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1 RESUMO DAS ATIVIDADES DE 2018.1 

 As principais atividades desenvolvidas pela equipe da CPA entre janeiro e 

junho de 2018 estão resumidas no quadro abaixo: 

 

2 RESUMO DAS ATIVIDADES DE 2018.2 

As principais atividades desenvolvidas pela equipe da CPA entre julho e 

dezembro de 2018 estão resumidas no quadro abaixo: 

Meses Atividades Desenvolvidas Beneficiários 

JULHO 

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

Docentes 

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

Comunidade 
acadêmica 

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

Coordenadores de 
cursos 

AGOSTO 

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

Comunidade 
acadêmica 

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.  

Comunidade 
acadêmica 

SETEMBRO 

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

Coordenação dos 
cursos CST/Gestão 

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

Comunidade 
acadêmica 

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. 

Comunidade 
acadêmica 

Data/Período Atividade Desenvolvida Ação 

Janeiro/Fevereiro 

Análise dos relatórios processados eletronicamente da 

avaliação do semestre 2017.2 
Elaboração do relatório do Relato Institucional Integral, 

exigido pelo MEC/INEP. 
Levantamento dos dados referentes às avaliações de 2015 

a 2017 

15/03/2018 

Aprovação do Relato Institucional Integral (avaliações 

2015-2017) a ser encaminhado ao MEC; Comunicação do 

desligamento de membros da CPA; Renovação da equipe 

para a gestão 2018.2 a 2019.2. 

O Relato Institucional foi revisado e aprovado pelos 

presentes; A equipe para o período de 2018.2 a 2019.2 

será composta por 13 membros, incluindo o presidente, 

constituídos na forma do Regimento da CPA. 

28/05/2018 

Acompanhamento da participação dos alunos na avaliação 

do semestre 2018.1 (ver tabela abaixo – posição do dia 

28/05/2018) 

Encaminhado e-mail aos coordenadores de curso, com 

cópia para o diretor acadêmico, solicitando diligências junto 

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

Comunidade 
acadêmica 

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

Coordenação dos 
cursos CST/Gestão 

NOVEMBRO 

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

Comunidade 
acadêmica 

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

Instituição 

DEZEMBRO 

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

Coordenadores de 
cursos 

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

Docentes 

 

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. 

 

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; 
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• 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 

A participação dos alunos no segundo semestre de 2018 aumentou 

consideravelmente em relação ao primeiro semestre, conforme se resume no quadro 

abaixo:  

CURSOS 
SEMESTRES 

2018.1 2018.2 

1. Administração 38,3% 91,5% 

2. Arquitetura e Urbanismo 60,5% 85,7% 

3. Contábeis 36,2% 97,1% 

4. Direito 29,8% 97,5% 

5. Fotografia 48,7% 95,2% 

6. Gestão Comercial 37,1% 89,3% 

7. Gestão em Recursos Humanos 36,1% 91,5% 

8. Letras 64,9% 91,6% 

9. Logística 37,9% 89,7% 

10. Produção Publicitária 60,0% 95,6% 

GERAL ALUNOS 36,5% 94,9% 
Fonte: Relatórios gerados pelo sistema eletrônico de autoavaliação. 

 

4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO ANO DE 2018 

Nos subitens a seguir, descrevemos os resultados das avaliações interna 

(alunos, funcionários e docentes) e externa (pesquisa de imagem institucional) 

realizadas no ano de 2018. 

4.1 Avaliação dos Alunos 

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

de 2018, com destaque para o aumento na participação e para a melhoria dos 

principais indicadores avaliados. A informação tem como data base o final do mês de 

novembro. 
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Comentário 

Na opinião geral dos alunos, todos os indicadores foram bem avaliados no segundo 

semestre de 2018. 

 

4.2 Pesquisa de Imagem Institucional 

Nos dias 8 e 9 de novembro, durante a realização da “Feira do Empreendedor” 

e do “Festival de Empreendimentos Criativos Arte e Cultura da nossa Terra”, 

promovidos pela comunidade acadêmica da FOCCA, a CPA procedeu pesquisa sobre 

a imagem institucional, cujos resultados foram os seguintes (relatório original nos 

arquivos da CPA): 

• Foram aplicados 25 questionários com os visitantes dos eventos acima 

referidos; 

• Procedência dos consultados: 

o 80% residem em Olinda 

o 12% residem em Paulista 

o 08% residem em Recife 

• Imagem dos cursos da FOCCA 

o 40% - boa impressão 
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o 60% - apenas conhecem os egressos 

• Imagem da FOCCA como Instituição de Ensino Superior 

o 28% - muito boa 

o 20% - ótima 

o 48% - excelente 

Comentário 

De acordo com a pesquisa a comunidade tem uma boa imagem institucional da 

FOCCA. 

 

4.3 Avaliação do Corpo Docente 

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

semestres de 2018, com destaque para a diminuição na participação e para a melhoria 

de 60% dos indicadores avaliados e para a queda de 40% 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: 
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• Projeto Pedagógico do Curso; 

• Diretrizes estratégicas; 

• Orientações pedagógicas; 

• Salas de aula; 

• Atendimento nos laboratórios de informática; 

• Atendimentos nas bibliotecas. 

 

4.4 Avaliação dos Funcionários 

O gráfico a seguir resume as avaliações dos dois semestres de 2018, feitas por 

23 funcionários técnico-administrativos.  

 

Comentário 

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; 

• Processo de gestão (planejamento, liderança e controle) por parte da diretoria 

da instituição; 

• Coordenação do setor, quanto à disponibilidade para atendimento, 

relacionamento e empenho na resolução de problemas; 
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• Qualidade das instalações gerais para espaços de convivência, incluindo 

local para refeições e lazer. 

 

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. 
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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: 

• 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; 

• 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). 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CPA se coloca à disposição da diretoria para quaisquer informações 

adicionais. 

 

                              Olinda, 14 de março de 2019. 

 

MARCOS ANTONIO FONSECA CALADO 
Rep. do corpo docente (Presidente) 

REBECA CAROLINE ALCOFORADO DOS SANTOS 
Representante do corpo discente 
REBEKA CASTRO DE OLIVEIRA 
Representante do corpo discente 

STÉPHANIE LUIZA DE SÁ GOMES 
Representante do corpo discente 

BRUNO LOUREIRO CAVALCANTI BATISTA 
Representante do corpo docente 

ROBERTO DA SILVA ALVES 
Representante do corpo docente 

CRISTIANE GOMES FRAGA 
Representante dos funcionários 

LUCYNEIDE MARIA DE M NASCIMENTO 
Representante dos funcionários 

ROSÂNGELA ALVES DA CUNHA 
Representante dos funcionários 

ALEXANDRE AGUIAR DE OLIVEIRA 
Representante da Sociedade Civil 

RAIMUNDO VIANA REGO 
Representante da Sociedade Civil 
ANTONIO CORREIA DA SILVA 

Representante da Sociedade Civil 

 


