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1. Introdução 
 

O presente relatório faz parte do Processo de Avaliação Institucional, sendo um dos 

instrumentos do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e utilizou 

como base as diretrizes estabelecidas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. 

Constam aqui os resultados relativos às pesquisas ocorridas em 2021, embora com 

as dificuldades inerentes à pandemia da Covid-19, que nos impôs restrições no que tange 

ao contato mais próximo com os estudantes, foi possível, ainda assim, obter os dados 

necessários para compor este documento, e apesar de haver um tímido e progressivo 

retorno parcial às atividades presenciais, todos os esforços restaram nas informações aqui 

apresentadas e coletadas no período supracitado. 

Importante ressaltar que o processo de avaliação é contínuo na busca de melhorias 

que envolvem as ações desta IES, ou seja, a pandemia também trouxe novos aprendizados 

e direcionamentos no sentido de capacitar todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

DADOS INSTITUCIONAIS 

Nome da Mantenedora: AX – Centro de Estudos da Saúde Ltda-EPP  

Código da Mantenedora: 3359  

CNPJ: 07.109.722/0001-28  

Categoria administrativa: Pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, 

Sociedade Civil  

Localização desde 2020: Rua João Tschannerl, 880 – Vista Alegre – Curitiba/PR 

 

Nome da Mantida: Faculdade de Tecnologia INSPIRAR 

Código da IES: 11818  

Organização acadêmica: Faculdade  

Portaria de Credenciamento: Portaria nº1385, de 8/12/2010, publicada no Diário Oficial da 

União em 09/12/2010.  

Portaria de Recredenciamento: Portaria nº261 de 18/4/2016, publicada no Diário Oficial 

da União em 19/4/2016.  

Localização até 2019: Rua Inácio Lustosa, 792 – São Francisco – Curitiba/PR  

Localização desde 2020: Rua João Tschannerl, 880 – Vista Alegre – Curitiba/PR 
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PRESIDENTES DA MANTENEDORA: 

Dr. Esperidião Elias Aquim  

Dr. Marcelo Marcio Xavier  

DIREÇÃO GERAL: 

Prof. MSc. Marcelo Marcio Xavier  

 

 

COMPOSIÇÃO DA CPA – Comissão Própria de Avaliação: 

Presidente: Prof. Dr. Luiz Fernando R. Campos 

Repr. Corpo Docente – Grad.: Profa. MSc. Silvia Regina do Prado Amaral 

Repr. Corpo Docente – Grad. EaD: Profa. Esp. Ana Noredi Schuster 

Repr. Corpo Docente – Pós-Grad. Profa. Dra. Angélica Lodovico 

Repr. Corpo Técnico-Administrativo / Secretária: Valquíria M. Z. Cordeiro 

Repr. Corpo Discente: Ghibson Hahn 

Repr. Sociedade Civil Organizada: Sr. Rodrigo Araújo Krieck 

 
 
 

2. Metodologia 
 

Os processos de avaliação da Faculdade INSPIRAR constituem uma ação 

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

melhoria contínua das suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Tal 

processo segue as orientações oriundas das 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 todas as 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas.  

Conforme a referida lei, esta comissão é a responsável por conduzir os processos 

de avaliação internos da Instituição e por sistematizar e apresentar as informações 

solicitadas pelo INEP/MEC. 

Para a elaboração deste relatório foram realizadas as análises dos resultados da 

Avaliação Institucional Interna dos dois semestres do ano de 2021, seguindo protocolos 

internos desenvolvidos para o enfrentamento do período pandêmico. 
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3. Desenvolvimento 
 

Foram pesquisados os seguintes itens para futuras discussões e 

possibilidades de melhorias: 

 

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 

 

 
4. Análise dos Dados e das Informações 

 

O desenvolvimento e análise dos dados e das informações coletadas pela Comissão 

Própria de Avaliação da Faculdade INSPIRAR (CPA) 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. 

Até o ano de 2019 a compilação dos dados e seu devido processamento era feita de 

forma manual, com formulários físicos preenchidos pelos respondentes. 

Em 2020 o questionário revisado foi aplicado de forma online utilizando ferramenta 
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pública e gratuita pelo aplicativo de gerenciamento de pesquisas disponível no Google. Aos 

consulentes foi disponibilizado o Google Forms para pesquisar e coletar as necessárias 

informações e os resultados foram compilados em planilhas do programa Excel. 

Neste ano de 2021 a CPA da Faculdade INSPIRAR utilizou seu sistema de gestão 

acadêmico UniMestre, no qual foi oferecido o questionário por período determinado para a 

participação dos discentes. Recebidas as informações pelo presidente da comissão, foram 

estas processadas e enviadas aos demais membros da Comissão Própria de Avaliação 

CPA, que após reunião, compilação e análise dos dados enviou o relatório final à Diretoria 

de Graduação. 

Importante salientar que o processo é realizado de forma sigilosa, mantendo-se a 

confidencialidade de cada respondente. 

 
 
4.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 

Os respondentes foram questionados quanto as formas de avaliação e 

acompanhamento do trabalho institucional em especial quanto ao conhecimento dos 

resultados das últimas autoavaliações e das ações e mudanças decorrentes deste 

processo. Os números apontaram para cerca de 56,6% dos respondentes que afirmaram 

possuir conhecimento dos resultados      obtidos pela avaliação institucional, por meio da 

divulgação oficial que os mesmos tiveram durante o período letivo seja pelos canais de 

comunicação da Instituição e por intermédio dos docentes da IES. 

Os dados apresentados, que não superam o resultado acima, apontam a 

necessidade de ampliar e intensificar as formas de comunicação interna com a comunidade 

acadêmica, que em virtude do período de afastamento social foi de certa maneira 

prejudicada, ressurge agora na retomada de aulas presenciais com novas dinâmicas e com 

contato mais próximo aos educandos. Desta maneira, torna-se relevante que a gestão da 

IES em conjunto com o Colegiado Docente retome o trabalho de propostas de divulgação 

de resultados e proponha formas de socialização dos resultados obtidos na avaliação 

institucional. 

Cabe ressaltar que os esforços em cumprir as metas estabelecidas foram 

maximizados com a diminuição das restrições sanitárias e o paulatino retorno dos 

acadêmicos aos bancos escolares. Restando na observância da divulgação efetiva via 

comunicação interna mediada pelo departamento de marketing da empresa. 
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4.2. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 
Conforme consulta realizada, cerca de 68% dos sujeitos pesquisados conhecem a 

Missão da Faculdade INSPIRAR, muito pelo fato de que existem informações divulgadas 

nas dependências da instituição em local de fácil visualização. 

Cumprir o objetivo estabelecido pela missão institucional é um compromisso ético-

político de todos os envolvidos na IES (técnicos e docentes), tanto na organização e prática 

docente quanto no atendimento aos mais variados serviços oferecidos pela Instituição. 

Nesta pesquisa 65% dos respondentes apresentam como “ótimo” e “bom” o 

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

propostos têm sido alcançados e percebidos pela comunidade acadêmica.  

É de grande importância que ocorram maiores discussões entre todos os envolvidos, 

ou seja, é mandatório criar estratégias que promovam a intensificação da divulgação, em 

especial por meio dos docentes da IES. 

 
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
A Faculdade INSPIRAR, vem interagindo com a sociedade, ouvindo suas 

necessidades para atender tudo o que for pertinente e possível de ser alcançado. 

O resultado de 59% dos entrevistados nos contempla com a afirmativa que 

conhecem, e muitos já usufruíram, das ações de responsabilidade social da IES, e, 

portanto, conseguem identificar tais ações desenvolvidas pela Faculdade INSPIRAR.  Entre 

as atividades de responsabilidade social é mister ressaltar a ação dos Núcleos Institucionais 

como o NEI (Núcleo de Empregabilidade INSPIRAR), o NIA (Núcleo de Inclusão e 

Acessibilidade), NuTes (Núcleo de Tecnologia Social e Extensão) e o NEP (Núcleo de 

Estudo e Pesquisa).  

As ações, sejam elas independentes ou individuais, operacionalizam, incentivam e 

auxiliam cursos, projetos, palestras, encaminhamentos para vagas de empregos, fomentam 

a pesquisa acadêmica e projetam a Faculdade INSPIRAR como referencial social para a 

comunidade e prospecta para os próximos anos ações ainda mais inovadoras e exitosas 

no âmbito de responsabilidade social. Entretanto devido ao momento de reclusão e 

distanciamento social, muitas das ações supracitadas desaceleraram. Em 2022 estão 

sendo retomados projetos e ações institucionais que visam maior engajamento no que 

tange as ações sociais dos núcleos e das coordenações de cursos. 
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4.3. Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

A avaliação da prática pedagógica continua sendo bem avaliada pelos estudantes 

73,1% (para as opções boa e ótima). No que se refere aos currículos ofertados, o mesmo 

número faz elogios à IES. 

A política foi avaliada no que diz    respeito à qualidade de sua prática pedagógica e 

a adequação dos currículos ofertados às demandas sociais e individuais.  

Em relação aos grupos de pesquisa e estudo e à respectiva participação, 36% dos 

entrevistados afirmam que participaram de grupos de pesquisa. Apesar do desejo dos 

alunos da Faculdade INSPIRAR de participarem mais intensamente das ações de pesquisa 

há uma realidade de muitos, no que se refere ao pouco tempo para os mesmos se 

dedicarem, exiguidade devido à grande carga de trabalhos profissionais, sendo eles em 

sua maioria estudantes do período noturno. 

Em 2021, houve o Congresso de Produção Científica promovido pela Faculdade 

INSPIRAR, havendo participações de docentes e discentes, sendo este em parte, 

presencial no segundo semestre letivo próximo ao final do ano, este evento ocorreu com 

os devidos cuidados de distanciamento social e demais orientações das autoridades 

sanitárias devido à pandemia do Corona vírus. Houve uma robusta participação da 

comunidade acadêmica, entre artigos e resumos cerca de 60 trabalhos foram submetidos 

e apresentados no II Congresso de Pesquisa e Extensão e, em torno de 250 estudantes 

participaram. O saldo positivo encoraja novas ações tanto de Pesquisa quanto de Extensão, 

que a partir de 2022, seguindo as novas diretrizes nacionais do Ministério da Educação e 

Cultura, os projetos de Extensão serão curricularizados, em 10% da carga horária dos 

cursos de graduação presenciais e EaD.  

 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 
A questão da comunicação foi avaliada em 56,3% como bom e ótimo, em termos de 

divulgação externa e, internamente chegou a 62,4% a partir das informações da Secretaria 

Acadêmica. 

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

a sociedade e o corpo discente. O uso das redes sociais representa um recurso útil nesta 

comunicação pois abrange diversos públicos, sabedores que 66% dos internautas 
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brasileiros acessam dispositivos móveis, neste segmento a Faculdade INSPIRAR tem 

investido maciçamente no intuito de divulgar a Instituição e todas as ações que demandam 

participação da comunidade, dos discentes e dos docentes, bem como os projetos sociais 

que mantém por meio dos seus núcleos os cursos de Graduação. 

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 muito provável pela grande 

e efetiva participação da Direção da IES junto a uma das emissoras de rádio de maior 

audiência pelo público jovem, o mesmo que frequenta a INSPIRAR. 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

A partir da análise dos dados coletados, observou-se que as políticas de atendimento 

aos discentes são avaliadas positivamente. A acessibilidade ocorre de forma contínua por 

meio da organização hierárquica de atendimento e suas vicissitudes como segue: Na ordem 

de atendimento estão o Professor na sala de aula, a Coordenação de curso na sequência, 

a Direção da IES quando solicitada, questões referentes à Secretaria Acadêmica por 

diversos canais, o Núcleo de Atendimento Pedagógico NAPFD, o Núcleo de Inclusão e 

Acessibilidade o NIA e demais setores de acordo com as necessidades, sejam elas 

pedagógicas, administrativas ou técnicas. 

Por outro lado, algumas dificuldades foram apresentadas tanto do ponto de vista 

acadêmico como os de ordem pessoal, as quais foram objeto de discussão nas esferas 

responsáveis e foram tratadas de forma individual para que todo as demandas sejam 

sanadas, a fim de oferecer o conforto necessário aos estudantes, o que é uma cultura 

organizacional da Faculdade INSPIRAR. 

Os coordenadores foram muito bem avaliados, recebendo muitos elogios, devido ao 

bom atendimento com foco nas dificuldades dos alunos. 

 
4.4. Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 
Os estudantes foram perguntados acerca da quantidade de profissionais técnico- 

administrativos e de Professores, assim como as experiências profissionais e formação. 

A partir daí 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. 
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Isto reflete mais uma vez o resultado da implantação de uma Central de 

Relacionamento (em 2020) de modo a proporcionar melhor atendimento especialmente em 

razão da pandemia.  

Importante relembrar a preocupação da mantenedora em investir na formação e 

qualificação profissional dos técnicos-administrativos e docentes da Instituição, provado 

está pelo número de colaboradores que são alunos da Faculdade INSPIRAR com 

incentivos financeiros e de crescimento pessoal e profissional. 

 
 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Com relação à Organização e Gestão da Instituição, a IES utilizou os resultados da 

pesquisa para os devidos ajustes, em especial para divulgar à toda a comunidade 

acadêmica as inovações técnicas, pedagógicas e administrativas onde se inclui novos 

cursos de Graduação presenciais e EaD, uma Escola Técnica de Enfermagem (2022), e 

todas as demais ações que envolvem o crescimento da Instituição e a sua sólida atuação 

no universo educacional.  

O nível de conhecimento dos membros da faculdade sobre os institutos legais da 

IES (estatutos, regimentos, regulamentos internos, normas acadêmicas etc.) foi muito 

positivo. Cerca de 64,5% dos entrevistados confirmam a existência de tal adequação. 

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

apontam um grau regular de satisfação. Neste quesito as ações estão sendo revisitadas e 

novas diretrizes estão sendo formuladas para atender as solicitações registradas em 

consulta. 

 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
A sustentabilidade financeira da Faculdade INSPIRAR se traduz no uso dos recursos 

de forma equilibrada, ou seja, garantindo a segurança financeira por meio do uso eficiente 

dos recursos disponíveis, sempre com uma visão de longo prazo. A instituição inaugurou 

uma nova sede em 2020 dentro de uma estrutura sustentável, na medida em que conta 

com poço artesiano e painéis solares, foi planejada considerando as melhores práticas de 

acessibilidade e infraestrutura. 

No que tange ao uso de seus recursos financeiros, a instituição manteve regiamente 

os salários de seus funcionários e os benefícios destes apesar das dificuldades econômicas 
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enfrentadas pela maioria da IES no país com a pandemia de COVID-19 que teve como 

consequência a inadimplência, evasão escolar e redução de ingresso de novos alunos. 

Está no momento retomando seu crescimento por meio de estratégias administrativo 

financeiras, com redução de custos, sem demissão de funcionários e com novas 

contratações para atender as futuras demandas dos novos cursos programados. 

 

4.5. Eixo 5: Infraestrutura Física 
 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

É muito natural que sejam feitos elogios relativos à estrutura física, visto que a IES 

mudou de local, remodelando-o em conformidade com as observações feitas pela 

comunidade por intermédio da CPA. 

Em 2020 a Faculdade INSPIRAR mudou-se para uma sede ampla e projetada de 

acordo, também, com as sugestões da comunidade acadêmica.  

Foram eliminadas barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, em parceria 

com NIA - Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, permitindo o acesso aos espaços de uso 

coletivo; foram demarcadas áreas para pessoas com deficiência nas vagas do 

estacionamento, com adequação do número de vagas, conforme regulamentado por 

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); vaga disponível na entrada do 

bloco principal próximo do elevador para cadeirantes; acesso para entrada principal e 

lateral. 

Foram delimitadas vagas de estacionamento na proporção prevista pela legislação 

vigente de 2% para pessoas com deficiência e 5% para pessoas idosas, com piso regular, 

estável e antiderrapante, com espaços adicionais de circulação, sinalização vertical e 

horizontal, construídas de acordo com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT 9050. 

Foram instaladas rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de 

rodas; adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; construção de banheiros adaptados; biblioteca adequada em relação a 

distâncias entre as estantes de livros e os corredores para a manobra da cadeira de rodas 

e adequação das mesas para acessibilidade; lavabos em altura acessível aos usuários 

cadeirantes; elevador para acesso a andar superior. 

Na última avaliação da CPA alguns alunos solicitaram que o estacionamento não 

fosse revestido de pedras britadas, pela dificuldade no trânsito com calçados saltos altos 
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com risco de queda. Para isto, no período de férias 2021/2022, foi instalado asfalto e 

marcação além de sinalização para evitar possíveis acidentes entre os veículos.  

 

5. Ações com base na análise 
 

Após o processo de análise de dados e a respectiva elaboração do relatório, algumas 

ações foram promovidas pela IES voltadas a atingir o público discente, docente e demais 

envolvidos no processo. 

A divulgação foi direcionada ao colegiado docente, seminário ampliado com 

professores, estudantes e funcionários para discussão dos resultados, sugestões e 

definição do plano de melhorias. 

Tem-se nas últimas páginas deste relatório um resumo das observações positivas, 

aqui denominadas de Elogios, assim como outras tais que requerem a atenção para 

correção e/ou melhoramento, denominadas de Comentários. 

 

 
6. Considerações finais 
 

Deve-se considerar que os processos internos de avaliação se apresentam com 

importância relevante como as ações estratégicas, táticas e operacionais, visto que 

propiciam um processo de melhoria contínua. Isto posto, cabe a CPA a possibilidade e 

obrigação de contribuir na apresentação desta identificação e propor ações para fortalecer 

os pontos já exitosos além de debelar possíveis insuficiências. 

A implantação e implementação da CPA demonstrou continuar sendo um excelente 

instrumento de avaliação para Faculdade INSPIRAR, contribuindo sensivelmente para as 

melhorias orquestradas pela presidência e direção.  

A participação dos alunos dos cursos de Administração, Gestão Hospitalar e Direito, 

respondentes da CPA, garantiram a abrangência necessária à discussão dos resultados e 

efetivar o mais rápido possível as solicitações viáveis, tanto do ponto de vista técnico, como 

operacional e financeiro.  

A partir das contribuições destes alunos, foram também convidados a participar no 

ano de 2022 os representantes de EaD, a saber, Renan Cordeiro e Milena Dantas. 

Algumas ações foram implantadas depois de observadas as necessidades de 

ampliação das formas de comunicação interna e externa. Houve a contribuição dos alunos 

como sugestão de potencializar o uso das redes sociais para auxiliar neste quesito pois, 
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conforme os mesmos, isto poderá trazer de forma rápida e efetiva um maior resultado para 

a IES. 

Importante salientar o reconhecimento dos respondentes 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, e investir de modo 

significativo no processo formativo dos professores, como: semanas pedagógicas; estímulo 

a desenvolvimento acadêmico; plano de cargos e salários com progressão conforme 

titulação e feedbacks periódicos pautados nos resultados da CPA e acompanhamento 

constante da coordenação e direção da graduação. A contratação de palestrantes e o 

incentivo a participação em eventos e pesquisas é uma orientação constante da direção da 

Faculdade INSPIRAR. 

Finalizando, observou-se que cada vez mais a avaliação institucional pode promover 

uma melhoria geral de nível de qualidade nos serviços prestados para toda a comunidade 

acadêmica, assim como oportunizar a formação de docentes capazes de fomentar uma 

transformação social. 

A seguir serão apresentadas duas tabelas, sendo a primeira com o resultado da 

pesquisa e a segunda com indicação dos responsáveis pelas melhorias que serão 

implantadas e projetadas com a previsão de execução. 
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TABELA 1 

Relação dos Elogios apontados pelos respondentes na pesquisa em 2021 

 

continua 

#
SUMA 

RIZADO
Ed ELOGIOS CURSO

1
Apoio ao 

Aluno
1

Na parte administrativa, quero elogiar a "X" e o "Y"!! Pessoas maravilhosas e que me ajudam, 
sempre que tenho algum problema.

ADM

Apoio ao 
Aluno

2
Todos os serviços prestados pela faculdade são de qualidade. Coordenadores e professores 
comprometidos com suas funções.

DIR

Atividade 
Extra 

Curricular
1 Cursos de extensão, são excelentes e agregam muito no aprendizado. ADM

Atividade 
Extra 

Curricular
2

No momento sem sugestões, acho que em comparação com outras instituições de ensino 
superior a Inspirar saiu na frente em vários aspectos, e no início da pandemia com alguns 
erros mais foi acertando e não deixou os alunos na mão, e conseguiu cumprir com o 
calendário acadêmico sem prejuízos na formação final.

ADM

Atividade 
Extra 

Curricular
3 Gostei muito das parcerias da Inspirar com demais empresas e Instituições. ADM

Atividade 
Extra 

Curricular
4

Gostaria de ver cada vez mais oportunidades para os alunos colocarem em prática o ensino – 
a exemplo da parceria com a Santa Casa.

ADM

Corpo 
Docente

1
Os cursos de extensão estão de parabéns. Profissionais listados abaixo que superam as 
expectativas em qualidades de trabalho e ensino: professores "X, Y, Z, W" e a moça da 
biblioteca.

ADM

Corpo 
Docente

2

Gostaria de elogiar os professores e o coordenador do curso, prof "X"!! Todos, sem exceção 
sempre foram (do primeiro período até hoje) prestativos, atenciosos. Sobre a contratação do 
prof "X", gostaria de parabenizar a faculdade. Não poderiam ter escolhido melhor pessoa e 
profissional. Pela fala dele percebe-se que é uma pessoa apaixonada pelo que faze gostaria 
que todos nós, alunos de Administração também fossemos. E eu admiro muito isso nele. 
Quero destacar um professor neste meu elogio: O Professor "Y" (primeiro período que tenho 
aula com ele). Também uma pessoa comprometida, sem tempo ruim para ajudar a todos. A 
paciência dele é admirável. Rsrs Enfim.... Obrigada a todo o corpo docente da faculdade. 
Cada período é uma expectativa para saber qual será o(s) professor(es) que eu vou me 
"apaixonar". Rs

ADM

Corpo 
Docente

3

Gosto muito da metodologia da Faculdade Inspirar onde os trabalhos em equipes ou não tem 
peso maior que uma prova objetiva, e o modelo aplicado nas aulas o PBL nos faz sair da zona 
de conforto e praticar um pouco da teoria e correr atrás das informações. A Inspirar atende 
minhas expectativas e vai ao encontro com aquilo que acredito de como deve ser uma 
instituição de ensino de qualidade.

ADM

Corpo 
Docente

4

Gosto muito de como os professores, coordenadores e diretores são prestativos. Sempre fui 
muito bem atendida! Já havia estudado na Universidade Positivo e somente na Inspirar senti 
que os profissionais realmente se preocupam em ouvir o aluno e garantir uma melhor 
qualidade de ensino.

ADM

Corpo 
Docente

5
Bons professores, de modo geral, que buscam estar próximos dos alunos e trazem excelente 
bagagem de experiências. 

ADM

Corpo 
Docente

6 Atendimento sempre educação, especialmente a prof "X", excelente didática! DIR

Corpo 
Docente

7
Muito satisfeita, a grade de docência é de sua melhor qualidade. Profissionais capacitados e 
que assumem uma postura totalmente ética nas suas funções.

DIR

Corpo 
Docente

8

Adoro a equipe Inspirar profissionais super comprometidos, aulas remotas são maravilhosas, 
podemos continuar com elas até o final do curso, a plataforma Brightspace adquirida pela 
Faculdade e disponibilizada para os alunos é incrivelmente boa o que possibilita um 
rendimento muito bom de todos os conteúdos ofertados pelos Professores.

DIR

Corpo 
Docente

9
A melhor instituição de ensino superior, de relevante produção intelectual, cultural e científica, 
principalmente em bacharelado em Direito, em todos os requisitos por excelência, afrente de 
muitas, em inovação. Excelente infraestrutura para realização de pesquisa e eventos,

DIR

Corpo 
Docente

10
Professores altamente capacitados, domínio do conteúdo, amplo conhecimento da 
aplicabilidade da matéria ministrada, didática instigadora que nos faz aprofundar os temas 
abordados em aula.

DIR

2

3
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#
SUMA 

RIZADO
Ed ELOGIOS CURSO

Estrutura 1 Excelente estrutura da faculdade e plataforma ead. ADM

Estrutura 2
Estrutura física excelente e muito bem pensada, da gosto e vontade de usar a mesma. 
Plataforma "Brightspace" é completa e excelente, consegue fazer a ponte entre aluno e 
professor de forma organizada e dinâmica (quando usada da forma correta é claro). 

ADM

Estrutura 3
Plataforma de aula muito boa, atendimento à secretaria sempre no prazo e com educação, 
além disso, especialmente a professora Rosa, excelente didática!

DIR

Estrutura 4 A faculdade possui uma ótima infraestrutura, o que é um incentivo para os alunos. DIR

Estrutura 5
Faculadade completa, com biblioteca equipada, salas de informática, entre outros. Corpo 
Docente todos especialistas, sendo mestres e doutores, especialmente na graduação 
Bacharelado em Direito.

DIR

Estrutura 6 Ambiente incrível, estrutura nova, deve ser mantida com esse padrão. DIR
Geral 1 Agradecer a toda equipe da Inspirar. ADM

Geral 2
Faculdade Inspirar supera todas as expectativas ano após ano, não consigo pontuar nenhuma 
necessidade de melhora, no entanto, a faculdade me surpreende cada dia mais com sua 
dedicação aos discentes e docentes.

DIR

Geral 3

Realmente não tenho o que reclamar da Inspirar, estou muito feliz com minha escolha. Até o 
momento, sinto que não é tão conhecida, pois sempre que algum conhecido questiona qual é 
a faculdade onde estudo, percebo que não conhecem, mas... repasso aos demais tudo sobre 
a estrutura da faculdade, desde a estrutura física que é muito acolhedora, até todo o corpo 
docente que é espetacular. Biblioteca, sala de estudos, arquibancada de estudos, cantina, 
salas, todas limpas, muito bem apresentáveis, A ÚNICA COISA QUE FALTA: as aulas 
presenciais.

DIR

Geral 4 Sou muito grato a oportunidade. DIR
Geral 5 Ótima instituição de ensino, muito acima da média, estão de parabéns DIR
Geral 6 Estou muito feliz com a escolha que fiz, em todos os sentidos DIR

Geral 7
A Faculdade Inspirar só tem a crescer, atualmente já veem crescendo, porem tem muito mais 
pela frente.

DIR

Geral 8 Melhor escolha, estou feliz por ter escolhido a Inspirar. DIR

Geral 9
Uma ótima Instituição, todos com muito zelo e cuidado com os alunos, com certeza vou fazer 
mais cursos e indicar para amigos a instituição.

GH

Geral 10 A Faculdade é excelente e aplica tudo aquilo que promete. GH

4

5

TUTORIA - ANA PAULA
Realce
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#
SUMA 

RIZADO
Ed COMENTÁRIO / SUGESTÃO CURSO ÁREA RESP PREV REAL

1
Ação 
Social

1
Implementar mais serviços de práticas dos cursos
para os alunos, seja atendendo a população, seja
com projetos e afins.

DIR Curso Extra
Coord
Curso

Apoio ao 
Aluno

1
Reavaliar o sistema de ensino de alguns
professores com dificuldades didáticas.

ADM Didática Direção 2022_02 2022_02

Apoio ao 
Aluno

2
Reavaliar o sistema de ensino de alguns
professores com dificuldades didáticas.

GH Didática Direção
2202_02
2022_07

2022_02

Apoio ao 
Aluno

3
Reavaliar o sistema de ensino de alguns
professores com dificuldades didáticas.

DIR Didática Direção
2202_02
2022_07

2022_02

Apoio ao 
Aluno

4 Melhorar o nosso canal de relacionamento. ADM Comunicação CPA 2022_04

Apoio ao 
Aluno

5
Apoio pedagógico visando atividades mais
dinâmicas como vídeos, imagens, trabalhos, ações
etc. com maior contextualização.

ADM Didática Direção
2202_02
2022_07

2022_02

Apoio ao 
Aluno

6
Dar oportunidade para os alunos escolherem os
temas para a semana acadêmica.

ADM Planejamento Direção

Apoio ao 
Aluno

7
Cursos de extensão em diversas áreas, de modo a
atender todos os cursos ofertados pela faculdade.

ADM Curso Extra
Coord
Curso

Apoio ao 
Aluno

8

As gravações das lives da semana acadêmica
poderiam ser disponibilizadas para os alunos, para
quem não pode assistir por qualquer motivo, e até
mesmo para auxiliar na confecção dos relatórios
que temos que entregar para todas as disciplinas.

DIR Didática Direção

Apoio ao 
Aluno

9
Melhorar estrutura do Projeto de monitoria.
Poderia ter um foco mais gestor.

DIR Didática
Coord
Curso

Atividade 
Extra 

Curricular
1

Um curso de língua estrangeira a ser adotado como
extracurricular.

ADM Curso Extra
Coord
Curso

Atividade 
Extra 

Curricular
2

Um atento especial pelo tribunal do júri. Mais outras
atividades que contemplem assim como este para
nossa atuação prática profissional.

DIR Curso Extra
Coord
Curso

Atividade 
Extra 

Curricular
3 Sugestão de disciplina: Direito Imobiliário. DIR Curso Extra

Coord
Curso

2

3
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#
SUMA 

RIZADO
Ed COMENTÁRIO / SUGESTÃO CURSO ÁREA RESP PREV REAL

Estrutura 1 O buffet do bistro ser um preço mais acessivo. ADM Mantenedora Direção

Estrutura 2
Um ambiente kids na Faculdade Inspirar cairia bem
no sentido de ser um diferencial a ser adotado para
aqueles que pretendem estudar. 

ADM Mantenedora Direção

Estrutura 3
Cadeiras poderiam ser um pouco mais confortáveis,
o restante está ótimo.

GH Mantenedora Direção

Estrutura 4

Iluminação das salas de aula são agressivas aos
olhos, muita luz em espaço branco fechado faz com
que o branco reflita a luz, causando irritação nos
olhos.

DIR Mantenedora Direção

Estrutura 5
Melhorar o canal com a secretaria através do whats
do Central de Relacionamento pois é muito
demorado.

DIR Atendimento Direção

Estrutura 6
Melhorar o estacionamento, ampliar a capacidade
de vagas, para não correr o risco de algum aluno
não conseguir estacionar

DIR Mantenedora Direção 2202_03 2022_03

Estrutura 7
Referente ao estacionamento as pedras britas
estragam o salto do sapato

DIR Mantenedora Direção 2202_03 2022_03

Estrutura 8
Sugiro melhoria nos computadores da biblioteca,
pois, são lentos demais, e caso seja necessário
uma pesquisa rápida não será eficiente.

DIR Mantenedora Direção

MKT 1

Divulgar melhor quem são os diretores(as),
coordenadores(as), pessoal de secretária, entre
outros participantes da estruturas acadêmica e
quais são as suas funções específicas.

ADM Comunicação CPA

2022_04
2022_06
2022_08
2022_10

MKT 2

Em volta da Faculdade falta divulgação, na frente da
instituição existem pontos de ônibus com
propagandas de outras faculdades, assim como no
parque próximo e demais pontos de ônibus nos
arredores.

DIR Comunicação MKT

MKT 3

Um melhor investimento no Marketing da Faculdade,
pois, ainda por exemplo, quando estou em uma roda
de amigos e falo que estudo na Faculdade Inspirar
eles ainda não conhecem, acredito que um
investimento na graduação principalmente é grande
relevância para o crescimento da Faculdade.

DIR Comunicação MKT

6 Pós Grad 1

Investimento nas pós graduações em Direito, pois é
um curso excepcional, porém, acredito que a
faculdade deveria oferecer uma maior variedade de
pós.

DIR Planejamento
Pós 
Grad

4

5


