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1. APRESENTAÇÃO 

 

O relatório de ações de melhoria institucional, é resultado das ações realizadas a partir 

dos resultados da autoavaliação institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, no ano de 2016, baseando-se, assim, em apontamentos realizados pelos alunos dos 

cursos presenciais e a distância, professores, técnicos-administrativos e gestores.  

O processo de autoavaliação institucional é um instrumento norteador para o 

desenvolvimento integral dos cursos de Ensino Superior e, tem como objetivo melhorar e 

aperfeiçoar de forma continua a qualidade dos serviços educacionais prestados pela 

Instituição. 

A autoavaliação institucional teve instrumentos de avaliação elaborados de forma 

especifica, ou seja, um questionário para cada um dos segmentos avaliados, os quais 

abordaram de forma globalizada os aspectos pedagógicos, infraestrutura física, o corpo 

docente e coordenação de curso. 

Vale destacar que, os Pontos que foram considerados como Fortes também foram 

igualmente objeto de acompanhamento, de modo a reforçar a sustentabilidade dos esforços 

já realizados. O relatório de ações de melhoria é integrado ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI da FAEL e aos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC, sendo fundamental a 

sua divulgação e efetiva implementação, monitorização e avaliação.  

Destaca-se que, os Aspetos a Melhorar foram analisados pela CPA e em seguida foram 

planejadas ações de melhoria, juntamente com os gestores responsáveis pelos processos 

avaliados. 

 

 

 

Elizane Andrade da Silva 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAEL 

 

 

 



 
  

 

1. APONTAMENTOS REALIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

Apontamento – Insatisfação com a webtutoria: Fale com o professor 

Solução – Implementação de uma ferramenta para que o aluno fale diretamente com o 

professor, sem a interação de outros alunos. 

Apontamento – Insatisfação com a agilidade e assertividade nas respostas da webtutoria (fale 

com o professor) 

Solução - Formação dos professores, para responder as dúvidas e perguntas dos alunos de 

forma clara, objetiva e efetiva. 

Apontamento – Insatisfação com a falta de informação sobre a metodologia no início do curso 

Solução – Gravação de um vídeo institucional, apresentando a metodologia e disponibilização 

no início do período letivo.  

Apontamento – Insatisfação com as orientações dos professores na webtutoria (fale com o 

professor e fórum) 

Solução - Formação dos professores, para responder as dúvidas e perguntas dos alunos de 

forma clara, objetiva e efetiva. 

Apontamento – Desconhecimento de material didático diferenciado aos acadêmicos com 

deficiências 

Solução – Serão inseridos momentos informativos para os alunos nos Workshops 

Apontamento – Desconhecimento de política institucional que favorece a inclusão de 

acadêmicos com necessidades especiais 

Solução - Serão inseridos momentos informativos para os alunos nos Workshops 

Apontamento - Desconhecem a CPA e a importância da autoavaliação institucional. 

Solução - A CPA criará um espaço de comunicação com os alunos via ambiente pedagógico. 

Neste espaço os alunos terão vídeos explicativos, informativos, relatórios, mural de sugestões. 

A CPA em conjunto com o marketing também fará uma campanha institucional para 

conhecimento do órgão e participação na avaliação institucional. 

Apontamento – Insatisfação com a divulgação dos resultados das análises da avaliação 

institucional a comunidade acadêmica 



 
  

 

Solução – A CPA em parceria com o marketing fará uma campanha de divulgação dos 

resultados, bem como disponibilizará os resultados no ambiente da CPA no portal 

educacional. Também solicitará a divulgação do resultado da avaliação da infraestrutura física 

em cada polo. 

Apontamento – Insatisfação com a indicação de bibliografia e sites complementares no 

material didático 

Solução – Foi criada uma disciplina profissional para cada curso, a qual conta com aulas 

específicas sobre a profissão, onde frisa-se sobre os autores da área e faz-se indicações de 

aderência a área. 

 

3. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDE LAPA 

 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 



 
  

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

 

 

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA – QUESITO ACESSIBILIDADE 

 

 



 
  

 

MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DA CANTINA 

 

 

 

AMPLIAÇÃO E DIVISÃO DA SALA PARA COORDENADORES 

 

 



 
  

 

MELHORIA NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE LAPA 

 

 

MELHORIA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

MELHORIAS NO ESTACIONAMENTO  

 

 

MELHORIAS NO AUDITÓRIO 

 



 
  

 

4. ACOMPANHAMENTO DAS POTENCIALIDADES E 

FRAGILIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO 

PARCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO DO ANO DE 2015 

 

Neste tópico, tem-se o objetivo apresentar as potencialidade, as fragilidades e as ações 

tomadas com relação a análise e interpretação dos dados tiveram como base as respostas 

fornecidas pelos acadêmicos dos cursos da modalidade a distância e presencial, pelos docentes, 

técnicos-administrativos e gestores do ano de 2015 e realizadas no ano de 2016. 

Seguem a análise e ações realizadas para sanar as fragilidades apontadas do processo de 

autoavaliação do ano de 2015-2016: 

 

ALUNOS  

RESULTADOS 
RESPONSÁVEL AÇÃO REALIZADA 

ITEM AVALIADO APONTAMENTOS 

Webtutoria 

APONTAMENTOS: Em 
função das 
manifestações coletadas 
em 55% dos alunos 
consultados, verificou-se 
que há a necessidade de 
reforçar a capacitação 
dos professores 
webtutores, para que 
atendam melhor às 
expectativas dos alunos. 

Coord. De 
Operações 

Acadêmicas; 
Coordenação Geral 

de cursos e 
Coordenador do 

curso 

A coordenação geral 
de cursos, realizará 
uma formação aos 
professores para 
responder as dúvidas 
e perguntas dos 
alunos. 

Agilidade e 
assertividade nas 

respostas da 
webtutoria 

FRAGILIDADE: Em função 
das manifestações 
coletadas em 55% dos 
alunos, necessidade de 
reforçar a capacitação 
dos professores 
webtutores, para que 
atendam melhor às 
expectativas dos alunos. 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenador do 
Curso 

A Coordenação Geral 
de cursos, realizará 
uma formação aos 
professores para 
responder as dúvidas 
e perguntas dos 
alunos. 



 
  

 

Os estudantes 
são informados 

desde o início do 
curso sobre a 

metodologia da 
FAEL 

APONTAMENTOS: Em 
função das 
manifestações coletadas 
em 41% dos alunos do 
curso de e Gestão de RH, 
verificou-se que há 
necessidade de ter mais 
informações respeito do 
curso, no portal 
educacional. 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenador do 
Curso 

Será produzido um 
vídeo institucional 
com a apresentação 
da metodologia para o 
início de todo período 
letivo. 

Através da 
Webtutoria, 

fórum, os 
estudantes 

recebem 
respostas à suas 

dúvidas, 
incentivos e 
orientação 
quanto ao 

progresso nos 
estudos 

APONTAMENTOS: Em 
função das 
manifestações coletadas 
em 41% dos alunos dos 
cursos de Gestão de RH, 
percebe-se que há 
necessidade de reforçar a 
capacitação dos 
professores webtutores, 
para que atendam 
melhor às expectativas 
dos alunos. 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenador do 
Curso 

A Coordenação Geral 
de cursos, realizará 
uma formação aos 
professores para 
responder as dúvidas 
e perguntas dos 
alunos. 

Desconhecimento 
de material 

didático 
diferenciado aos 
acadêmicos com 

deficiências 

APONTAMENTOS: 
Devido ao apontamento 
de 44% dos alunos dos 
cursos de Administração, 
Processos Gerenciais e 
Gestão Ambiental, 
verifica-se que, há 
necessidade de ampla 
divulgação dos materiais 
diferenciados que são 
produzidos pela FAEL 
para atendimento a 
acadêmicos com 
deficiência. 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenadores dos 
Cursos 

O setor de 
Atendimento 
Psicopedagógico ao 
Aluno, fará uma 
campanha interna, 
junto ao marketing de 
divulgação dos 
materiais que são 
produzidos 
especialmente as 
pessoas com 
deficiência. 



 
  

 

Divulgação e 
realização de 
Projetos de 

Extensão nos 
Polos 

APONTAMENTOS: 47% 
dos alunos dos cursos de 
Pedagogia, 
Administração, Ciências 
Contábeis, Letras, 
Processos Gerenciais, 
Gestão Pública, Gestão 
de RH e Gestão 
Ambiental, apontam que, 
há necessidade de uma 
ampla divulgação dos 
projetos e cursos de 
extensão que, são 
realizados nos Polos de 
Apoio Presencial. 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenadores dos 
Cursos 

A Coordenação Geral 
de Pós-graduação e 
extensão fará uma 
campanha 
institucional de 
divulgação junto ao 
marketing, dos 
projetos de extensão 
que são realizados em 
conjunto com os polos 
de apoio presencial. 

Desconhecimento 
de atividades de 

extensão 

APONTAMENTOS: 45% 
dos alunos dos cursos de 
Pedagogia, 
Administração, Ciências 
Contábeis, Letras, 
Processos Gerenciais, 
Gestão Pública, Gestão 
de RH e Gestão 
Ambiental apontam para 
a necessidade de maior 
divulgação das atividades 
de extensão que são 
realizadas pela 
Coordenação de pós-
graduação e extensão. 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenadores dos 
Cursos 

A Coordenação Geral 
de Pós-graduação e 
extensão fará uma 
campanha 
institucional de 
divulgação junto ao 
marketing, dos 
projetos de extensão 
que são realizados em 
conjunto com os polos 
de apoio presencial. 

Inclusão e 
permanência de 
acadêmicos em 

situação 
econômica 

desfavorável - 
bolsas de estudo 

APONTAMENTOS: 37% 
dos alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, 
Letras, Processos 
Gerenciais, Gestão 
Pública, Gestão de RH e 
Gestão Ambiental 
desconhecem as ações 
realizadas pela FAEL para 
a Inclusão e permanência 
dos alunos em situação 
econômica desfavorável. 
Assim, a CPA sugere que 
sejam realizadas 

Coordenação Geral 
de Curso e 

Coordenadores dos 
Cursos 

A FAEL fará uma 
campanha de 
divulgação sobre as 
formas aderidas para 
inclusão e 
permanência de 
acadêmicos em 
situação econômica 
desfavorável. 



 
  

 

campanhas de 
divulgação das ações 
realizadas pela IES.  

Desconhecimento 
de política 

institucional que 
favorece a 
inclusão de 

acadêmicos com 
necessidades 

especiais 

APONTAMENTOS: 45% 
dos alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, 
Letras, Processos 
Gerenciais, Gestão 
Pública, Gestão de RH e 
Gestão Ambiental, 
desconhecem a Política 
de inclusão dos alunos 
com deficiência. Assim, a 
CPA sugere que, seja 
realizada uma campanha 
de divulgação das ações 
realizadas e dos materiais 
utilizados para a inclusão 
dos alunos com 
deficiência. 

Centro de 
Atendimento 

Psicopedagógico 
ao Acadêmico e 

Coordenadores dos 
Cursos   

Campanha 
institucional sobre as 
políticas institucionais 
para ingresso e 
permanência de 
alunos com 
deficiência. 

Falta divulgação 
das atividades da 
FAEL pelos meios 
de comunicação 

local 

APONTAMENTOS: 40% 
dos alunos dos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Processos 
Gerenciais, Gestão 
Pública, Gestão de RH e 
Gestão Ambiental 
apontam para a 
necessidade de uma 
ampla divulgação sobre 
os cursos ofertados pela 
FAEL para a comunidade 
local. Assim, a CPA sugere 
que, a FAEL, em parceria 
com os Polos, realize 
ações para a divulgação 
dos seus cursos ofertados 

Marketing 

A academia, em 
conjunto com o 
marketing fará um 
cronograma de 
divulgação das 
atividades realizadas 
internamente, bem 
como coletará 
informações das 
atividades 
desenvolvidas nas 
comunidades onde 
estão localizados os 
Polos de apoio 
presencial 



 
  

 

nas regiões onde possui 
polo de apoio presencial. 

Desconhecem a 
CPA 

APONTAMENTOS: 45% 
dos alunos dos cursos de 
Pedagogia, 
Administração, Ciências 
Contábeis, Letras, 
Processos Gerenciais, 
Gestão Pública, Gestão 
de RH e Gestão 
Ambiental desconhecem 
a CPA. Desta forma, a 
CPA deverá criar meios 
de comunicação com os 
alunos, para informa-los 
de seus trabalhos, bem 
como dos resultados de 
suas pesquisas e ações de 
melhoria nos itens ora 
apontados pelos 
respondentes.  

Comissão Própria 
de Avaliação e 

marketing 

A CPA criará um 
espaço de 
comunicação com os 
alunos via ambiente 
pedagógico. Neste 
espaço os alunos terão 
vídeos explicativos, 
informativos, 
relatórios, mural de 
sugestões. 
A CPA em conjunto 
com o marketing 
também fará uma 
campanha 
institucional para 
conhecimento do 
órgão e participação 
na avaliação 
institucional. 

Desconhecem a 
importância da 

Avaliação 
Institucional 

APONTAMENTOS: 50% 
dos alunos dos cursos de 
Processos Gerenciais, 
Letras e Gestão 
Ambiental desconhecem 
a CPA. Desta forma, a 
CPA deverá criar meios 
de comunicação com os 
alunos, para informa-los 
de seus trabalhos, bem 
como dos resultados de 
suas pesquisas e ações de 
melhoria nos itens ora 
apontados pelos 
respondentes. 

Comissão Própria 
de Avaliação e 

marketing 

A CPA criará um 
espaço de 
comunicação com os 
alunos via ambiente 
pedagógico. Neste 
espaço os alunos terão 
vídeos explicativos, 
informativos, 
relatórios, mural de 
sugestões. 
A CPA em conjunto 
com o marketing 
também fará uma 
campanha 
institucional para 
conhecimento do 
órgão e participação 
na avaliação 
institucional. 



 
  

 

Divulgação dos 
resultados das 

análises da 
avaliação 

institucional a 
comunidade 
acadêmica 

APONTAMENTOS: 39% 
dos alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, 
Administração, Processos 
Gerenciais, Gestão 
Pública, Gestão de RH e 
Gestão Ambiental 
apontam para a 
necessidade de maior 
divulgação dos 
resultados das análises 
da avaliação 
institucional. 

Comissão Própria 
de Avaliação e 

marketing 

A CPA criará um 
espaço de 
comunicação com os 
alunos via ambiente 
pedagógico. Neste 
espaço os alunos terão 
vídeos explicativos, 
informativos, 
relatórios, mural de 
sugestões. 
A CPA em conjunto 
com o marketing 
também fará uma 
campanha 
institucional para 
conhecimento do 
órgão e participação 
na avaliação 
institucional. 

Conhece as 
melhorias na 
Instituição a 

partir dos 
apontamentos 
realizados no 
processo de 

autoavaliação 
institucional 

APONTAMENTOS: 40% 
dos alunos dos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Processos 
Gerenciais, Gestão 
Pública, Gestão de RH e 
Gestão Ambiental 
desconhece as melhorias 
realizadas pelo processo 
de autoavaliação. Assim, 
a CPA deverá realizar 
uma ampla divulgação do 
seu relatório de ações e 
melhoria realizadas após 
a autoavaliação. 

Comissão Própria 
de Avaliação e 

marketing 

A CPA criará um 
espaço de 
comunicação com os 
alunos via ambiente 
pedagógico. Neste 
espaço os alunos terão 
vídeos explicativos, 
informativos, 
relatórios, mural de 
sugestões. 
A CPA em conjunto 
com o marketing 
também fará uma 
campanha 
institucional para 
conhecimento do 
órgão e participação 
na avaliação 
institucional. 



 
  

 

Desconhecimento 
do programa de 

estágio 

APONTAMENTOS: 54% 
dos alunos dos cursos de 
Pedagogia, 
Administração, Ciências 
Contábeis, Letras, 
Processos Gerenciais, e 
Gestão Ambiental 
desconhecem o 
programa de estágio da 
FAEL. Neste sentido, a 
FAEL orienta que, seja 
realizado uma campanha 
de divulgação do 
programa de estágio, o 
qual a FAEL possui 
convênio com prefeituras 
e empresas e, do estágio 
supervisionado 
obrigatório, em alguns 
cursos. E, apresente a 
diferença entre eles. 

Coordenação Geral 
de Cursos 

Neste item, a 
Coordenação Geral de 
Curso e coordenações 
de curso farão um 
informativo de como 
funciona o programa 
de estágio, para os 
cursos que tem ele na 
matriz curricular. 

Os alunos têm 
apoio de um 

Centro de 
Atendimento 

Psicopedagógico 
ao Acadêmico – 

CAPA 

FRAGILIDADE: 42% dos 
alunos dos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Letras, 
Processos Gerenciais, 
Gestão Pública, Gestão 
de RH e Gestão 
Ambiental não conhecem 
o CAPA. Assim, sugere-se 
que o setor realize uma 
campanha de divulgação 
de seus trabalhos. 

Centro de 
Atendimento 

Psicopedagógico 
ao Aluno - CAPA 

O Centro de 
Atendimento 
Psicopedagógico ao 
Acadêmico – CAPA irá 
intensificar a 
divulgação das 
atividades 
desenvolvidas pelo 
setor, de forma que 
todos os alunos 
conheçam o setor e 
saibam 



 
  

 

O material 
didático indica 
bibliografia e 

sites 
complementares, 

de maneira a 
incentivar o 

aprofundamento 
e 

complementação 
da aprendizagem 

FRAGILIDADE: 56% dos 
alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, 
apontam que o material 
didático, bibliografia e 
sites complementares 
precisam de mais 
aprofundamento e 
complementação para 
aprendizagem. Assim, a 
CPA sugere que em todas 
as disciplinas do curso 
seja realizada uma aula 
específica sobre a 
profissão, indicando mais 
os autores e indicando 
mais referências da área. 

Centro de 
Atendimento 

Psicopedagógico 
ao Aluno - CAPA 

Neste quesito a 
Coordenadora do 
Curso informa que foi 
realizada uma aula 
específica sobre a 
profissão e frisou-se 
bastante os autores da 
contabilidade e fez-se 
indicações de 
aderência a área. 

 

TECNICO-ADMINISTRATIVO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - LAPA 

FRAGILIDADES 
ÍNDICE DE 

SATISFAÇÃO 
RESPONSÁVEL AÇÃO PARA MELHORIA 

Como você avalia a 
política de qualificação 
profissional (treinamento 
e desenvolvimento) da 
FAEL? 

85% 
Departamento 

de RH 

O departamento de RH 
intensificará as ações para 
divulgação faz políticas de 
treinamento e desenvolvimento 
de pessoal da FAEL. 

Como você avalia as 
condições de seu 
ambiente de trabalho 
(sala)? 

84% 
Adm. do 
Campus 

 A administração do campus 
fará um estudo para melhoria 
dos ambientes de trabalho 

Como você avalia as 
condições de seu 
ambiente de trabalho 
(segurança)? 

87% 
Adm. do 
Campus 

  A administração do campus 
fará um estudo para melhoria 
dos ambientes de trabalho 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - CURITIBA 

FRAGILIDADES 
PERCENTUAL 
SATISFAÇÃO 

RESPONSÁVEL AÇÃO PARA MELHORIA 

Quanto ao 
direcionamento e 

81% 
Departamento 

de RH 
 Treinamento para os gestores 



 
  

 

 

DOCENTES 

 

  FRAGILIDADES 
PERCENTUAL 

INSATISFAÇÃO 
RESPONSÁVEL AÇÃO PARA MELHORIA 

Da formação continuada 
(treinamento 
pedagógico/de estúdio) 

78% 
 Coord. Geral 

de Curso e 
Estúdio 

A Coordenação Geral de 
Curso, junto com a 
Coordenação do Estúdio, 
fazem treinamento 
específico para o professor 
que irá gravar videoaulas.  

Do ensino na modalidade 
a distância – EAD 
(Interatividade com 
alunos: fórum, 
videoaulas e docência 
interdisciplinar) 

85% 
Coord. Geral de 

Curso 

A Coordenação Geral de 
Cursos, junto com a 
Coordenação de 
Operações Acadêmicas 
estão implementando 
novas ferramentas de 
interatividade entre 
professores e alunos, o que 
facilitará a comunicação 
entre eles. 

Conhecimento do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional – PDI 

80% 
Coord. Geral de 

Curso 
 

Disponibilização de 
Calendários, 
Informativos, 
Comunicados, Tutoriais e 
Logística de Avaliação 

85% 
Coord. Geral de 

Curso 

O calendário, informativos 
e comunicados é 
disponibilizado no portal 
do professor. A 
Coordenação em 

feedback de seu gestor 
quanto a execução das 
suas tarefas 

Como você avalia as 
condições de seu 
ambiente de trabalho 
(Internet) 

85% Administração 

 A administração do campus 
fará um estudo para melhoria 
dos ambientes de trabalho, no 
que refere-se a internet 

Como você avalia as 
condições de seu 
ambiente de trabalho 
(segurança 

73% Administração 

 A administração do campus 
fará um estudo para melhoria 
dos ambientes de trabalho, no 
que refere-se a segurança 

Quanto aos benefícios 
oferecidos pela FAEL 

54% 
Departamento 

de RH 

 O departamento de RH fará um 
estudo para melhoria dos 
benefícios ofertados aos 
colaboradores da FAEL. 



 
  

 

momento de formação 
pedagógica, mostrou aos 
docentes onde encontrar 
as informações. 

Disponibilização do 
Projeto Político 
Pedagógico do Curso 
para conhecimento e 
consulta 

84% 
Coord. Geral de 

Curso 

O PPC é disponibilizado no 
ambiente virtual de 
aprendizagem. A 
Coordenação em 
momento de formação 
pedagógica, mostrou aos 
docentes onde encontrar o 
PPC no portal. 

  

As ações de melhoria foram propostas e realizadas pelos setores responsáveis, no ano 

de 2015 e 2016, uma vez que, as avaliações foram encaminhada a eles para análise e parecer.  

 

   

 

 

 



 

 

5. DADOS IMPORTANTES 

 

  De acordo com o PDI 2012-2016, FAEL ganhou experiência em Educação a Distância a 

partir do ano de 2005, após credenciamento do MEC pela Portaria Ministerial n. 1.616 de 

16/05/2005 para oferta dessa modalidade de ensino. Nesse sentido, para ofertar cursos a 

distância, a Instituição de Ensino precisa de Polos de Apoio Presencial, que são os “Braços da 

Instituição”, ou seja, é um ambiente com infraestrutura física, tecnológica e pedagógica, 

destinado ao apoio pedagógico, acadêmico e administrativo. Onde os alunos podem 

acompanhar os cursos da modalidade a distância. Também pode ser compreendido como 

espaço onde ocorrem os encontros presenciais dos alunos, o acompanhamento e a orientação 

dos estudos, bem como as práticas e as avaliações presenciais.  

Os Polos de Apoio da FAEL ficam sediados em cidades-sede, as quais foram escolhidas 

de forma criteriosa e estratégica, onde a localização dos mesmos visa oportunizar o ingresso 

de alunos de regiões próximas, bem como facilitar o deslocamento nos momentos presenciais 

obrigatórios e demais momentos que se façam necessários aos acadêmicos, com menor 

dispêndio de recursos financeiros e/ou de tempo. 

Atualmente a FAEL conta com 135 Polos credenciados, conforme segue: 

N NOME POLO 

1 MT - Lucas do Rio Verde 

2 SC - Palhoça 

3 MT - Pontes e Lacerda  

4 PA - Capitão Poço 

5 SP - Conchas  

6 SP - Piratininga 

7 GO - Planaltina 

8 MT - Cáceres 

9 SP- Campinas 

10 MT - Juruena  

11 RO - Costa Marques  

12 MS - Bodoquena 

13 RS - Santa Maria  

14 RO - Nova Mamoré 

15 RS - Viamão  

16 SP - Tietê 

17 SP - Lençóis Paulista 

18 PR - Maringá 

19 MT - Colniza 



 

 

20 PR - São José dos Pinhais 

21 RS - Salto do jacuí 

23 AC - Cruzeiro do Sul 

24 AC - Rio Branco 

25 AP - Macapá 

26 BA - Alagoinhas 

27 BA - Feira de Santana 

28 BA - Irecê 

29 BA - Itabuna 

30 BA - Salvador 

31 BA - Simões Filho 

32 BA - Teixeira de Freitas 

33 BA - Vitória da Conquista 

34 CE - Fortaleza 

35 DF - Brasília 

36 ES - Barra de São Francisco 

37 ES - Cachoeiro de Itapemirim 

38 ES - Rio Bananal 

39 ES - Vila Velha 

40 GO - Anápolis 

41 GO - Formosa 

42 GO - Goiânia 

43 GO - Porangatu 

44 GO - Posse 

45 GO - Rio Verde 

46 GO - Uruaçu 

47 GO - Valparaíso de Goiás 

48 MA - Santa Inês 

49 MG - Belo Horizonte 

50 MG - Betim 

51 MG - Governador Valadares 

52 MG - Montes Claros 

53 MG - Taiobeiras 

54 MG - Três Marias 

55 MG - Uberlândia 

56 MG - Varginha 

57 MG - Várzea da Palma 

58 MS - Campo Grande 

59 MS - Corumbá 

60 MS - Dourados 

61 MS - Maracaju 

62 MS - Rio Verde de Mato Grosso 

63 MT - Cuiabá 



 

 

64 MT - Juína 

65 MT - Primavera do Leste 

66 MT - Sinop 

67 PA - Belém 

68 PA - Capanema 

69 PA - Itaituba 

70 PA - Marabá 

71 PA - Parauapebas 

72 PA - Redenção 

73 PA - Santarém 

74 PA - Tucuruí 

75 PE - Arcoverde 

76 PE - Caruaru 

77 PE - Recife 

78 PR - Cascavel 

79 PR - Cornélio Procópio 

80 PR - Curitiba 

81 PR - Foz do Iguaçu 

82 PR - Jacarezinho 

83 PR - Lapa 

84 PR - Loanda 

85 PR - Paranavaí 

86 PR - Ponta Grossa 

87 RJ - Angra dos Reis 

88 RJ - Duque de Caxias 

89 RJ - Macaé 

90 Rj - Magé 

91 RJ - Nova Friburgo 

92 RJ - Resende 

93 RJ - Rio de Janeiro 

94 RN - Natal 

95 Ro - Ariquemes 

96 RO - Jaru 

97 RO - Ji-Paraná 

98 RO - Rolim de Moura 

99 RO - São Miguel do Guaporé 

100 RO - Vilhena 

101 RR - Boa Vista 

102 RS - Bagé 

103 RS - Erechim 

104 RS - Liberato Salzano 

105  RS - Passo Fundo 

106 RS - Pelotas 



 

 

107 RS - Portão 

108 RS - Porto Alegre 

109 RS - Santa Vitória do Palmar 

110 RS - Uruguaiana 

111 RS - Vacaria 

112 SC - Campos Novos 

113 SC - Chapecó 

114 SC - Criciúma 

115 SC - Florianópolis 

116 SC - Iporã do Oeste 

117 SC - Joinville 

118 SC - São Francisco do Sul 

119 SC - São João Batista 

120 SC - São José 

121 SC - Tijucas 

122 SP - Araçatuba 

123 SP - Botucatu 

124 SP - Bragança Paulista 

125 SP - Marília 

126 SP - Santo André 

127 SP - São José do Rio Preto 

128 SP - São José dos Campos 

129 SP - São Paulo 

130 SP - São Vicente 

131 SP - Ubatuba 

132 SP - Votorantim 

133 TO - Araguaína 

134 TO - Gurupi 

135 TO - Palmas 

 

 

6. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO 2016 

 

6.1 Aspectos Positivos 

 A participação dos acadêmicos e comunidade acadêmica em geral é essencial, pois 

permitiu concluir que, as ações da CPA estão sendo desenvolvidas de forma significativa na 

Instituição.  



 

 

 O corpo docente e técnico-administrativo demostraram interesse em participar da 

autoavaliação, sendo bastante atenciosos e responderam aos questionários de forma clara e 

transparente.  

 Apoio da Direção acadêmica e demais setores no processo de autoavaliação institucional, 

principalmente no que incide ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o qual passou 

por um processo profícuo de avaliação pela CPA. 

 Apoio da Coordenação Geral de Cursos e dos Coordenadores no processo de divulgação 

dos resultados da Autoavaliação Institucional. 

 Apoio de todos os gestores para a reformulação dos instrumentos de autoavaliação. 

 

6.2 Aspectos Negativos: 

 

 Dificuldade na aplicação e tabulação dos questionários aos acadêmicos da Educação a 

Distância, devido à falta de ferramentas de tabulação aperfeiçoada; 

 

 


