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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Este documento, apoiado na Lei 10.861, de 14/04/2004, documento de 

Avaliação Externa do INEP, de 12/12/2012, e na NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES nº.  062, contém o acompanhamento integral das metas do PDI 

de 2013-2017 e as atividades de autoavaliação institucional desenvolvidas no período 

de 2018-2020, no âmbito da FOCCA – Faculdade de Olinda, explicitando basicamente 

o seguinte: 

• Metodologia adotada no processo de autoavaliação institucional; 

• Análise dos resultados da autoavaliação institucional; 

• Análise das Avaliações Externas; 

• Ações da CPA, resultados alcançados e propostas de melhorias; 

• Acompanhamento dos objetivos e metas do PDI. 

 

Olinda, 12 de março de 2021. 

 

     Prof. Marcos Calado 
         Presidente da CPA 
 

 

Observação 

Relatório aprovado em reunião  
da CPA de 12/03/2021. 
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

A FOCCA – FACULDADE DE OLINDA é uma Instituição privada de ensino 

superior, fundada há 46 anos, cuja filosofia de trabalho está centrada na qualidade de 

seus serviços e nos princípios éticos de respeito, competência, argumentação sólida 

e trabalho em equipe.  

1.1 Caracterização 

• NOME: FOCCA – FACULDADE DE OLINDA 

• CÓDIGO NO E-MEC: 405 

• CATEGORIA: INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

• MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO OLINDENSE DOM VITAL DE ENSINO 

SUPERIOR 

• ESTADO DA SEDE: PERNAMBUCO 

• CIDADE DA SEDE: OLINDA 

1.2 Cursos em Funcionamento 

Administração foi o primeiro curso ofertado pela FOCCA, em 1972. Em 1987 

começou a funcionar o segundo curso – Ciências Contábeis. No ano de 2001 a 

instituição passa a ofertar o curso de Letras Português/Inglês e, finalmente em 2005, 

entra em funcionamento do curso de Direito. Somente a partir de 2016 o número de 

cursos ofertados e em funcionamento cresceu consideravelmente, conforme 

apresentado no quadro a seguir: 

CURSOS OFERTADOS 

1972 1987 2001 2005 2016 2017 

Administração1 Administração1 Administração1 Administração1 Administração1 Administração1 

 

C. Contábeis1 C. Contábeis1 C. Contábeis1 C. Contábeis1 C. Contábeis1 

 

Letras2 Letras2 Letras2 Letras2 

 

Direito1 Direito1 Direito1 

 

Gestão Comercial3 Gestão Comercial3 

Gestão em RH3 Gestão em RH3 

Logística3 Logística3 

Produção Publicitária3 Produção Publicitária3 

 

Arquit. e Urbanismo1 

Segurança Pública4 

Design de Interiores4 

Fotografia3 

Multimídia4 

Administração5 

Pedagogia6 

Gestão de RH7 

An. e Des. Sistemas7 

TOTAL DE CURSOS POR ANO 

01 02 03 04 08 17 

Notas 
1. Bacharelado Presencial (Em funcionamento); 2. Licenciatura Presencial (Em funcionamento); 3. Tecnólogo 
Presencial (Em funcionamento); 4. Tecnólogo Presencial (Matrículas abertas); 5. Bacharelado EAD (Em 
funcionamento); 6. Licenciatura EAD (Em funcionamento); 7. Tecnólogo EAD (Matrículas abertas). 
 

Em síntese, encontram-se em funcionamento na instituição 09 cursos, que 

congregam aproximadamente 1.800 alunos e 95 docentes. 
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2. COMPOSIÇÃO DA CPA 

 Atualmente a CPA da FOCCA é composta por nove membros, selecionados 

conforme critérios contidos em seu Regulamento e confirmados por portaria da 

presidência da instituição, estando assim constituída para o mandato 2018-2020: 

• REPRESENTANTES DOS ALUNOS 

o Rebeca Caroline Alcoforado Dos Santos (Curso de Direito) 

o Rebeka Castro De Oliveira (Curso de Letras) 

o Stéphanie Luiza De Sá Gomes (Curso de Publicidade) 

• REPRESENTANTES DOS DOCENTES 

o Roberto da Silva Alves (Administração/Contábeis) 

o Marcos Antonio Fonseca Calado (Administração/Coordenação) 

• REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS 

o Cristiane Gomes Fraga (Atendente Secretaria) 

o Lucyneide Maria De M Nascimento (Secretária Campus Bultrins) 

o Rosângela Alves Da Cunha (Atendente Biblioteca) 

• REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

o Alexandre Aguiar de Oliveira (Sociedade Civil – SODECA) 

o Antonio Correia Da Silva (Fundação Terra) 

o Raimundo Viana Rego (Sociedade Civil – BIBLIOTECA PÚBLICA) 

3. METODOLOGIA ADOTADA NO 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. 

 

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 Dados 

 

• 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; 
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• 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. 

 

4. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DO PERÍODO 

 De acordo com os dados coletados no período 2018-2020, foram os seguintes 

os resultados da avaliação: 

 

4.1 Resultados de 2018 e 2019 por Dimensões e Eixos do SINAES 

  

Eixos 
Avaliadores 

Alunos Docentes Funcionários 

Planejamento e 
Avaliação 

Institucional 

Planejamento e 
Avaliação 

Bem 
avaliado 

Bem 
avaliado 

Não avaliado 

Desenvolvimento 
Institucional 

Missão e 
Planos 

Bem 
avaliado 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Responsabilidade 
Social 

Bem 
avaliado 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Políticas 
Acadêmicas 

Política de 
Ensino, Pesquisa 

e Extensão 

Precisa 
melhorar 

Bem 
avaliado 

Não avaliado 

Comunicação 
com a 

Comunidade 

Bem 
avaliado 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Atendimento a 
Estudantes 

Precisa 
melhorar 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Políticas de 
Gestão 

Política de 
Pessoal 

Não 
avaliado 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Processo 
de Gestão 

Precisa 
melhorar 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Sustentabilidade 
Financeira 

Não 
avaliado 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

Infraestrutura Física 
e de Apoio 

Infraestrutura 
Física 

Precisa 
melhorar 

Bem 
avaliado 

Bem avaliado 

       Nota: Considera-se “Bem avaliado” os itens cuja soma dos percentuais de “Bom” e “Ótimo”  
         seja superior à soma dos percentuais de “Fraco” e “Regular”, constantes do questionário de  
         avaliação. 

 

Na visão dos alunos, 04 dimensões foram bem avaliadas, 04 das dimensões 

precisam melhorar e 02 não foram submetidas à sua avaliação por não haver 

pertinência; na visão dos docentes, todas as dimensões foram bem avaliadas; e na 

visão dos funcionários, 08 dimensões que foram bem avaliadas e 02 não lhe foram 

submetidas por não haver pertinência. 

A tabela abaixo mostra o índice de participação da comunidade acadêmica 

nessa avaliação (2018 e 2020), considerando-se as respostas dadas nos 

questionários disponibilizados pela CPA e também as mensagens encaminhadas à 

Ouvidoria, as quais são consideradas como inputs do Sistema de Avaliação 

Institucional: 
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ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

NAS AVALIAÇÕES DE 2018 A 2020 

 

Avaliadores 
2018.2 2019.2 2020.1 

CPA OUVIDORIA CPA OUVIDORIA CPA OUVIDORIA 

Alunos 94,9% 67,64% 53,0% (*) 73,41%  30,1% 81,0% 

Docentes 87,9% - 77,4% - 90,5% - 

Funcionários 80,0% - 98,0% - - - 
(*) Primeira avaliação dos alunos EAD, cuja participação foi de 25%. 

 

4.2 Resultados de 2020: Pesquisa em Período de Isolamento Social 

 Em função do isolamento social decorrente da pandemia do Novo Coronavírus, 
que provocou a doença Covid-19, implicando na adoção de “aulas remotas”, a CPA 
decidiu, em reunião extraordinária, cancelar as avaliações normalmente realizadas 
pelo Portal Institucional. No entanto, em seu lugar, decidiu-se realizar pesquisas 
virtuais com a comunidade acadêmica que viesse a analisar, não apenas aspectos 
das dimensões exigidas pelo SINAES, mas, especialmente as condições de alunos e 
professores nesse período de excepcionalidade. 
 Para isso, questionários específicos foram disponibilizados pela Internet, 
utilizando-se as funcionalidades do Google, sendo realizadas duas pesquisas: uma 
no início do período de isolamento – abril/2020, e, outra, no início do segundo 
semestre – julho/2020. 
  
4.2.1 Pesquisas com Alunos 

 Foram realizadas duas pesquisas com o corpo discente:  

• 1ª pesquisa, no mês de abril/2020, no início do processo de isolamento, a 
fim de identificar a situação dos alunos, nos aspectos acadêmicos, 
financeiros e de saúde (incluindo a de seus familiares); 

• 2ª pesquisa, no mês de julho/2020, no início do segundo semestre, a fim de 
identificar as dificuldades sofridas no 1º semestre e verificar de que forma 
os alunos estavam preparados para o novo semestre, ainda com aulas 
remotas.  

• Resultados: Dimensões avaliadas (Resumo Conclusivo da Pesquisa) 
o Perfil do Aluno: A maioria absoluta de nossos alunos, em todos os 

cursos, tem menos de 26 anos. A maioria afirmou que gostaria de 
receber vários tipos de apoio da faculdade, entre eles, plataforma 
própria, psicológico e orientação técnica. Em todos os cursos, familiares 
de alunos apresentaram sintomas da doença Covid-19. Em todos os 
cursos, alguém da família perdeu o emprego ou teve o contrato de 
trabalho suspenso. A maioria absoluta afirmou não possuir 
comorbidades, mas, em todos os cursos, existem alunos com algum tipo 
de doença respiratória crônica (asma, rinite alérgica ou doença 
pulmonar). 

o Uso da Tecnologia: Do ponto de vista tecnológico, muitos estão 
preparados ou parcialmente preparados, mas com várias dúvidas. Com 
exceção de dois cursos, a maioria afirmou que o aplicativo utilizado na 
1ª unidade foi o Zoom, recomendado pela faculdade. Em todos os 
cursos, a maioria afirmou que acompanhou as aulas remotas apenas 
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pelo celular (Smartphone ou Iphone). Apesar de a maioria dispor de boa 
ou razoável conexão de internet, foi significativo o percentual dos que 
disseram ter “sinal fraco” em casa. 

o Atendimento Institucional: Quanto ao atendimento da COORDENAÇÃO, 
a maioria indicou como regular e razoável, reconhecendo a limitação de 
suas alçadas. Com exceção de dois cursos, o atendimento do 
FINANCEIRO foi considerado como ruim. Com exceção de dois cursos, 
o atendimento da SECRETARIA foi considerado como ruim.  

o Avaliação da Aprendizagem: Em todos os cursos, a maioria afirmou que 
teria melhor frequência nas aulas se tivesse melhor acesso à internet ou 
um maior tempo de adaptação à essa nova metodologia. A maioria, em 
todos os cursos, afirmou que a avaliação de seus docentes nessa 1ª 
unidade foi regular e muito boa. 

4.2.2 Pesquisas com Docentes 

 Também foram realizadas duas pesquisas com o corpo docente: 

• 1ª pesquisa, no mês de abril/2020, a fim de compreender a prática 
pedagógica dos nossos docentes em regime de isolamento social; 

• 2ª pesquisa, no mês de julho/2020, a fim de identificar seu nível de preparo 
técnico para começar um novo semestre, além de colher suas sugestões de 
melhorias para uma situação de completa excepcionalidade. 

• Resultados: Os resultados da pesquisa indicam que os professores 
precisaram se “reinventar”, adotando procedimentos da educação a 
distância, onde a maioria não tinha experiência comprovada. Em resumo, 
esse estudo permitiu concluir que: 
o A maioria dos nossos docentes são considerados “imigrantes digitais”, 

condição que, diante das circunstâncias, os obrigou a uma atualização 
com apetrechos tecnológicos que, possivelmente, já eram familiares da 
maioria de seus alunos; 

o No entanto, mesmo ao buscarem essa “atualização” tecnológica, grande 
parte dos docentes preferiu, talvez por comodidade ou por orientação 
institucional, utilizar apenas um aplicativo para suas aulas remotas – que 
de certa forma pode ter contribuído para uma pequena “participação” do 
alunado nesses encontros virtuais; 

o Quanto à forma de avaliação do aprendizado de seus alunos, quase 
todos os docentes preferiram adotar a avaliação somativa que, embora 
seja coerente com a prática utilizada em cursos on-line, pode ser 
repensada futuramente. 

o Por fim, impossível ignorar os depoimentos em que os docentes tiveram que 
compreender a necessidade de atualizar suas práticas pedagógicas 
presenciais, transformando-as em “remotas”, utilizando as tecnologias da 
educação a distância disponíveis para o ensino e aprendizagem, além de 
reagirem imediatamente às adversidades que lhes foram impostas, 
independentemente de sua idade cronológica. 
 

Nota: Os resultados das duas pesquisas encontram-se nos arquivos da CPA, 
destacando-se que, em parte, foram apresentados no XVII CONGRESSO 
VIRTUAL DE ADMINISTRAÇÃO, realizado de 01 a 05/12/2020. 
(https://www.convibra.org/). 

https://www.convibra.org/
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5. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CPA NO PERÍODO 

 

5.1 Resumo das Atividades de 2018 

 

 As principais atividades desenvolvidas pela equipe da CPA da FOCCA – 
FACULDADE DE OLINDA, entre março e novembro de 2018 estão resumidas no 
quadro abaixo: 

• Apresentação dos resultados do semestre 2018.1 na reunião pedagógica 
(23/07)  

• Elaboração de banner para divulgação dos resultados da participação dos 
alunos no processo de avaliação institucional, por curso, no semestre 2018.1. 

• Encaminhamento, para todos os coordenadores de curso, do relatório de 
desempenho dos cursos a partir da avaliação do semestre 2018.1. 

• Elaboração e divulgação de edital para peça teatral entre a comunidade 
acadêmica sobre a temática de avaliação institucional. 

• Reunião ordinária da CPA para tratar dos seguintes assuntos: Análise dos 
resultados da avaliação do semestre 2018.1;  Plano de trabalho para o 
semestre; Preparação para receber os avaliadores do MEC (que devem avaliar 
os cursos tecnólogos da área de gestão - recursos humanos, logística e 
comercial); Comunicação do desligamento de Yolanda Rosas; Renovação da 
equipe para a gestão 2018.2 a 2019.2.  

• Avaliação individual dos docentes dos 4ºs períodos dos cursos de Logística e 
Recursos Humanos, por solicitação da coordenação desses cursos. 

• Reunião extraordinária da CPA para alteração do art. 2º do Regimento, 
estabelecendo a sua nova composição para 12 membros. 

• Realização do curso “Monitores de CPA” para 51 alunos inscritos, abordando 
o sistema de avaliação do MEC e, em particular, o processo de avaliação 
interna da FOCCA. 

• Elaboração do “Relatório Comparativo de Ações Propostas 2016-2018”, 
indicando onde ainda precisamos melhorar nos eixos “Políticas de Gestão”, 
“Políticas Acadêmicas” e “Infraestrutura”. 

• Avaliação individual dos docentes do 3º período do curso de Recursos 
Humanos, por solicitação da coordenação desse curso. 

• Elaboração de banner sobre o comparativo dos resultados da avaliação dos 
alunos nos semestres 2018.1 e 2018.2 (resultado parcial). 

• Aplicação de pesquisa sobre a imagem institucional durante a Feira do 
Empreendedor/Festival de Arte e Cultura de nossa Terra.  

• Compilação dos relatórios do sistema referentes a avalição do semestre 2018.2 
e encaminhamento aos coordenadores de curso de quadro-resumo dos 
resultados totais. 

• Reunião com a diretoria acadêmica para tratar da instalação do ponto 
eletrônico (novo processo de acompanhamento das atividades docentes). 

5.2 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”; 
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• 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. 

5.3 Resumo das Atividades de 2020 

 Em virtude da pandemia causada pela Covid-19 que suspendeu as aulas 
presenciais em todas as IES do país, a partir do 1º semestre de 2020, as atividades 
da CPA/FOCCA sofreram alterações de execução. No entanto, as seguintes ações 
foram realizadas: 

• Reunião virtual em 27.03.2020, para as seguintes decisões: Elaboração de 
relatório preliminar pelo presidente da CPA; Envio aos membros da CPA, 
por e-mail, do referido relatório preliminar para análise e sugestões de 
adequações; Elaboração da versão final do relatório, pelo presidente da 
CPA; 

• Suspensão da avaliação institucional sendo, em seu lugar, aplicada 
pesquisas com alunos e docentes sobre as práticas pedagógicas adotadas 
em tempos de isolamento social (ver item 3); 

• Reavaliação dos questionários de avaliação feitas por alunos e docentes, 
com questões específicas sobre o momento de aulas remotas; 

• Criação de sala virtual no aplicativo TEAMS para realização das reuniões 
da equipe da CPA (ver figura abaixo). 

•  
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6. ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

 Os indicadores de qualidade de educação superior da FOCCA, referentes as 

últimas avaliações externas (MEC/INEP), foram os seguintes: 

 

✓ IGC da instituição: CONCEITO 3; 

✓ Renovação de Recredenciamento da Instituição: CONCEITO 4. 

✓ Indicadores de curso (ver tabela a seguir) 

 

 
INDICADORES DE QUALIDADE DOS CURSOS 

(Autorização e Visitas) 

 

CURSO Tipo Modalidade 

CONCEITOS 

CPC 
Visita In 

Loco 
Autorização 

Administração  Bacharelado Presencial 4 - - 

Ciências Contábeis  Bacharelado Presencial 4 - - 

Direito  Bacharelado Presencial 3 4 - 

Letras Licenciatura Presencial - 4 - 

Gestão Comercial Tecnólogo Presencial - 4 S/visita in loco 

Gestão em RH Tecnólogo Presencial - 4 S/visita in loco 

Logística Tecnólogo Presencial - 3 S/visita in loco 

Produção Publicitária Tecnólogo Presencial - 4 - 

Arquit. e Urbanismo Bacharelado Presencial - - S/visita in loco 

Segurança Pública Tecnólogo Presencial - 4 - 

Design de Interiores Tecnólogo Presencial - - S/visita in loco 

Fotografia Tecnólogo Presencial - 4 - 

Multimídia Tecnólogo Presencial - 4 - 

Administração Bacharelado EAD - 4 - 

Pedagogia Licenciatura EAD - 4 - 

Gestão de RH Tecnólogo EAD - 4 - 

An. e Des. Sistemas Tecnólogo EAD - 3 - 

  

 Os cursos de Administração e Ciências Contábeis foram reconhecidos em 1972 

e 1983, respectivamente. Tendo em vista os conceitos dos CPC desses cursos terem 

sido “satisfatório” e “muito bom”, as renovações de reconhecimento se deram se visita 

in loco. 

 

 Os cursos tecnólogos de Gestão Comercial, Gestão em Recursos Humanos, 

Logística, Design de Interiores, assim como o curso de bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo foram autorizados a funcionar sem visita in loco. 

 

Considerando que a escala de avaliação das instituições de ensino superior –, 

medida pelo Conceito Preliminar do Curso (CPC) e visitas in loco–varia entre 1 e 5 e 

que os conceitos 3 e 4 são considerados satisfatórios para qualquer indicador, a 

FOCCA possui conceito MUITO BOM (4) para 81% dos seus cursos. 
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7. AÇÕES CORRETIVAS PROPOSTAS PELA CPA 

 

Com base nos relatórios gerados por curso e, ainda, nas mensagens enviadas 

à Ouvidoria – que integra o sistema de avaliação institucional, a CPA fez as seguintes 

recomendações à diretoria da FOCCA: 

 
AÇÕES PROPOSTAS PELA CPA EM FUNÇÃO DAS AVALIAÇÕES  

DO PERÍODO 2018-2020 

 
DIMENSÃO AÇÕES PROPOSTAS 

Missão e  
Planos 

• Continuar incluindo na pauta das reuniões com docentes e funcionários, 
espaço para divulgação do PPI, do PDI e das ações da CPA. 

Política de  
Ensino 

• Aquisição de uma plataforma de internet para ser usada unicamente para 
transmissão das aulas remotas; 

• Treinamento intensivo do corpo docente nessa plataforma a ser adquirida 
como também na atualização do manuseio de equipamentos eletrônicos 
que permitem a dinamizar a metodologia das aulas remotas. 

Responsabilidade 
Social 

• Editar livro para registrar a história e ações do Programa Viva Olinda. 

Comunicação com 
a Comunidade 

• Ampliar as ações através de projetos de extensão específicos. 

Política de  
Pessoal 

• Ampliar benefícios do plano de cargos e salários. 

Processo de 
Gestão 

• Renovação do contrato da biblioteca virtual. 

Infraestrutura 
Física e de Apoio 

• Revisão e substituição das lâmpadas das salas de aula em todos os campi; 

• Instalação correta dos cabos HDMI para ligação computadores-data show 
de várias salas de aula do Campus Bultrins; 

• Criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Planejamento e 
Avaliação 

• Ampliar o processo de divulgação dos resultados das avaliações 
institucionais. 

Atendimento a 
Estudantes 

• Criação de uma equipe de funcionários, com revezamento de turnos, para 
atender ao alunado presencialmente, em casos especiais; 

• Criar um serviço de Call Center para atendimento da comunidade 
acadêmica e do público em geral enquanto durar o período de isolamento 
social. 

Sustentabilidade 
Financeira  

• Adotar ações de captação e retenção de alunos. 

 

 

8. AVALIAÇÃO DO PROPOSTO VERSUS REALIZADO 

 

 A partir de reuniões com o corpo diretivo da instituição, o quadro a seguir avalia 

e explicita a situação das propostas da CPA em função da autoavaliação do período 

2018-2020: 
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QUADRO DE AÇÕES PROPOSTAS VERSUS REALIZADAS 

EIXOS PROPOSTAS SITUAÇÃO ATUAL 

Planejamento e 
Avaliação 

Institucional 

Planejamento e 
Avaliação 

1. Ampliar o processo de 
divulgação dos resultados 
das avaliações institucionais. 

O Núcleo de Marketing 
foi acionado. 

Desenvolvimento 
Institucional 

Missão e 
Planos 

2. Continuar incluindo na pauta 
das reuniões com docentes 
e funcionários, espaço para 
divulgação do PPI, do PDI e 
das ações da CPA. 

Propostas cumpridas 
conforme atas das 

respectivas reuniões. 

Responsabilidade 
Social 

3. Editar livro para registrar a 
história e atividades do 
Projeto Ação Viva Olinda. 

Em elaboração pelo NCE 
e NAS. 

Políticas 
Acadêmicas 

Política de 
Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

4. Solicitar aos professores que 
Aquisição de uma plataforma 
de internet para ser usada 
unicamente para 
transmissão das aulas 
remotas; 

5. Treinamento intensivo do 
corpo docente nessa 
plataforma a ser adquirida 
como também na 
atualização do manuseio de 
equipamentos eletrônicos 
que permitem a dinamizar a 
metodologia das aulas 
remotas. 

Adquirida a plataforma 
Microsoft Teams e 

treinamentos realizados. 

Comunicação com a 
Comunidade 

6. Ampliar as ações através de 
projetos de extensão 
específicos. 

Em função da pandemia, 
projetos pontuais foram 

mantidos. 

Atendimento a 
Estudantes 

7. Criação de uma equipe de 
funcionários, com 
revezamento de turnos, para 
atender ao alunado 
presencialmente, em casos 
especiais; 

8. Criar um serviço de Call 
Center para atendimento da 
comunidade acadêmica e do 
público em geral enquanto 
durar o período de 
isolamento social. 

Equipes de atendimento 
presencial foram criadas 
e projeto de Call Center 
está em implementação. 

Políticas de 
Gestão 

Política de 
Pessoal 

9. Ampliar benefícios do plano 
de cargos e salários. 

Em andamento. 

Organização 
e Gestão 

10. Renovação do contrato da 
biblioteca virtual. 

Em andamento. 

Sustentabilidade 
Financeira 

11. Implantar ações de captação 
e retenção  

Realizadas reuniões com 
líderes para adoção de 

medidas. 

Infraestrutura 
Física e de Apoio 

Infraestrutura 
Física 

12. Revisão e substituição das 
lâmpadas das salas de aula 
em todos os campi; 

13. Instalação correta dos cabos 
HDMI para ligação 
computadores-data show de 
várias salas de aula do 
Campus Bultrins; 

14. Criação de uma Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

Lâmpadas substituídas e 
cabos instalados; a 

criação de uma CIPA 
encontra-se em fase de 
elaboração de projeto. 
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Em resumo, das 13 propostas de melhorias sugeridas pela CPA, 8 foram 

implantadas totalmente e 6 delas encontram-se em andamento, porém com o 

compromisso de serem realizadas durante o ano de 2021. 

 

9. ACOMPANHAMENTO PARCIAL DOS OBJETIVOS DO PDI 2018-2020 

 

 Em cumprimento às suas atribuições regimentais, a CPA procedeu uma análise 

crítica parcial dos objetivos previstos no PDI 2018-2022, ainda, portanto, em processo 

de execução, conforme quadro abaixo. 

 
OBJETIVOS POSIÇÃO EM DEZEMBRO DE 2020 

1.Informatizar o sistema de avaliação de 
desempenho do corpo docente e do corpo de 
funcionários técnico-administrativos. 

EM ANDAMENTO 
Orçamentos foram solicitados a empresas de informática. 

2.Ampliar a oferta de cursos de graduação nas 
modalidades presencial e a distância e instituir 
programa de pós-graduação stricto sensu. 

NÃO CUMPRIDO 
Os quatro cursos de graduação previstos para 2020 não 

foram implantados, mas estão com seus projetos em 
processo de elaboração. 

3.Implementar ações que visem a retenção do 
aluno 

EM ANDAMENTO 
Reuniões periódicas têm sido realizadas com as 
coordenações dos cursos para obter sugestões a 

respeito da retenção de alunos. 

4.Fortalecer as políticas internas de iniciação 
científica, visando a ampliação da cultura da 
pesquisa e da produção acadêmica. 

CUMPRIDO 
Foram criadas linhas de pesquisa e promovido incentivo 

para a prática da pesquisa; um comitê de ética em 
pesquisa foi criado internamente. 

5.Aperfeiçoar os métodos de avaliação da 
aprendizagem e racionalizar a oferta de 
disciplinas nos cursos de graduação. 

CUMPRIDO 
Novas metodologias têm sido adotadas, principalmente 
em função das aulas remotas; cursos com os mesmos 

componentes curriculares compartilham alunos. 

6.Promover a ampliação e a melhoria da 
infraestrutura física e tecnológica de todos os 
campi, com foco na conectividade e na 
modernização dos serviços e dos equipamentos. 

CUMPRIDO 
Todos os campi estão sendo reformados e adaptados 

para o retorno às presenciais. 

7.Ampliar o sistema de comunicação e 
marketing, mantendo a efetividade da 
comunicação interna e externa, de modo a 
agilizar as informações e preservar a imagem 
institucional. 

CUMPRIDO 
Ações integradas entre o núcleo de marketing e a 

ouvidoria buscam atingir esse objetivo diuturnamente. 

 

 Como visto, dos sete grandes objetivos institucionais previstos para o período, 

quatro deles (57%) foram cumpridos até 31/12/2020, dois (29%) encontram-se em 

fase de cumprimento e apenas um (14%) não foi cumprido. 

 

 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente relatório, discutido e aprovado em reunião ordinária da CPA, será 

encaminhado à diretoria da instituição para conhecimento e providências cabíveis. 
 

Olinda, 12 de março de 2021 

       Prof. Marcos Calado 
         Presidente da CPA 

 


