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1. APRESENTAÇÃO 

 
Os processos de avaliação da Faculdade INSPIRAR constituem uma ação 

desenvolvida por esta instituição desde a sua origem, uma estratégia que objetiva 

uma busca incessante pela melhoria contínua das suas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. Este processo passa a ser orientado pelas 

normatizações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pela Lei nº 10.861/2004, que determina a formação de uma Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) em toda instituição de ensino superior (IES) pública ou 

privada. Conforme a referida lei, esta comissão será responsável por conduzir os 

processos de avaliação internos da instituição e por sistematizar e apresentar as 

informações solicitadas pelo INEP/MEC. 

 
Sob esta perspectiva, a CPA se apresenta como uma integração entre os órgãos 

oficiais de avaliação externa do MEC e a própria IES. Na Faculdade INSPIRAR, a 

CPA que vai conduzir o processo de auto avaliação e sistematizar as informações a 

serem apresentadas ao INEP, no triênio 2018-2020, foi instituída pela Portaria nº 04, 

de 01 de março de 2018. No decorrer de 2019 a CPA se apropriou dos dados 

apresentados nos relatórios anteriores e se preparou para a condução do processo 

avaliativo, em conformidade com as novas orientações do INEP,ou seja, de acordo 

com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65. Conforme esta nota técnica os 

dados apreendidos nas IES devem ser apresentados em cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, a saber: 

 
 
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 
EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional Dimensão 3: Responsabilidade Social da 

Instituição 



  

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos 

Discentes  

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 
Dimensão 6: Organização e Gestão da 

Instituição Dimensão 10: Sustentabilidade 

Financeira 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 
 

O trabalho da CPA- INSPIRAR para o ano de 2019 se estrutura a partir da 

adoção de uma dinâmica avaliativa com investimentos mais estáveis e duradouros, 

em contraposição a ações avaliativas pontuais que não contribuem na organicidade 

da instituição, sendo que as ações são definidas pela relevância, interesse e 

necessidades da IES. Este trabalho exigiu uma sistematicidade nos processos 

avaliativos que inclui, entre outros aspectos, sua integração na agenda institucional 

como parte da dinâmica cotidiana; a produção de decisões partilhadas; a 

participação de diferentes agentes e instâncias; apoio operacional e especialmente 

tecnológico para agilização de coleta e análise de dados; definição clara de 

responsabilidades dos agentes envolvidos. 



  

 

 
Nesta dinâmica a avaliação e o processo de planejamento educacional se unem 

como um meio de garantir a qualidade educacional da IES. Sob esta ótica, o 

planejamento delineia previamente os caminhos concebidos, enquanto a avaliação 

redireciona os percursos da ação (LUCKESI, 2002), por isto tanto planejamento 

quanto a avaliação estão a serviço da construção da qualidade dos serviços 

prestados por esta instituição. 

 
Ressalta-se que os processos de planejamento e avaliação institucional são 

importantes instrumentos na gestão de resultados e na tomada das decisões 

organizacionais. Aspectos que podem ser adquiridos com a realização do Eixo 1, ou 

seja, acompanhamento e a análise das dimensões institucionais, tendo como 

fundamento o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), para subsidiar processos de tomada de decisões. 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade INSPIRAR apresenta o Relatório 

Anual de Auto Avaliação Institucional constituído a partir das ações realizadas 

no ano de 2019, bem como o relatório anual de 2020. Destaca-se que esta avaliação 

interna foi marcada pela inicio da implantação da mudança na proposta avaliativa 

apresentada aos diferentes atores da instituição de ensino, estas alterações 

trouxeram redefinições políticas para a Instituição que tem se voltado para o 

cumprimento das metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
Desta forma, a implantação dessa avaliação na IES contribui com o 

desenvolvimento de uma cultura avaliativa, uma vez que oferta informações que 

podem gerar melhorias contínuas no desempenho Institucional. Apesar da 

manutenção dos princípios e dos principais objetivos do projeto inicial, o processo 

de aperfeiçoamento do trabalho torna-se um importante instrumento para qualificar 

as ações desenvolvidas pela IES. 

 
Ao longo deste processo avaliativo contamos com a participação da comunidade 

acadêmica, esta cooperação foi estabelecida nos momentos de sensibilização que 

ocorreram nas salas de aula, nos informes presentes no quadro de avisos e nas 

reuniões realizadas com professores, funcionários e estudantes e nos instantes 

destinados a aplicação do instrumento proposto. 

 



  

 

 

 
Como um processo incorporado à vida acadêmica da faculdade, a coordenação 

da CPA busca estabelecer os princípios da avaliação institucional que se afirma, 

cada vez mais, como um instrumento de gestão capaz de produzir indicadores 

confiáveis para subsidiar processos decisórios que possam garantir a qualidade do 

ensino promovido pela IES. Os resultados parciais desta avaliação foram divulgados 

em murais, além do mais são problematizados nas reuniões com a equipe de 

funcionários e professores. 

 
Importante ressaltar, que a avaliação interna de 2019 e 2020 envolveu a totalidade 

da comunidade acadêmica. Sua aplicação buscou mobilizar os atores, visando 

garantir a participação de todos no debate sobre a melhoria do ensino, pesquisa, 

extensão, gestão e atendimento de qualidade. Por meio deste processo, objetiva-se 

contribuir com informações para o ambiente institucional, além do mais se espera 

contribuir com informações aos órgãos de regulação do Ministério da Educação. 

 

Por fim, a faculdade INSPIRAR considera ser importante fortalecer a cultura 

avaliativa na instituição, de modo a garantir uma constante busca na excelência de 

processos educacionais que proporcionem uma ampla discussão dos limites e 

potencialidades da instituição, assim como a busca permanente de um ambiente 

organizacional, que pense a avaliação como uma estratégia que auxilie na formação 

de profissionais mais críticos e qualificados, capazes de promover e contribuir na 

formação de uma sociedade mais justa e equânime. Além do mais, a avaliação 

institucional tem como objetivo fornecer informações que auxiliem no planejamento 

estratégico institucional, a fim de que possa auxiliar e fomentar parcerias com a 

comunidade local e consolidar a inserção regional da faculdade INSPIRAR, e, por 

conseguinte, oportunizar intervenções no cenário educacional, social, político e 

econômico. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A Faculdade INSPIRAR acredita que o processo de avaliação institucional vai 

contribuir para orientar o estudo da sua oferta de vagas para os cursos existentes, a 

permanente melhoria de sua eficácia institucional e de seu êxito acadêmico e social, 

bem como para o aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades 

sociais. 

 
Por meio do processo de avaliação interna e do auto-diagnóstico a instituição 

espera construir conhecimentos sobre sua própria realidade,criando parâmetros para 

a tomada de decisão no que pertence a elevação da qualidade educativa.Para a 

obtenção desse momento da avaliação, tomando como referência o modelo 

proposto pela CONAES, foram realizadas discussões com estudantes, 

funcionários e professores, com o objetivo de promover o debate sobre a importância 

do trabalho avaliativo para a instituição. 

 
Nestes momentos, foi reafirmada a necessidade de não se perder de vista as 

orientações apresentadas no projeto institucional da Faculdade INSPIRAR, a sua 

missão e o plano de desenvolvimento institucional, que entendemos ser de 

fundamental importância para o entendimento de toda a comunidade escolar sobre 

a função pedagógica, educativa e construtiva do processo avaliativo. Para isso, a 

avaliação se desenvolve como um processo de continuidade articulada entre a sua 

formação interna, conhecimentos e experiências adquiridas na avaliação externa 

e as regulamentação do MEC. 

 
Os dados das análises quantitativas e qualitativas evidenciam a importância dos 

processos avaliativos na instituição, uma vez que permitem aprofundar o 

conhecimento das múltiplas realidades existentes na instituição. Por isso, a 

participação da comunidade acadêmica é fundamental para que as informações 

geradas e a indicação dos pontos fracos e fortes sejam mais consistentes em 

gerar o feedback necessário à melhoria contínua da Instituição. 

 

 

 



  

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 
Ao elaborar os objetivos da Avaliação Interna da IES, revisitamos os objetivos 

estabelecidos pelo SINAES. Segundo o artigo 3º, da Lei 10. 861/2004, a avaliação 

das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado da sua atuação no âmbito nacional, para tanto as IES’s devem ser 

consideradas como um sistema que integra as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Neste processo diferentes dimensões institucionais devem ser 

observadas, a saber: a missão e o plano de desenvolvimento institucional, as 

políticas institucionais, a responsabilidade institucional da IES, os modos de 

comunicação estabelecidos com a comunidade, a organização e gestão da 

instituição, a infra estrutura física, o planejamento e a avaliação dos 

processos. Neste processo de avaliação, recomenda a referida legislação, a 

diversidade e as especificidades das diferentes organizações acadêmicas devem 

ser respeitadas. 

 
Também, a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 estabelece objetivos ao 

processo de avaliação institucional. Segundo esta nota técnica constituem 

propósitos da avaliação institucional: destacar a relevância da auto-avaliação 

das IES para a educação superior; apresentar sugestão de roteiro para a elaboração 

dos relatórios de auto-avaliação das Instituições de Educação Superior (IES); definir 

as especificidades da versão parcial e da versão integral do relatório de auto-

avaliação; estabelecer prazos para a postagem do relatório no sistema e-MEC; 

estabelecer critérios para o período de transição. 

 
Em consonância com as normativas estabelecidas pelo INEP, a Faculdade 

INSPIRAR tem como objetivo consolidar o processo de avaliação institucional como 

um meio de originar conhecimento sobre esta instituição, assim proporcionar uma 

discussão com a comunidade escolar sobre os pontos fortes e fracos da IES como 

meio de promover um planejamento estratégico que fortaleça a qualidade 

acadêmica a pequeno, médio e longo prazo. 

 

 



  

 

 
4. ESTRATÉGIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Em finais do segundo semestre do ano de 2019, a CPA buscou sensibilizar a 

comunidade acadêmica para a aplicação do instrumento de coleta de dados, onde 

membros da CPA foram às turmas, procurando estimular a participação de alunos, 

corpo docente e técnico-administrativo. Não só os integrantes da CPA mobilizaram 

o corpo docente e técnico da instituição para realizar a coleta de dados, houve uma 

contribuição ativa das coordenações dos cursos de Pedagogia, História e Letras 

Inglês/Português para realizar tal coleta em todas as turmas discentes. 

 

No mês de dezembro de 2019, o instrumento de coleta de dados foi aplicado por 

meio de formulário. Excepcionalmente, neste processo de auto avaliação a 

aplicação ocorreu nas dependências das salas de aula, uma vez que houveram 

problemas com a rede de computadores da instituição. A CPA elaborou uma escala 

de modo a dar condições e oportunidade a todos os membros da comunidade 

acadêmica de participarem do processo de auto avaliação institucional. 

Posteriormente, os dados coletados foram analisados, possibilitando a produção 

deste relatório. 

 

Os dados coletados por meio das questões fechadas foram submetidos a uma 

análise quantitativa e qualitativa. Os dados colhidos por meio das questões abertas 

foram submetidos a uma análise qualitativa. 

 

A aplicação do questionário ocorreu de forma agendada nos momentos das 

aulasde todos os cursos. Embora todas as turmas tenham comparecido para a 

coleta, é impossível afirmar que o resultado conta com a participação de todos os 

membros da comunidade acadêmica, visto que sempre há um contingente faltoso 

pequeno nas turmas. Há também turmas em estágio e em elaboração de Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC, o que não permite a participação integral dos 

alunos. 

 

Apesar disso, a administração, o corpo docente e os alunos se empenharam para 

que a participação fosse a maior possível. O resultado analisado neste relatório 

conta com a participação da maior parte dos membros da comunidade, sejam 

discentes, docentes ou funcionários. 



  

 

 

 
4.1. Sujeitos 

 
Foram sujeitos do processo auto-avaliativo os membros da comunidade 

acadêmica, a saber: discentes dos cursos de graduação, docentes dos cursos de 

graduação, funcionários técnico-administrativos.  

Toda a comunidade acadêmica foi convidada a participar do processo, mas a sua 

adesão era voluntária e não obrigatória. 

 
 

4.2. Consolidação dos resultados 

 
Após conclusão das análises dos dados coletados e da elaboração do Relatório 

foram promovidas as seguintes estratégias de discussão dos dados: apresentação 

do relatório na reunião do Colegiado Docente, seminário ampliado com professores, 

estudantes e funcionários para discussão dos resultados, sugestões e definição do 

plano de melhorias. 

 
 

 
5. ANÁLISE DOS DADOS 

 
O desenvolvimento e análise dos dados e das informações coletadas pela 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade INSPIRAR tiveram como base a 

organização estabelecida pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n. 65, 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC, 2014, que estabelece a organização do relatório 

conforme os cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da 

Lei N° 10.861, que institui o Sinaes. 

 

Somado aos cinco eixos supracitados, a CPA da Faculdade INSPIRAR também 

incluiu um sexto ponto referente à análise das informações obtidas por intermédio de 

“questões abertas” à comunidade acadêmica. 

 

Assim, nessa seção, além da apresentação dos dados e informações coletadas, 

foi realizado um diagnóstico ressaltando os avanços e desafios a serem enfrentados  

 



  

 

 

 

pela IES em sua missão educacional. É por meio do presente relatório que, 

portanto, os órgãos gestores da Faculdade, o corpo técnico-administrativo, o corpo 

docente e os demais funcionários realizarão auto-reflexão sobre o que foi alcançado 

em relação ao que está estabelecido no Plano de Desenvolvido Institucional (PDI), 

considerando sempre a busca pela evolução e pelo aprimoramento das atividades 

educacionais da IES. 

 

 

6.1 Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional 

 
6.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
Os respondentes foram questionados quanto as formas de avaliação e 

acompanhamento do trabalho institucional; se possuíam conhecimentos dos 

resultados das últimas auto-avaliações e das ações e mudanças decorrentes deste 

processo. Embora os sujeitos percebam que a estratégia avaliativa esteja ocorrendo 

de modo satisfatório, as devolutivas dos dados apreendidos, ainda, possuem falhas, 

uma vez que 41% dos respondentes afirmam que desconhecem os resultados 

obtidos pela avaliação institucional. 

Os dados apresentados apontam a necessidade de ampliar as formas de 

comunicação interna com a comunidade acadêmica da IES. Desta maneira, torna-

se relevante que a gestão da IES em conjunto com o Colegiado Docente proponha 

formas de socialização dos resultados obtidos na avaliação institucional. 

Novamente, a carência na socialização das informações desencadeadas pela 

avaliação institucional trouxe influência na divulgação das ações desenvolvidas pela 

IES que proporcionaram melhorias na qualidade das ações acadêmicas 

desenvolvidas pela instituição. 

 

 

 

6.2 - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 
6.2.1 - Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 
De acordo com a pesquisa, apurou-se que 70% dos sujeitos pesquisados  



  

 

 

 

conhecem a Missão da Faculdade INSPIRAR, provavelmente pelo fato de nas 

dependências e corredores da instituição encontrar-se afixada placa com a mesma. 

Cumprir o objetivo estabelecido pela missão institucional se apresenta como um 

compromisso ético-político de todos os técnicos e docentes integrantes da 

instituição, seja na organização e prática docente seja no atendimento aos 

diferentes serviços prestados pela IES.  

Nesta pesquisa 63% dos respondentes apresentam como “ótimo” e “bom” o 

desempenho da Faculdade INSPIRAR em cumprir sua missão, entende-se que os 

objetivos propostos pela missão têm sido alcançados e percebidos pela comunidade 

acadêmica. Porém compreende-se a necessidade de qualificar, ainda mais, os 

serviços prestados uma vez que 23% dos entrevistados compreendem que estes 

objetivos tem sido alcançados de modo regular. 

Os índices demonstram a importância de maiores discussões pela comunidade 

acadêmica nos documentos orientadores da gestão e das ações acadêmicas 

da IES. Há de se encontrar estratégias que possam promover uma apropriação 

deste documento, principalmente, pelos docentes da Faculdade INSPIRAR, uma 

vez que sua ação educativa deve ser orientada pelos objetivos e metas propostas 

neste plano. 

 

 

6.2.2 - Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade INSPIRAR, a 

IES se compromete a interagir permanentemente com a sociedade, ouvindo suas 

necessidades para atendê-las naquilo que compete à instituição. A partir desta 

premissa, a Faculdade desenvolve anualmente ações de responsabilidade social, 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social e à defesa do meio ambiente e valorização da 

vida da região na qual se insere. 

 

Ainda, 43% dos questionados desconhecem as ações de responsabilidade social 

da IES, e, por conseguinte, não conseguem opinar sobre as ações de 

responsabilidade social desenvolvidas pela Faculdade INSPIRAR. Porém, mesmo 



  

 

 

 

 que se apresente como uma ação inserida no cotidiano acadêmico as atividades 

estão invisíveis aos olhares da comunidade acadêmica da IES. Este dado 

apresenta-se conflituoso em relação ao cotidiano acadêmico, uma vez que 

sempre há uma participação efetiva da comunidade acadêmica no desenvolvimento 

das ações de responsabilidade social. Acredita-se que este desconhecimento esteja 

relacionado ao fato dos projetos possuírem nomenclaturas próprias, uma 

terminologia que não sinaliza em seu título ações de responsabilidade social. 

Mesmo que não percebidas pela comunidade acadêmica, ela possui noções da 

contribuição destas ações na melhoria da produção cultural, intelectual e artística, 

assim como na promoção da cidadania e inclusão social.  

Sobre este dado supõe-se que ao responderem esta questão os entrevistados 

estabeleceram relação com os INSPIRAR que já possuem sobre o tema – 

responsabilidade social ou relacionaram a temática com os objetivos dos projetos 

de cunho social desenvolvidos pela Faculdade INSPIRAR. 

 

 
 
 
 

6.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 
 

6.3.1 - Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

A política para o ensino desenvolvida pela Faculdade INSPIRAR foi avaliada no 

que diz respeito à qualidade de sua prática pedagógica e a adequação dos 

currículos ofertados às demandas sociais e individuais. No que se refere as práticas 

de pesquisa foi avaliado a inserção dos estudantes nos grupos de pesquisa, os 

motivos das ausências nestes espaços e sobre o conhecimento das políticas e 

práticas de pesquisa na Faculdade INSPIRAR. Em relação a extensão, foi 

questionado a respeito da participação dos estudantes dos cursos de extensão, os 

motivos que os levavam a não realizar um curso de extensão na IES e se eles 

percebiam articulação entre os cursos de extensão e os currículos dos cursos de 

graduação.  

 

 



  

 

 

A avaliação da prática pedagógica continua sendo bem avaliada pelos 

respondentes, 71% a analisam como “boa” e “ótima” em 2019. 

No que se refere aos currículos ofertados, 68% dos respondentes consideram que 

eles estabelecem vínculos com as demandas sociais e individuais.  

Quanto à participação em grupos de pesquisa, 63% dos respondentes afirmam 

que não participaram de grupos de pesquisa. A Faculdade INSPIRAR estimula a 

participação dos estudantes nos grupos de pesquisa presentes na IES, porém há 

percentual significativo de estudantes que trabalham e não possuem tempo 

disponível para chegar nas reuniões de pesquisa. 

No que se refere a avaliação da política e da prática institucional de pesquisa 

desenvolvida pela Faculdade INSPIRAR, inclusive para a iniciação científica, nota-

se que são consideradas “ótimas ou boas” por mais de 45% dos respondentes.  

Por iniciativa pessoal, diversos docentes e discentes se reúnem periodicamente, 

no decorrer dos semestres letivos de 20192 2020, sendo que em 2020, as reuniões 

foram conduzidas pelo Nucleo de Pesquisa.  

Atualmente, funcionam os grupos de pesquisa nas áreas jurídica e de gestão. 

Além dos grupos de pesquisa, semestralmente correm semanas culturais e de 

pesquisa pedagógicas que incentivam e estimulam a prática de pesquisa para 

apresentações de banners ou mesas, instrumentos que possibilitam a divulgação, 

circulação e debates acadêmicos, além da oportunidade de publicação. 

Em 2020, a Faculdade promoveu o 1 Encontro de Iniciação Cientifica, havendo 

participações de docentes e discentes detodo o Brasil, tendo sio realizado em 

formato on line em razão da pandemia.  

Contudo, mesmo com estas atividades de pesquisa, 27% dos entrevistados não 

sabem opinar sobre as políticas e práticas institucionais, desta maneira é relevante 

que estas iniciativas sejam mais divulgadas na comunidade escolar. Além do mais, 

23% dos questionados informam esta política como regular, este dado pode 

indicar a necessidade de uma readequação desta política seja no âmbito institucional 

seja no âmbito da participação discente. 

 

 

 



  

 

 

 

Percebe-se uma média adesão da comunidade escolar aos cursos de extensão 

ofertados pela IES, 57% dos questionados desenvolveram e/ou participaram dos 

projetos de extensão ofertados pela Faculdade INSPIRAR, sendo certo que o 

indicativo da redução das cargas horárias e dos horários de oferta forma meios de 

aumentar a participação dos estudantes nestes cursos; os resultados de 2019 

apontam que estas alterações fomentaram uma maior participação nestes cursos, 

todos gratuitos. 

Porém, torna-se necessário diversificar os horários da oferta dos cursos de 

extensão, fato indicado pelo índice de 35% de questionados que não participam dos 

cursos em decorrência do tempo disponibilizado para tal.Torna-se relevante que os 

objetivos e as propostas dos cursos de extensão sejam mais e melhor explicitado ao 

público acadêmico, uma ação que pode contribuir na redução dos índices de 

pessoas que não sabem opinar sobre os cursos ofertados. 

Além do mais, torna-se relevante realizar um levantamento prévio das 

necessidades acadêmicas dos estudantes, esta estratégia pode auxiliar na redução 

dos índices das pessoas que não participam dos cursos de extensão pela falta de 

interesse. 

Observa-se que os eventos acadêmicos são bem avaliados, 78% dos 

entrevistados apontam estes eventos como “ótimo” e “bom”. Este dado positivo 

aponta que a qualidade destes eventos e a sua proposta acadêmica são percebidos 

por aqueles que frequentam estas atividades acadêmicas.  

 

 
 

6.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 
As estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna foram avaliados 

positivamente por mais de 40% dos respondentes em 2020, enquanto em 2019 foi 

de 50%, o que aponta a necessidade de melhoria e transparência na comunicação 

interna. 

A respeito da comunicação externa, os dados se assemelham aos índices 

apontados na qualidade, recursos e estratégias da comunicação interna. O que 

sinaliza, mais uma vez, a necessidade da instituição investir em comunicação 

externa, otimizando o                  uso do portal, do site e das redes sociais. 



  

 

 

O telefone se apresenta como o meio de comunicação de melhor comunicação 

com a sociedade e o corpo discente. O uso das redes sociais se apresentou como 

um recurso útil nesta comunicação.  

A imagem pública da instituição nos meios de comunicação, por sua vez, é 

avaliada de modo positivo mais por mais de 55% dos respondentes. Isso demonstra 

que houve investimento e cuidado da instituição em relação a maior participação da 

instituição em assuntos comuns junto aos meios de comunicação, o que representa 

também mais expressão da faculdade nos assuntos educacionais na sociedade 

curitibana contando, inclusive, com publicações dos coordenadores e professores 

de cursos nas colunas de grandes jornais de circulação curitibana.  

 
6.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 
Com respeito a essa dimensão procurou-se investigar como a comunidade 

acadêmica avalia as formas de acesso, seleção e permanência de estudantes 

implementadas pela Faculdade INSPIRAR, as ações desenvolvidas para assegurar 

a participação dos estudantes em atividades de ensino, os mecanismos de apoio 

acadêmico para os estudantes que possuem dificuldades acadêmicas, a recepção e 

atendimento aos calouros, o serviço prestado pelos tutores das disciplinas, 

atendimento e orientação prestada pelos coordenadores e conhecimento sobre 

ações da IES de acompanhamento aos discentes. 

 

Considera-se que, garantir o acesso e permanência dos estudantes no processo 

de formação acadêmica se apresenta como um desafio e um ato essencial capaz de 

melhorar a qualidade sócio-educacional do país. Todavia, esta ação não 

seconcretiza sem a presença de atividades que possibilitem uma maior inserção dos 

estudantes no mundo acadêmico.  

 

Desta maneira, assegurar a participação dos estudantes em atividades de ensino, 

tais como monitorias e tutorias,fornecer mecanismos de apoio acadêmico para os 

estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais; tornar as aulas 

mais atrativas incorporando novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem 

e o acolhimento dos estudantes pelo corpo acadêmico e coordenação de curso 

pode  



  

 

 

 

se tornar instrumentos que oportunizem a permanência dos estudantes. 

Por meio de uma análise conjunta dos dados, identificamos que de um modo 

geral as políticas de atendimento aos discentes são bem avaliadas de modo positivo. 

Porém, ao se analisar os itens mecanismos de apoio acadêmico para os estudantes 

que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais, o atendimento prestado pelos 

monitores/tutores das disciplinas aos discentes e atendimento prestado pelos 

coordenadores percebe-se uma incongruência, já que promover ações de 

acolhimento por meio da monitoria e coordenação de curso se apresentam como 

mecanismos de prestação de serviços capazes de auxiliar os estudantes em suas 

dificuldades acadêmicas. 

 

 
 

6.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

6.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 
Os resultados da avaliação das políticas de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho foram positivamente avaliados pelos 

entrevistados.  

Os sujeitos foram questionados sobre a quantidade de profissionais técnico- 

administrativos e de professores bem como sobre sua experiência profissional e 

formação. 

 

Vale ressaltar que, no ano de 2020 o grau de satisfação dos sujeitos entrevistados 

aumentou, posto que a Faculdade investiu na criação de uma Central de 

Relacionamento de modo a proporcionar melhor atendimento especialmente em 

razão da pandemia, o que indica que um cuidado e atenção da instituição na 

contratação de um quadro funcional mais variado, e igualmente capacitado, para 

exercer a missão da instituição. Além do mais, estes dados refletem o investimento 

da IES na formação e qualificação profissional dos técnicos-administrativos e 

docentes da instituição. 

 

 



  

 

 

 

 
6.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 
Os resultados da avaliação da adequação da forma de gestão adotada ao 

cumprimento dos objetivos educacionais da Faculdade INSPIRAR são 

inconclusivos, uma vez que há um percentual semelhante nos índices dos 

respondentes que conhecem, desconhecem e não sabem da existência destes 

documentos. Já o grau de conhecimento dos membros da faculdade sobre os 

institutos legais da IES (estatutos, regimentos, regulamentos internos, normas 

acadêmicas etc.) foi muito positiva. 63% dos entrevistados confirmam a existência 

de tal adequação, houve um aumento deste índice, se comparado com o ano de 

2019. 

Quanto ao nível de satisfação com as decisões tomadas pelo Colegiado, os dados 

apontam um grau regular de satisfação. 

 

 
6.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
De modo geral, os respondentes não se sentem aptos para responder sobre a 

sustentabilidade financeira da instituição, contudo percebe-se que 32% dos 

questionados acreditam que a Faculdade INSPIRAR é sustentável financeiramente, 

esta percepção pode ter influenciado o grau de satisfação relacionada a imagem 

pública da Instituição nos meios de comunicação.  

 
 

6.5 Dimensão 7: Infra-estrutura Física 

 
Em 2020 a Faculdade Inspirar mudou-se para uma sede muito ampla e projetada 

de acordo inclusive com as sugestões da comunidade academica. O conforto, 

mesmo  na unidade antiga, sempre foi primado pela IES, todavia em razão do 

aumento do número de alunos, alguma questões foram apontadas em 2019 

apresentaram uma avaliação razoavelmente satisfatória em comparação ao anos 

anteriores.  

 

 



  

 

 

Em relação, aos itens conservação e limpeza, horário de atendimento ao aluno e 

atendimento os índices foram bastantes positivos. 

 

7. O ANO DE 2020 - CPA 2020 – TRANSIÇÃO PARA O ENSINO REMOTO, EM 

FUNÇÃO DA PANDEMIA 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Inspirar disponibilizou, dois 

questionários de autoavaliação institucional durante o ano de 2020. Todos os 

professores, técnicos e estudantes que estiveram na instituição durante o ano de 

2020 foram o público-alvo da pesquisa. Foram feitas mobilizações acerca da 

necessidade de participação de todos nesse processo avaliativo, sendo de 

fundamental importância para a instituição, uma vez que as respostas dadas serão o 

instrumento norteador do replanejamento institucional. 

 

Mesmo com o período de pandemia, o questionário passou por reelaboração, 

visando considerar as atividades desenvolvidas durante o período de trabalho remoto 

e as atividades não presenciais, sendo que o objetivo do questionário foi de 

identificar os meios necessários para a realização de melhorias institucionais dos 

cinco eixos da IES. 

 

Assim, a CPA, elevando suas atribuições conduzir o processo de avaliação interna 

da instituição, coletar e sistematizar informações e, no fim desse processo, produziu 

um relatório que permitiu ajustes e respostas imediatas da organização pedagógica 

durante o período da pandemia em 2020. 

 

Com o objetivo de avaliar a INSPIRAR e diagnosticar os possíveis pontos fracos, 

medianos e fortes, e, com base nessa pesquisa, focalizar os trabalhos, por meio dos 

gestores, com vistas à oferta de uma educação de excelência, a metodologia da 

pesquisa foi readequada de forma a permitir a adaptação ao cenário pandemico. 

 

A síntese dos resultados das pesquisas tangeu à transição para o ensino remoto, 

em função da pandemia do covid-19, bem como a qualidade e especificidades desta 

transição.  



  

 

 

 

A avaliação foi demandada pela Direção Geral de Cursos, quando da urgência de 

tornar o ensino presencial modalidade remota, em face da Pandemia do COVID-19 e 

de sua necessidade de isolamento social. 

 

O objetivo principal foi atender as recomendações dos governos municipal e 

estadual, bem como das autoridades educacionais e de saúde, sem perda da 

qualidade de ensino praticada pela INSPIRAR. 

 

A pesquisa teve caráter extraordinário, em função da Pandemia e ficou disponível 

para respostas de 25/05/2020 a 08/06/2020 e na segunda etapa de 02/12/20 a 

13/12/20, a fim de possibilitar a participação de mais alunos, bem como permitir um 

tempo de adaptação do aluno ao ensio remoto, para que pudesse opinar com melhor 

qualidade.  

 

Ao todo, foram recebidas 117 respostas do total de alunos da modalidade 

presencial.  

 

Quando perguntados se já haviam cursado alguma disciplina a distância, antes da 

necessidade de isolamento, 64,4%, ou seja, 76 alunos responderam que sim, 

enquanto 41 alunos – 34% responderam que não. 

 

No quesito interatividade do aluno e participação nas aulas remotas 43,6% dos 

respondentes afirmaram ser razoável, enquanto 53% mediano e apenas 7,7% 

inexistente. 

 

Sobre os meios de interatividade usados pelos alunos e professores, 82,1% 

responderam que usam o chat da plataforma Teams; 18,8% usam o microfone 59,8% 

WhatsApp;  48,7% e-mail e 6,8% ligações telefônicas. Ressalta-se que nesta 

pergunta uma resposta não exclui a outra; eram apenas complementares. 

 

 

 



  

 

 

 

Sobre ser possível fazer o uso das ferramentas citadas na questão anterior dentro 

da plataforma Teams, adotada pela INSPIRAR 54,7% responderam que sim; 6,8% 

responderam que não e 41,9% responderam parcialmente. 

 

Quando perguntados sobre a transição para o ensino remoto, 77,3% responderam 

que houve agilidade na adaptação para o uso de ferramentas virtuais por parte da 

INSPIRAR, dando continuidade ao cronograma do semestre; 7,7% responderam que 

não que não houve agilidade, enquanto os demais responderam que a adaptação foi 

parcialmente ágil. 

 

Quando perguntados se houve perda de conteúdo programático na transição para 

o ensino remoto e se o aluno se sentiu prejudicado, 22,2% responderam que sim, 

enquanto 47,9% responderam que não e 32,5% responderam parcialmente. 

 

Quanto à atenção dada pelos professores aos alunos, 69,2% dos respondentes 

afirmaram que sim, enquanto 23,9% afirmaram ser parcialmente e 6,8% que não 

receberam atendimento. 

 

Quando perguntados se os professores buscavam a envolvê-los nas aulas, 38,5% 

responderam que sim; 41,9% responderam ter ocorrido parcialmente, enquanto 

19,7% afirmaram que não. 

 

Quando perguntados se durante o isolamento, a IES ofertou atividades de extensão 

para os alunos, 68,4% responderam que sim, enquanto 32,5% responderam que 

não. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

8. ANÁLISE GERAL 

 
 

Compreende-se os processos internos de avaliação se apresentam com uma 

figura de natureza estratégica, diagnóstica e formativa, uma vez que eles 

oportunizam uma identificação e reflexão da potencialidades e fragilidades da 

realidade institucional, aspectos que possibilitam a qualificação do ensino superior. 

Desta maneira cabe a CPA contribuir na apresentação desta identificação e propor 

ações que possam fortalecer as potencialidade e minimizar as fragilidades. 

 

Vale ressaltar que, as sugestões foram realizadas pela referida Comissão e pelos 

estudantes dos cursos de Administração, Gestão Hospitalar e Direito  como 

propósito garantir a maior abrangência possível na discussão desses resultados e, 

assim, conscientizar a comunidade da importância dessa atividade ao longo dos 

anos e os benefícios que dela puderam ser auferidos. 

 

Nos dados apurados percebe-se que há uma necessidade de ampliar as formas 

de comunicação interna e externa. Na reunião realizada com os estudantes, houve 

a sugestão de potencializar o uso das redes sociais, segundo eles publicizar as 

diversas ações desenvolvidas pela Faculdade INSPIRAR.  

 

Importante salientar o reconhecimento da qualidade acadêmica dos docentes e do 

currículo da IES. No que se refere ao corpo docente, a IES tem como ação 

administrativa contratar docentes com mestrado e doutorado, além do mais investe 

de modo significativo no processo formativo dos professores, algo que ocorre por 

meio da contratação de palestrantes e do incentivo a participar e apresentar 

pesquisas em externos.  

 

No que se refere ao currículo, observa-se que a comunidade acadêmica percebe 

a sua contextualização com os aspectos sociais e culturais que atravessam as 

realidades local e global, algo preconizado pela pelas  Diretrizes Curriculares         

Nacionais respect ivas dos cursos.   

 



  

 

 

Os dados apontam que os cursos de extensão são bem avaliados, a comunidade 

acadêmica. Existe uma percepção positiva da importância destas atividades na 

formação discente, assim como as interações que ele promove com os aspectos 

cotidianos.  

 

No que se refere, as ações relacionadas a pesquisa percebe-se que há uma 

média participação dos estudantes no grupos de investigação, com especial 

destaque para os alunos do Curso de Direito. Na reunião com os estudantes, foi 

enunciado que as ausências ou não participação nestes grupos ocorre em virtude 

da não coincidência dos horários do trabalho e da realização dos grupos. 

 

Outro dado importante de salientar é o alto grau de satisfação nos pontos 

relacionados a conservação e limpeza, satisfação do atendimento, horário de 

atendimento, acervo bibliográfico digital, aspectos que em conjunto com qualidade 

acadêmica dos docentes e do currículo, promovem uma ação que qualifica a 

instituição.  

 

Entende-se aqui que em 2020, a Faculdade INSPIRAR transferiu-se para uma 

estrutura especialmente concebida para a cominidade escolar, o que permitirá uma 

significativa mudança na impressão dos espaços fisicos e areas comuns 

disponibilizados a comunidade academica.  

 

O cenário de pandemia ensejou demandas academicas extras, cujo resultado 

apresentou-se positivo na mitigação dos pontos fracos identificados.  

 

Conclui-se que a avaliação institucional pode promover uma maior qualidade nos 

serviços prestados à comunidade acadêmica, assim como oportunizar a formação 

de docentes capazes de fomentar uma transformação social. 
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