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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO- CPA

Fonte: 
http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academic
a%2fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List Acesso em: 20/11/2019

Coordenar a auto avaliação 
institucional.

Identificar elementos vantajosos e 
de boa prática: pontos a serem 

melhorados.

Compreender significados de 
atividades da instituição para 

melhorar a qualidade educativa 
e alcançar maior relevância 

social.

http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academica%2fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List


CPA - Dimensões

✓ Missão e plano de desenvolvimento institucional.
✓ Políticas de ensino, pesquisa e extensão.

✓ Responsabilidade social.
✓ Comunicação com a sociedade.

✓ Políticas de pessoal.
✓ Organização e gestão.

✓ Infraestrutura.
✓ Planejamento e avaliação.

✓ Política de atendimento aos discentes.
✓ Sustentabilidade Financeira.



RESULTADOS CAMPANHA – 2019/2

Administrativo: 100%

33 de 33 responderam.

Fonte: 
http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academic
a%2fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List Acesso em: 20/11/2019

Alunos: 76,36%
378 de 495 responderam

Geral: 78,69%

549 de 432 responderam.

Professores: 100%

21 de 21 responderam.

http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academica%2fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List


CPA 2019/2

Avaliação Institucional – Aluno x Curso
Ensino, Pesquisa e Extensão

Ensino, Pesquisa e Extensão 

Média: 5,05



CPA 2019/2

Ponto de atenção: 

1- A Instituição oportuniza atividades

de internacionalização (intercâmbio,
mobilidade acadêmica, cooperação
internacional, oferta de língua
estrangeira) aos alunos?, item 09

Nota: 3,71

1- PLANO DE AÇÃO SUGERIDO:  Proposição de criação de 
setor/núcleo responsável pela divulgação, desenvolvimento e 
execução de ações que possibilitem a implementação de 
atividades citadas no eixo.
NAPED: com o objetivo de Inovação, Empreendedorismo e 
Internacionalização. 



CPA 2019/2

Avaliação Institucional – Aluno x Curso
Coordenação de Curso

Média: 5,61



CPA 2019/2

Avaliação Institucional – Aluno x Curso
Gestão Institucional e Apoio Discente

Média: 5,29



CPA 2019/2

Avaliação Institucional – Aluno x Curso
Infraestrutura Física e Tecnológica

Média: 5,30



CPA 2019/2

Avaliação Institucional – Aluno x Professor

Marcador: 1 a 6
Média Geral por 

marcadores : 5,47

Fonte:http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academica%2
fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List Acesso em: 13/02/2020

http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academica%2fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List


CPA 2019/2
Avaliação Institucional – Aluno x Professor

Itens avaliados (indicador de 1 a 6)
43- Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 5,56
44- Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 5,45
45- Instiga a discussão do conteúdo de forma motivadora e desafiadora? 5,32
46- Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 5,40
47- Formula avaliação coerente com as aulas? 5,44
48- Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 5,38 
49- Estabelece relação entre teoria e prática profissional? 5,38
50- Realiza feedback das avaliações? 5,47
51- Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 5,60
52- Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 5,54
53- É pontual com o início e término das aulas? 5,63



CPA 2019/2

Item a ser 
potencializado 

45 - Instiga a discussão do conteúdo 

de forma motivadora e desafiadora? 

Nota: 5,32

1- PLANO DE AÇÃO SUGERIDO COMO FORMA DE 
POTENCIALIZAR O ITEM:  Proposto e recebido pelo NAPED já 
em fase de execução, a realização de aperfeiçoamento em 
relação a formações docentes, relativas a metodologias 
específicas.
Projeto em execução: Compartilhando boas práticas, conforme 
previsto em calendário acadêmico.



CPA 2019/2

Item melhor 
avaliado

53 - É pontual com o 

início e término das 
aulas? 

Nota: 5,63



CPA 2019/2

Média Total 

(Todos itens avaliados e 
todos docentes)

90,33476 %



ANÁLISE DE COMENTÁRIOS:

Campo Aberto Plano de ação sugerido

Ar condicionado Realizada manutenção em todos os 
aparelhos.

Funcionamento da biblioteca A partir de março funcionará de 15:30 às 
22:30. Sábado não irá funcionar.

Fasa Mobile e Wi-Fi Realizada a compra de novo servidor: já 
está instalado, em fase de adequação em 
relação à demais configurações.

Estrutura do Estacionamento: marcação 
de vagas, limpeza, iluminação

- Realizada admissão de mais um 
colaborador para área externa.
- Estacionamento: fase de planejamento 
e implantação de projetos relativos a 
marcação de vagas.
- Iluminação: realizada manutenção.



ANÁLISE DE COMENTÁRIOS:

Campo Aberto Plano de ação sugerido/ esclarecimentos

Didática de professores Proposto e recebido pelo NAPED já em 
fase de execução, a realização de 
aperfeiçoamento em relação a formações 
docentes.
Projeto em execução: Compartilhando 
Boas Práticas, conforme previsto em 
calendário acadêmico.

Limpeza e manutenção dos banheiros Realizada toda manutenção demandada, 
reposição de itens danificados e compra 
de itens demandados.

Mensalidade/ Descontos Nova matriz curricular/ Política de 
descontos (verificar com a Secretaria 
acadêmica, a política de desconto 
adotada por cada acadêmico).

Exemplares na biblioteca Biblioteca virtual: disponível no portal 
acadêmico.



NPS – SET/ 2019

Fonte: Tracksales: https://satisfacaodeclientes.com/net-promoter-score/. Acesso em: 15/02/2020

- Margem de Erro: 5 pontos / Grau de Confiança: 95%. Os números estão arrendados

Net Promoter Score: mensuração do grau de lealdade e satisfação do cliente

Zonas de Classificação:

•Zona de Excelência – NPS entre 76 e 100

•Zona de Qualidade – NPS entre 51 e 75

•Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 1 e 50

•Zona Crítica – NPS entre -100 e 0

https://satisfacaodeclientes.com/net-promoter-score/


NPS – SET/ 2019

Fonte: Tracksales: https://satisfacaodeclientes.com/net-promoter-score/. Acesso em: 15/02/2020

- Margem de Erro: 5 pontos / Grau de Confiança: 95%. Os números estão arrendados

Tipos de respondentes:

Clientes Detratores Notas de 0 a 06 – Insatisfeitos

Clientes Neutros – Notas de 07 e 08 – Neutros

Clientes Promotores –Notas de 09 a 10 – Satisfeitos

https://satisfacaodeclientes.com/net-promoter-score/


NPS – SET/ 2019

Zona de QUALIDADE

51NPS = 

Fonte: Tracksales 

- Margem de Erro: 5 pontos / Grau de Confiança: 95%

- Os números estão arrendados



CPA X NPS:

Elogios inerentes à:
✓Atendimento ao aluno;
✓Coordenação;
✓Corpo técnico administrativo;
✓Professores competentes e 

dedicados.



PLANO DE AÇÃO

Discutir e aprimorar com 
a Direção, Coordenação 
e NAPED, os planos de 
ações, para solucionar 
ou minimizar os pontos 

relevantes 
apresentados.



Obrigada pela atenção!

Fonte: 
http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academica%2fRelat
%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List. Acesso em: 20/11/2019

http://relatorios.afya.com:2023/reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fRelat%c3%b3rios+Afya%2fAfya+Holding%2fDiretoria+Academica%2fRelat%c3%b3rios+Gerais%2fAvalia%c3%a7%c3%a3o+Institucional&ViewMode=List

