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1. INTRODUÇÃO

O Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade INESP, foi elaborado em cumprimento à Lei

10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

(SINAES) e está pautado nas disposições contidas na Portaria do Ministério da Educação (MEC)

40/2007, republicada em 2010, nas Diretrizes para a autoavaliação e nas orientações gerais editadas pela

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).

Levando-se em consideração os parâmetros legais acima aludidos, a autoavaliação da Faculdade

INESP fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior,

visando à orientação da expansão da sua oferta e ao aumento permanente da sua eficácia institucional,

bem como

da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, ao aprofundamento dos seus compromissos

e responsabilidades sociais.

A Comissão Própria de Autoavaliação - CPA da Faculdade INESP foi criada em 2004, conforme

Resolução CONSU n° 004/2004 e tem como responsabilidade a elaboração, a execução, a análise e a

divulgação de todos os dados gerados no processo avaliativo junto a todos os segmentos que a compõe.

Nesse sentido, destaca-se que a avaliação no âmbito da referida Faculdade INESP tornou-se peça

fundamental na avaliação geral da instituição, sendo considerada um grande elemento na gestão

institucional, o que tem fomentado a melhoria da qualidade do ensino, bem como a instrumentalização

das demais políticas da Instituição.

A avaliação institucional da Faculdade INESP, além do caráter qualitativo adota a perspectiva

quantitativa, optando pela combinação de métodos e técnicas que mais se coadunam com as

características da instituição,

utilizando-se de uma avaliação diagnóstica formativa. São utilizados questionários para a pesquisa

que possibilitam traçar um perfil da instituição e avaliar não somente a qualidade acadêmica, mas também

relevância social e eficiência gerencial e organizacional.

Ressalta-se, conforme já foi anteriormente mencionado, que tal avaliação é preconizada como

elemento-chave no aprimoramento da qualidade do ensino e da gestão acadêmica, constituindo-se

ferramenta estratégica, criteriosa e participativa, que leva em conta as diferenças institucionais, culturais,

sociais, econômicas e históricas que marcam o contexto e as peculiaridades da Instituição.

Assim, o processo avaliativo enfatiza as seguintes diretrizes:

A participação direta ou indireta de todos os atores envolvidos nas diversas dimensões avaliadas;
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A autoavaliação deve ser realizada por professores e funcionários da instituição, conhecedores e

participantes da realidade a ser avaliada;

A avaliação institucional baseia-se em mecanismos permanentes de participação e de consulta à

comunidade interna, de acesso às informações obtidas, de retorno das análises efetuadas, de sugestões

para encaminhamento dos problemas, assegurando-se a transparência e o engajamento no processo;

A avaliação institucional é conduzida no sentido do aperfeiçoamento da missão pedagógica e social

da IES, com caráter estritamente formativo, não se traduzindo em nenhuma circunstância num

instrumento punitivo de indivíduos ou de setores da estrutura acadêmica;

As análises e as recomendações da autoavaliação deverão, como processo integrado, levar em conta

o contexto institucional global que por sua vez deverá se inserir num contexto externo mais amplo, de

forma a caracterizar, com a devida propriedade, os aspectos críticos e as soluções desejadas e possíveis,

evitando-se julgamentos parciais;

A realização da Avaliação Institucional é, em decorrência de determinação política dos dirigentes

da IES, um sério compromisso com seus propósitos e com sua continuidade, bem como a garantia das

condições necessárias ao seu desenvolvimento.

Anualmente, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade INESP promove revisa os

instrumentos e o método utilizados no processo de autoavaliação, com o objetivo de aperfeiçoamento do

processo, não só como instrumento de planejamento e de gestão acadêmico-administrativa, mas também

em atendimento às normas de avaliação da educação superior, aprovadas pelo Poder Público. As

dimensões consideradas no processo de avaliação institucional foram estabelecidas pelo Art. 3o da Lei no

10.861, de 14 de abril de 2004, sendo:

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;

Dimensão 2: Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão;

Dimensão 3: Responsabilidade social da IES;

Dimensão 4: Comunicação com a sociedade;

Dimensão 5: Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e do Corpo Técnico-administrativo;

Dimensão 6: Organização e Gestão da IES;

Dimensão 7: Infraestrutura Física;

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação;

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes;

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.
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Tais dimensões encontram-se contempladas nos cinco eixos instituídos partir da Nota Técnica No 08

CGACGIES/DAES/INEP, de 25 de fevereiro de 2013, apresentados a seguir e que norteiam a

estruturação deste relatório:

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional - Envolve a Dimensão (Planejamento e Autoavaliação)

mais o Relato Institucional que descreve e evidencia os principais elementos do processo avaliativo da

INESP (interno e externo) em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os

Relatórios da CPA;

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento

Institucional) e Dimensão 3 (Responsabilidade Social da IES);

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão)

e a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade), bem como a Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos

Discentes); - Eixo 4: Políticas de Gestão – Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) e a Dimensão

6 (Organização e Gestão Institucional) e também a Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira);

- Eixo 5: Infraestrutura – Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura Física)

Destaca-se que este relatório encontra-se norteado pelas deliberações contidas na Nota Técnica

INEP/DAES/CONAES N° 065, de 09 de outubro de 2014, que apresenta sugestão de roteiro para a

elaboração dos relatórios de das Instituições de Educação Superior (IES), definição das especificidades da

versão parcial e da versão integral do relatório de e estabelecimento dos prazos para a postagem do

relatório no sistema e-MEC e dos critérios para o período de transição.

Ressalta-se que o presente relatório refere-se às ações do ano de 2018 da Faculdade INESP que é

uma instituição privada com fins lucrativos, registrada no e-MEC sob o código 823. A Faculdade INESP

possui como mantenedora o IADEB – Módulo de Educação Avançado - ME, pessoa jurídica de direito

privado com fins lucrativos.

A Comissão Própria de Avaliação, responsável pela elaboração deste relatório foi designada pela

Portaria no 018 de 10 de outubro 2017, apresentando a seguinte composição:

5



Nome Segmento que Representa

Monica Christina Ripamonti Gola Presidente da Comissão Própria de Avaliação

Adriana Aparecida Henrique de Campos Representante dos Coordenadores de Curso

Yasuo Kono Representantes do Corpo Docente

Karina Cardoso Batista Representantes do Corpo Técnico Administrativo

Ana júlia Martins Lima Representante do Corpo Discente

Ingrid Hayane Souza Representante do Corpo Discente

Julia Cristina de Abreu Silva Representante do Corpo Discente

Lucilene Martins Lima Representante da Sociedade Civil Organizada

1.1 Faculdade INESP

1.1.1 Dados da Mantenedora
NOME: IADEB – Módulo de Educação Avançado - ME
BASE LEGAL: CNPJ/MF 10.683.786/0001-2
ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, no 168, bairro Centro, cidade de Jacareí - SP, CEP
12308-390
JUCESP: 492.133/17-7.

1.1.2 Dados da Mantida

NOME: Faculdade INESP.

BASE LEGAL DA IES: Portaria Ministerial de número 239, de 27 de março de 2012,
publicada no D. O. U. em 29 de março de 2012.
ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, no 168, bairro Centro, cidade de Jacareí - SP, CEP
12308-390.
PERSONALIDADE JURÍDICA: Instituição privada com fins lucrativos
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1.1.3 Missão, Visão, Finalidades e Objetivos da IES

a) Missão

A Faculdade INESP tem por missão produzir, aplicar e difundir o conhecimento nos diversos campos do
saber, por meio do Ensino, promovendo a formação de profissionais capacitados para atenderem às
necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com visão abrangente e crítica da
realidade, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado de São Paulo e do País.

b) Visão

A Faculdade INESP orienta-se para atingir a balança entre organicidade, profissionalismo e agilidade
institucional, posicionando-se pró ativamente em seu meio, de forma a adquirir visibilidade em sua área
de abrangência.

c) Finalidades

A Faculdade INESP tem por finalidades desenvolver, criar, preservar, organizar e transmitir os Saberes, a
Arte e a Cultura por meio do Ensino.

d) Objetivos Institucionais

A Faculdade INESP tem por objetivos institucionais, consagrados em seu Estatuto, aprovado pelo
Ministério da Educação:

a) Estimular a criação cultural, propiciando condições de educação ao homem, como sujeito

e agente de seu processo educativo e de sua história, pelo cultivo do saber, em suas

diferentes vertentes, formas e modalidades;

b) Formar valores humanos aptos para a inserção em setores profissionais e para a

participação no desenvolvimento da sociedade;

c) Incentivar e apoiar a iniciação científica;
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d) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

e) Estimular o conhecimento sobre os problemas do mundo presente, em particular os

nacionais e regionais, de forma a prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer

com esta uma relação de reciprocidade;

f) Promover a Extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das

conquistas e dos benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas

na Faculdade INESP;

g) Preservar os valores éticos, morais, cívicos e cristãos, contribuindo para aperfeiçoar a

sociedade, na busca do equilíbrio e bem-estar do homem;

h) Ser uma instituição aberta à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento das

potencialidades humanas;

i) Constituir-se uma instituição comprometida com o desenvolvimento Regional e do Estado

de São Paulo, com a preservação da memória das manifestações culturais e folclóricas de

seu povo;

j) Ampliar e diversificar o acesso à Faculdade, estendendo as oportunidades de formação em

nível superior;

k) Aprimorar e criar mecanismos para uma formação científica, tecnológica, humanística,

ética, política e cultural, articulada com conhecimentos multidisciplinares nas grandes áreas

do saber;

l) Proporcionar condições para a reflexão crítica e autônoma sobre os conhecimentos

gerados pela Faculdade face aos desafios  mundiais contemporâneos;

m) Aumentar os recursos necessários ao funcionamento e ao desenvolvimento da Faculdade

INESP;

n) Aperfeiçoar a política de recursos humanos para garantir a alta qualidade das atividades

meio e fim;

o) Assegurar infraestrutura necessária ao processo de expansão das atividades da Faculdade

INESP;

p) Aperfeiçoar permanentemente a gestão orçamentária e financeira;

q) Consolidar e ampliar políticas para otimização de recursos.

e) Objetivos Estratégicos
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São objetivos estratégicos da Faculdade INESP:
a) Distinguir-se por uma capacidade empreendedora marcante;

b) Reconhecer o aluno como cliente e consumidor;

c) Manter visibilidade no ramo da Educação Superior por meio da consolidação de suas funções e

da qualidade de seus serviços prestados à

sociedade;

d) Adotar linhas pedagógicas específicas para cada curso, revisando- as permanentemente a fim de

aumentar a eficácia do processo ensino- aprendizagem;

e) Orientar a iniciação científica para que contribuam qualitativamente para o desenvolvimento da

graduação e da pós-graduação;

f) Ampliar as ações de avaliação do desempenho individual e o sistema de recompensa de seu

quadro de colaboradores, visando o mais alto nível de satisfação interna;

g) Investir decisivamente na infraestrutura para apoio à prática docente e discente, controles

acadêmico e administrativo;

h) Desenvolver competências gerenciais orientadas para resultados, a fim de aperfeiçoar processos

e fluxos de trabalho;

i) Desenvolver e ampliar parcerias e alianças estratégicas;

j) Promover a imagem institucional interna e externa, através de um elaborado plano de

comunicação e exploração da marca (visual, consolidativa e comunicativa);

k) Focar em soluções de negócios educacionais para gerar receitas alternativas, por meio da

maximização da qualidade, minimização dos custos internos e da inovação permanente.

1.1.4 Histórico da IES

A evolução da Faculdade INESP é marcada por desafios e conquistas, traços da incessante luta de
seus idealizadores para implantar neste Estado uma instituição de ensino superior capaz de suprir as
necessidades de seu povo e de proporcionar a este, oportunidade de acesso ao conhecimento e,
consequentemente, à ascensão social, minimizando as diferenças sociais e contribuindo para melhores
indicadores da economia local.

Assim, desde 03 de março de 2005, a Faculdade INESP foi instalada com a implantação de seus
órgãos superiores – colegiados e executivos. São estes órgãos que dão forma, conteúdo e continuidade ao
projeto de ofertar à sociedade uma formação acadêmico-profissional de qualidade.

Atualmente a Faculdade INESP oferece três cursos de Graduação na modalidade presencial.
A seguir apresentamos os cursos de graduação em Administração, Pedagogia, Tecnológico em

Gestão Hospitalar, Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos e Tecnológico em Logística
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Quadro 1 - Cursos de Graduação

Curso Turnos Portaria de
Autorização

Portaria de
Reconhecimento

Vagas

Administração
Bacharelado

Noturno No. 704 de
03/03/2005 DOU de
04/03/2005

No. 371 de 18/05/2015
DOU de 19/05/2015

100

Administração
Bacharelado

Diurno No. 704 de
03/03/2005 DOU
de 04/03/2005

No. 371 de 18/05/2015
DOU de 19/05/2015

100

Pedagogia
Licenciatura

Noturno No 867, de
11/08/2017

100

Pedagogia
Licenciatura

Diurno No 867, de
11/08/2017

100

Gestão Hospitalar
Tecnológico

Noturno No. 601 de
16/12/2020 DOU de
18/12/2020

100

Gestão Hospitalar
Tecnológico

Diurno No. 601 de
16/12/2020 DOU de
18/12/2020

100

Gestão de Recursos
Humanos
Tecnológico

Noturno No. 604 de
16/12/2020 DOU de
18/12/2020

100

Gestão de Recursos
Humanos
Tecnológico

Diurno No. 604 de
16/12/2020 DOU de
18/12/2020

100

Gestão de
Logística
Tecnológico

Noturno No 604 de
16/12/2020 DOU de
18/12/2020

100
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Gestão de
Logística
Tecnológico

Diurno No 604 de
16/12/2020 DOU de
18/12/2020

100

Total de Vagas  1000

O conjunto das atividades acadêmicas realizadas pela Faculdade INESP revela que esta IES assume

posição construtiva no processo de desenvolvimento sustentável da região em que atua.

Na pós-graduação, a Faculdade INESP oferece cursos lato sensu, na modalidade de ensino

presencial os projetos pedagógicos são permanentemente atualizados, contando com um corpo docente de

alto nível e com ampla experiência profissional.

2. METODOLOGIA

A CPA elabora e divulga os relatórios de avaliação institucional, contemplando a realização

de balanços críticos do processo avaliativo e de seus resultados, em termos da melhoria da

qualidade da Faculdade INESP.

A avaliação dos cursos da Faculdade INESP inclui, além de atividades acadêmicas,

atividades administrativas, com o objetivo de proporcionar o autoconhecimento institucional,

visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional.

O relatório final de avaliação interna expressa o resultado do processo de discussão, de

análise e interpretação dos dados advindos do processo de autoavaliação dos cursos. A

divulgação oportuniza a apresentação pública desses resultados junto à comunidade acadêmica, o

que contribui para a evolução institucional. A análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e

dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras, de acordo com o previsto no SINAES

e no Plano de Desenvolvimento Institucional.

Os resultados da avaliação devem servir de insumos para a correção das metas traçadas no

PDI e principalmente das ações a serem empreendidas para corrigir os pontos fracos observados

nos cursos de graduação da Faculdade INESP.

O Projeto de autoavaliação Institucional conta com a participação de todo o corpo social da

IES, envolvendo gestores, docentes, discentes, egressos, e corpo técnico-administrativo. Em todas
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as etapas do processo de autoavaliação é possível verificar a participação regular e sistemática da

comunidade acadêmica.

Os alunos avaliam: os professores, o coordenador, o atendente, além dos setores ligados às

demandas da vida acadêmica, como a Biblioteca, a Central de Atendimento e os laboratórios. Os

professores efetuam uma

autoavaliação, a avaliação do coordenador do curso a que estão ligados, bem como a

avaliação do nível de satisfação em relação à IES e das condições de infraestrutura de apoio

didático-pedagógico. Da mesma maneira, o coordenador do curso realiza a sua autoavaliação,

avaliando também os professores que lecionam em seu curso.

2.1 Objetivos

A análise dos resultados de todas as ações de autoavaliação da Faculdade INESP é

acompanhada pelo envolvimento de representações dos segmentos avaliados, através de reuniões

de grupos, assegurando-se que os resultados recebam a crítica adequada, quanto às relações de

causa e efeito e quanto à sua fidedignidade, contribuindo para a identificação das medidas de

correção e de melhoria.

Os objetivos operacionais da Avaliação Institucional são:

- Gerar conhecimento para a tomada de decisão pelos dirigentes do INESP em relação à

melhoria contínua da qualidade dos serviços de educação superior ofertados;

- Evidenciar o conjunto de atividades e finalidades cumpridas pelo

INESP;

- Identificar as potencialidades do INESP e as possíveis causas dos seus problemas e

pontos fracos;

- Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e

técnico-administrativo;

- Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;

- Tornar mais efetiva a vinculação entre o INESP e a comunidade;

- Prestar contas à sociedade a respeito dos serviços desenvolvidos.
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2.2 Avaliações

A autoavaliação do INESP encontra-se estruturada nas seguintes avaliações:

a) Avaliação do Ensino de Graduação: O modelo de avaliação do ensino de

graduação, ofertado na modalidade presencial, contém indicadores para

dimensionar o dinamismo da vida acadêmica institucional.

As variáveis componentes dos indicadores de desempenho institucional para o modelo de

avaliação do ensino de graduação compreendem: Procedimentos e processos (condições de

ensino, atividades, projetos, intercâmbios); Infraestrutura (obras, espaço físico, equipamentos,

limpeza, manutenção);

Atividades de formação para a pesquisa (biblioteca, trabalhos de conclusão de curso,

monografias, iniciação científica). Além destes elementos, são avaliadas pelos alunos as

disciplinas, o desempenho didático do docente e o apoio às atividades de ensino.

b) Avaliação da Central de Atendimento Acadêmico e Financeiro: A avaliação da Central

de Atendimento Acadêmico e Financeiro visa identificar o nível de satisfação dos clientes

quanto a ambiente, serviços, pessoal e horários de funcionamento do atendimento

acadêmico-financeiro. A partir da análise dos resultados alcançados, os pontos negativos

encontrados são documentados e

servem de indicativos para fundamentar uma proposta de melhorias ao gestor. Esta avaliação

considera que a qualidade de um produto tangível ou intangível vai garantir a satisfação do

cliente e, também, o sucesso da empresa. E, sem dúvida, a qualidade dos serviços prestados

por uma empresa consiste nos detalhes da relação do atendimento ao cliente.

c) Avaliação da Biblioteca: O modelo da avaliação da Biblioteca abrange a análise dos

seguintes aspectos: o atendimento ao cliente, as condições e a qualidade do acervo (livros,

periódicos, bases de dados, multimídia), o ambiente, o tempo de espera, os horários de

funcionamento, o sistema de empréstimo e de reserva, bem como sua relação com os horários

acadêmico-institucionais.
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d) Avaliação da Gestão Institucional: Este modelo específico avalia o desempenho da

Instituição a partir da evolução dos seus indicadores de gestão; do seu processo decisório e do

seu impacto sobre as atividades universitárias; da qualidade da execução da programação

orçamentária ligada a programas, ações e atividades constantes no Plano de Desenvolvimento

Institucional de 2012-2016; das políticas e práticas de gestão de recursos humanos adotadas

pela Instituição; dos processos de gestão da informação; da qualidade da prestação de

serviços e da infraestrutura física (obras e espaço físico). São avaliados a organização e

desenvolvimento, o planejamento, avaliação e informação, o corpo docente e

técnico-administrativo e a infraestrutura física.

As informações coletadas na avaliação institucional são analisadas de modo a explicitar a

visão que a Instituição tem de si mesma em comparação ao que vem fazendo e à imagem que dela

têm outros agentes sociais, constituindo-se em um dos mais importantes indicadores para a sua

avaliação.

2.3 Instrumentos de Avaliação

Considerando-se os objetivos do projeto de avaliação institucional foram desenvolvidos

questionários on-line como forma de avaliação mediante participação de discentes, docentes, e

funcionários.

a) Análise documental: forma de avaliação que tem por objetivo identificar e analisar os

principais documentos que explicitem a missão e os objetivos da Instituição e de seus setores

e as ações planejadas e desenvolvidas:

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPP),

estatuto, regimento, Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), planos de ensino, relatórios dos

diversos setores que compõem a IES, relatórios das Comissões de Avaliação do MEC.

b) Questionários: instrumentos para identificar e avaliar o nível de percepção de qualidade

sobre atividades de gestão, de ensino, pesquisa, extensão e serviços desenvolvidos pela

Instituição;
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Destaca-se que a adesão ao processo de autoavaliação é voluntária, não havendo nenhuma

obrigatoriedade de participação para qualquer um dos públicos participantes.

Os questionários da autoavaliação foram estruturados para aplicação com a seguinte

configuração:

a) Aluno: Os alunos avaliam os docentes, o coordenador de curso, os serviços e

infraestrutura. Os questionários são disponibilizados na área do aluno no site da IES,

podendo ser acessados de qualquer local, além de ficarem disponibilizados laboratórios de

informática no Campus da Faculdade INESP.

b) Docentes: Os docentes avaliam o coordenador de curso, os serviços, a infraestrutura e

apoio didático pedagógico, além de se auto avaliarem quanto ao desenvolvimento de suas

atividades pedagógicas. Os questionários são disponibilizados na área do professor no site

da IES, podendo ser acessados de qualquer local, além de ficarem disponibilizados

computadores nas salas dos professores no Campus da Faculdade INESP;

c) Coordenação de Curso: O coordenador avalia os serviços e infraestrutura, além de se

autoavaliar;

d) Técnico-administrativo: A CPA disponibiliza o questionário on line no site da IES. O

técnico-administrativo avalia a IES, fornecendo dados sobre o seu grau de satisfação e

insatisfação quanto às condições gerais das instalações físicas, clima organizacional e

condições para o desempenho e desenvolvimento profissional, além de realizar a sua.

2.4 Fases do processo da Autoavaliação

O processo de avaliação é desenvolvido em quatro fases, representadas pelo planejamento,

sensibilização, desenvolvimento e consolidação.

2.4.1 Planejamento

O planejamento compreende a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e

calendário das ações avaliativas. Leva em conta as características da IES, seu porte e a existência

das experiências avaliativas anteriores.

O objetivo da avaliação interna dos cursos no segundo semestre de 2022 foi avaliar as

questões acadêmicas e administrativas do curso de graduação em Administração, Pedagogia,

Gestão hospitalar, Gestão de Recursos Humanos e Gestão em Logística..
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Os objetivos operacionais foram:

Gerar conhecimento para a tomada de decisão pelos dirigentes do INESP em relação à melhoria

contínua da qualidade dos serviços de educação superior ofertados; identificar e ampliar as

potencialidades do INESP; identificar e corrigir as possíveis causas dos seus problemas e pontos

fracos.

2.4.2 Sensibilização

A sensibilização busca o envolvimento do corpo social na construção da proposta avaliativa

por meio da realização de reuniões e utilização de recursos de comunicação e redes sociais.

O objetivo é esclarecer a respeito da finalidade e sua importância, bem como dos resultados.

2.4.3 Desenvolvimento
No desenvolvimento do processo de avaliação institucional a CPA buscou assegurar a coerência

entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a observância

aos prazos.

Para a realização da avaliação, a equipe da CPA juntamente com o corpo técnico de TI da INESP,

reservou e preparou o Laboratório de Informática para operar exclusivamente na realização da avaliação

no período de uma semana, designando duas turmas por dia para participar do processo de avaliação.

Desta forma a abrangência e a participação dos alunos e funcionários no processo de avaliação

atingiram um elevado nível de adesão.

2.4.4 Consolidação

A etapa de consolidação visou à elaboração, divulgação e análise deste relatório final, que
expressa o resultado do processo de discussão, de análise e interpretação dos dados, incorporando
os resultados da avaliação dos cursos. Os destinatários do relatório são os membros da
comunidade acadêmica, os avaliadores externos e a sociedade.
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Avaliação dos Discentes Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Administração Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022

25



Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022

27



Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022

33



Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022

40



Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Discentes de Ano 2022
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Avaliação dos Docentes  de Ano 2022

1. Tenho domínio da disciplina que ministro.

2. Apresento os planos de aula e de ensino.
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Avaliação dos Docentes  de Ano 2022

3. Os conteúdos e atividades (pesquisa, visitas, indicação de

bibliografia) trabalhados são coerentes com os que foram

apresentados no respectivo plano de ensino.

4. Utilizo didática adequada à disciplina que ministro ou

oriento/supervisiono, com clareza e objetividade, para garantir o

aprendizado.
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Avaliação dos Docentes  de Ano 2022

5. Desenvolvo atividades inovadoras e interdisciplinares para o

aprimoramento do conhecimento no processo de ensino e da

aprendizagem.

6. Contextualizo o conhecimento da área (teorias, procedimentos,

técnicas, instrumentos, etc) com os temas gerais e situação do

cotidiano da realidade brasileira.
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Avaliação dos Docentes  de Ano 2022

7. As avaliações de aprendizagem aplicadas são coerentes com o

conteúdo ministrado.

8. Sou pontual, respeito o tempo disponível e cumpro com os horários

previstos de início e finalização de minhas aulas, inclusive para as
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avaliações.

Avaliação do Coordenador - Ano 2022

1. Possuo domínio de conhecimento acerca do curso que coordeno.

2. Apresento e discuto com os professores e alunos o Projeto
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Pedagógico do Curso.

Avaliação do Coordenador - Ano 2022

3. Mantenho os professores e alunos informados sobre os assuntos de

interesse do curso.

4. Sou receptivo a manifestações acerca do curso curso (sugestões,

projetos, críticas, etc).
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Avaliação do Coordenador - Ano 2022

5. Promovo ações de mediação em eventuais situações de conflito na

relação professor/aluno.

6. Cumpro os prazos estabelecidos para entrega de relatórios, folha de

pagamentos, documentos, etc).
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Avaliação do Coordenador - Ano 2022

7. Acompanho as atividades desenvolvidas pelos professores

(elaboração, entrega e cumprimento dos planos de ensino e da matriz

de referência, participação em reuniões e eventos, cumprimento de

prazos, etc)

8. Apresento postura e atitudes voltadas para a melhoria contínua e
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inovação do curso e da IES.

Avaliação do Coordenador - Ano 2022

9. Desenvolvo ações que reduzem a evasão.
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Avaliação do Coordenador pelo Docente - Ano 2022

1. O Coordenador de curso demonstra domínio de conhecimento acerca

do curso.

2. O Coordenador apresenta disponibilidade para prestar atendimento

ao professor.
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Avaliação do Coordenador pelo Docente - Ano 2022

3. O Coordenador de curso apresenta e discute com os professores o

Projeto Pedagógico do Curso.

4. O Coordenador mantém os docentes informados sobre os assuntos
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de interesse do curso.

Avaliação do Coordenador pelo Docente - Ano 2022

5. O Coordenador de curso é receptivo à manifestações acerca do

curso (sugestões, projetos, críticas, etc).
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6. O Coordenador de curso estimula os docentes a participarem das

atividades acadêmicas e extracurriculares.

Avaliação do Coordenador pelo Docente - Ano 2022

7. O Coordenador de curso promove ações de mediação em eventuais

situações de conflito na relação professor-aluno.

60



Avaliação dos Funcionários - Ano 2022
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Avaliação dos Funcionários - Ano 2022
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Avaliação dos Funcionários - Ano 2022
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Avaliação dos Funcionários - Ano 2022
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Instituição tem demonstrado vontade política na busca da excelência no ensino, haja vista

seu posicionamento ante os resultados das avaliações internas e externas, e a seriedade com que

acata as reivindicações da comunidade acadêmica, manifestadas através de sua Ouvidoria.

O presente relatório apresenta aspectos das forças e das fragilidades que devem ser

estudadas e, a partir daí, contemplar ações estratégicas de gestão, de modo a orientar e subsidiar

metas e ações específicas, como planos e melhorias para o ensino da graduação e da

pós-graduação, corpo docente, biblioteca, infraestrutura física, pesquisa, extensão e

responsabilidade social, com vistas à qualidade contínua e permanente do ensino ofertado.

Jacareí, 24 de Janeiro de 2023.
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