AUTO-AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
Ano Base 2017

ESTRATÉGIA PARA COLETA DE DADOS:
A coleta dos dados foi realizada através
de instrumento de avaliação composto por
questões objetivas e abertas, com a aplicação de
questionário on-line.
Participaram desta avaliação: Corpo
Docente, Corpo Técnico-Administrativo e Corpo
Discente do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Hospitalar e do Curso de Bacharelado em
Enfermagem, conforme gráfico abaixo.

AÇÕES REALIZADAS COM BASE NA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL:

Participantes da avaliação
Corpo Técnico-Administatrivo
Corpo Docente
Corpo Discente
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RESULTADOS:
Esse ciclo avaliativo foi aplicado aos
alunos do 6º, 4º e 2º Módulos do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Hospitalar e 1º Semestre do
Curso de Bacharelado em Enfermagem. Obteve-se
uma participação expressiva dos discentes,
docentes e técnicos administrativos.
Os resultados apresentaram aspectos
positivos com relação os indicadores distribuídos
nos 5 eixos, como pode ser visualizado no gráfico
abaixo.
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EIXO 1:
PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

EIXO 2:
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

EIXO 3:POLÍTICAS
ACADÊMICAS
Favorável

EIXO 4 – POLÍTICAS
DE GESTÃO

EIXO 5:
INFRAESTRUTURA

Desfavorável

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
CPA

De acordo com os resultados
obtidos, a comunidade acadêmica avaliou a IES
de modo favorável, evidenciando que FECS
busca a excelência em sua trabalho. No entanto,
mesmo apresentando aspectos positivos de
grande relevância, alguns indicadores merecem
atenção prioritária para aprimoramento dos
processos e para obtermos maior satisfação da
comunidade acadêmica.

Segue abaixo o Plano de Melhoria
Contínua a partir de alguns pontos que
mostraram certa fragilidade e mereceram
discussão. Considerou-se para a construção
desse plano as respostas com média inferior a
75%, com a soma das respostas Sempre e Quase
Sempre, no âmbito dessa avaliação.
EIXO
•
1. Planejamento e
Avaliação

•
•
•

2. Desenvolvimento
Institucional
•
•

AÇÕES RECOMENDADAS PELA CPA
Divulgar e incentivar a participação dos alunos nos programas de: Núcleo
Pedagógico; Nivelamento de Matemática e Língua Portuguesa; Monitoria.
Manter atualizado e disponibilizar mais cursos de extensão no ambiente
virtual da faculdade, incentivando o uso do AVA desenvolvido para discentes
e docentes.
Buscar propostas de financiamento para favorecer a inclusão e permanência
de alunos em situação financeira desfavorável, efetivando parceria com o
FIES (Fundo de Financiamento ao Estudo do Ensino Superior).
Elaborar políticas de desconto nas mensalidades para alunos de baixa renda
por meio de análise da sua situação financeira.
Realizar e incentivar atividades sociais em comunidades carentes, realizando
ações educativas para a população.
Divulgar e incentivar as ações de preservação ao meio ambiente a
comunidade acadêmica.

• Investir em divulgação das atividades da FECS através da divulgação em
redes sociais e em sala de aula, para melhorar o fluxo de comunicação
interna e externa.
• Melhorar o fluxo de comunicação interna no quadro mural/TV na recepção da
Faculdade, divulgando os serviços oferecidos.
3. Políticas
• Elaborar o manual do aluno;
• Melhorar o vínculo entre coordenador e alunos, com feedback constante à
Acadêmicas
turma após resoluções de problemas.
• Realizar visitas técnicas na própria instituição, em áreas afins, fazendo
interface com os gestores das respectivas áreas.
• Acompanhar a frequência da turma, assim também como a participação dos
discentes.
• Disponibilizar o Plano de Cargos e Salários para conhecimento dos
colaboradores, divulgando assim os critérios de progressão funcional.
• Buscar a satisfação dos colaboradores e oferecer condições adequadas para
o desenvolvimento de suas atividades, com reuniões periódicas para
discussão das necessidades apresentadas pelos colaboradores.
4. Políticas de gestão • Acompanhar os processos de trabalho da secretaria, avaliando e escutando
as necessidades e sugestões dos colaboradores, proporcionando um
ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades.
• Estabelecer reuniões periódicas entre coordenação de curso e diretor
acadêmico com docentes e equipe técnica administrativa para divulgação e
esclarecimento de todas as atividades realizadas na FECS.
• Verificar constantemente a necessidade de melhorias na infraestrutura da
FECS, com a colaboração dos docentes para comunicar problemas.
5. Infraestrutura
Física
• Melhorar a estrutura da sala dos professores, com a instalação de maior
número de computadores, mesas e cadeiras.

