é feita com um mês de antecedência sobre o período e forma 

de avaliação, uma vez que cartazes são afixados nas áreas de acesso e em 

todas as salas de aula e quadros de aviso; 

• Também se solicita aos coordenadores de cursos que divulguem esse evento 

com alunos e docentes. 

 

3.2 Forma de Análise dos Resultados 

• Os dados são tabulados eletronicamente no sistema Acadweb, por instituição 

prestadora de serviços; 

• Em reunião da CPA os dados são analisados para elaboração do relatório 

preliminar da avaliação de cada semestre; 

• Esse relatório preliminar é encaminhado a cada coordenação de curso para 

justificação de pontos críticos e propostas de solução e melhorias do curso e 

elaboração de relatório conclusivo a ser enviado à diretoria da instituição. 

3.3 Índice de Participação dos Alunos 

Em geral o índice de participação dos alunos no processo avaliativo, por curso, 

tem sido satisfatório. No entanto, vale salientar que no semestre em que a avaliação 

não é obrigatória (nesse caso aplicado ao segundo semestre), o índice cai 

consideravelmente, conforme demonstrado no quadro abaixo:  

CURSOS 
SEMESTRES 

2019.1 2019.2 

1. Administração 83,5% 52,2% 

2. Arquitetura e Urbanismo 76,3% 52,0% 

3. Contábeis 70,0% 48,8% 

4. Direito 84,3% 53,7% 

5. Fotografia 70,0% 40,6% 

6. Gestão Comercial 74,4% 51,4% 

7. Gestão em Recursos Humanos 80,3% 60,0% 

8. Letras 94,6% 67,8% 

9. Logística 72,5% 52,9% 

10. Produção Publicitária 73,1% 22,2% 

GERAL ALUNOS 80,8% 53,0% 

Fonte: Relatórios gerados pelo sistema eletrônico de autoavaliação. 
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4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO ANO DE 2019 

Nos subitens a seguir, descrevemos os resultados das avaliações interna 

(alunos, funcionários e docentes), realizadas no ano de 2019. 

4.1 Avaliação dos Alunos 

O quadro a seguir resume as avaliações feitas pelos alunos nos dois semestres 

de 2019, com destaque para a variação dos indicadores avaliados. A informação tem 

como data base o final do mês de novembro. 

 

Comentário 

Na opinião geral dos alunos, apenas dois indicadores foram bem avaliados no 

segundo semestre de 2019. 

4.2 Pesquisa de Imagem Institucional 

 Nesse ano de 2019 não realizamos a pesquisa institucional, preferindo-se 

avaliar o perfil dos alunos entrantes, mediante a aplicação de questionário específico 

na “Semana Acolher”. 

4.3 Avaliação do Corpo Docente 

 O quadro a seguir resume as avaliações feitas pelos docentes nos dois 

semestres de 2019, com destaque para a diminuição na participação e para a melhoria 



4 
 

de 67% dos indicadores avaliados e para a queda de 33% deles. A informação tem 

como data base o final do mês de novembro. 

 

Comentário 

Para o corpo docente, de um modo geral, seis indicadores precisam continuar 

melhorando: 

• Projeto Pedagógico do Curso; 

• Gestão de recursos humanos; 

• Salas de aula; 

• Atendimento nos laboratórios de informática; 

• Atendimentos nas bibliotecas. 

4.4 Avaliação dos Funcionários 

O gráfico a seguir resume as avaliações do segundo semestre de 2019, 

realizadas por 18 funcionários técnico-administrativos (participação de 82,6%).  
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Comentário 

Para o corpo técnico-administrativo, os seguintes indicadores que precisam melhorar: 

• Comunicação prévia, por parte da coordenação do setor, quando ocorrem 

mudanças de procedimentos que afetam a rotina do trabalho; 

• Gestão de pessoas (seleção, treinamento, salário, benefícios etc.) adotada 

pela instituição para os funcionários técnicos-administrativos; 

• Coordenação do setor, quanto à disponibilidade para atendimento, 

relacionamento e empenho na resolução de problemas; 

• Saúde financeira da FOCCA, representada basicamente pelo pagamento de 

salários conforme prazos legais, investimento em infraestrutura e outras 

demandas; 

• Qualidade das instalações gerais para espaços de convivência, incluindo 

local para refeições e lazer. 

4.5 Resultados das Avaliações Externas 

 Os cursos que receberam visitas dos avaliadores do MEC durante o ano de 

2019 foram os seguintes: 

CURSO ATO REGULATÓRIO PERÍDO DA VISITA CONCEITO 

Gestão Comercial Reconhecimento do curso 20 a 23/02/2019 3 

G. em Rec. Humanos Reconhecimento do curso 20 a 23/02/2019 3 

Logística Reconhecimento do curso 14 a 17/04/2019 4 

Prod. Publicitária Reconhecimento do curso 16 a 19/06/2019 4 

Fonte: Relatórios do MEC/INEP. 
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 Vale salientar que a partir desses resultados, os coordenadores dos cursos que 

obtiveram conceito 3 foram orientados pela Diretoria Acadêmica e pela CPA para 

equacionar os problemas do curso que conduziram a esse conceito. 

5 SUGESTÕES DE MELHORIAS 

As sugestões de melhorias a seguir propostas decorrem de dois segmentos: 

um, oriundo das coordenações de cursos, a partir das respostas ao “Relatório de 

Desempenho dos Cursos”, elaborado a partir dos resultados das avaliações do ano 

feitas pelos alunos de cada curso. E, outro, a partir das análises e do processo 

avaliativo feita pela própria CPA. 

5.1 Sugestões Oriundas das Coordenações de Cursos 

Com base nos relatórios de desempenho de cada curso, encaminhados à CPA 

pelos coordenadores de cursos, as sugestões de melhorias, ações e projetos são as 

seguintes: 

5.1.1 Sugestões do Curso de Direito 

• Treinamento dos funcionários técnico-administrativos, visando à melhoria 

no atendimento; 

• Quanto ao serviço de apoio a estágios/primeiro emprego, propõe-se que 

sejam otimizados convênios e parcerias com instituições públicas e privadas 

para este fim; 

• Consolidar, apoio e incentivo institucionalmente cada vez mais às ações 

sociais desenvolvidas pelo curso de Direito; 

• Maior atenção da administração quanto aos problemas de infraestrutura da 

faculdade para, dentro do possível, buscar soluções e um aumento da 

equipe de funcionários responsáveis pela manutenção. 

5.1.2 Sugestões do Curso de Letras 

• Reestruturação, manutenção, treinamento, capacitação nos setores 

administrativos/infraestrutura e aos que deles fazem parte. 

5.2 Sugestões Oriundas da Própria CPA 

Com base nas análises e contribuições dos membros da CPA, são as seguintes 

as sugestões para melhorias institucionais: 
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• Revisão e substituição das lâmpadas das salas de aula em todos os campi; 

• Instalação de novo ar-condicionado na sala dos professores do Campus 

CLC; 

• Renovação do contrato da biblioteca virtual; 

• Instalação correta dos cabos HDMI para ligação computadores-data show 

de várias salas de aula do Campus Bultrins. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CPA se coloca à disposição da diretoria para quaisquer informações 

adicionais. 

 

                              Olinda, 20 de março de 2019. 
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