
CARTILHA CPA 2021/2022  

EDUCACAO SUPERIOR LTDA – ESMC  FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS - FASASETE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA



 É com satisfação que editamos os resultados da Avaliação Institucional Interna da Faculdade Santo Agostinho de Sete
Lagoas– FASASETE, efetivada no período de um ciclo parcial (2020 a 2021). 
 E antes de reiniciarmos um novo ciclo avaliativo, é necessário que seja feita a divulgação das fragilidades e
potencialidades para correção de rumos e implementação de melhorias. O propósito desse documento, é a apresentação
dos resultados ao longo dos últimos anos para continuidade e busca de novas ideias, na perspectiva de melhoria
contínua.
 Os resultados coletados pela CPA/FASASETE são utilizados pelos gestores nas tomadas de decisões. Assim, considera-
se que, a auto avaliação, é sempre o momento de revelar mais claramente a realidade acadêmica, identificando pontos
frágeis, como também, pontos fortes da Instituição. 
 Os resultados inseridos nesta cartilha, foram retirados das pesquisas institucionais ao durante esse ciclo parcial
2020/2021.
 Após análise da Comissão Própria de Avaliação - CPA, os resultados são disponibilizados para os segmentos avaliados
para que possam verificar as dificuldades, buscando junto à gestão, estratégias e alternativas para sua superação. 
 A Avaliação Institucional é um processo de criação/fortalecimento de cultura, de busca contínua de atualização e
melhoria. Dessa forma, a Comissão Própria de Avaliação da FASASETE tem como objetivo principal fortalecer essa
cultura, contemplando os cinco eixos da avaliação que são preconizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES que atende o plano de ação do Setor de Avaliação Institucional da Instituição.

APRESENTAÇÃO:



INTRODUÇÃO
  A CPA/FASASETE possui como base o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico

Institucional (PPI) e o Programa de Avaliação Institucional Santo Agostinho (PAISA), que segue as diretrizes,
atendendo aos cinco eixos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a saber: Eixo 1
– Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – Políticas
Acadêmicas; Eixo 4 – Políticas de Gestão e Eixo 5 – Infraestrutura. Por meio desses eixos, torna-se possível
levantar dados, planejar e executar medidas de intervenção institucional no sentido de aprimorar a qualidade
do processo ensino-aprendizagem, em diálogo direto com a missão previamente definida.     
 A CPA/FASASETE é composta por todos os segmentos da comunidade acadêmica, discente, docente, técnico
administrativo e membro da sociedade civil. Em seu regulamento, no capítulo II, Art. 2.º, incisos I, IV e V, os
membros são designados pela direção, nos incisos II e III, os membros discentes, docentes e técnico
administrativos são eleitos pelos seus pares, como consta em redação. 
 A Comissão Própria de Avaliação da FASASETE se mobiliza para oferecer aos discentes, docentes e
colaboradores da faculdade melhores condições para o pleno desenvolvimento das suas atividades.Concebe a
CPA–FASASETE que a Autoavaliação Institucional oportuniza a reflexão crítica sobre diferentes dimensões
que constituem a vida da faculdade. A leitura criteriosa e orientada da realidade fomenta a construção de
conhecimentos e a produção de diretrizes para a tomada de decisão. 
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METODOLOGIA

 Inicialmente, importa lembrar que o processo de autoavaliação institucional considera e busca abranger, conforme
descrito na Portaria do MEC nº 2.051/2004, Art. 8º, [...] a análise global e integrada do conjunto de dimensões,
estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da FASASETE, daí adotar-
se como parâmetros os seguintes princípios norteadores, conforme estabelecidos no PDI:
 - envolvimento paritário de todos os setores da IES;
 - realização periódica de ações de autoavaliação concentradas na atuação direta da CPA;
 - coleta contínua de dados e informações por meio dos diversos canais de comunicação e interação da comunidade
acadêmica;
 - abrangência de ensino, pesquisa e extensão, bem como serviços, gestão institucional e responsabilidade social, tudo
em seus múltiplos desdobramentos e conforme regulamentação governamental vigente;
 - ações avaliadas e realizações serão consideradas como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos
isolados;
- enfoque de particularidades de cada curso, quando necessário, 



METODOLOGIA

 especialmente quando envolve disciplinas online ou Ensino a Distância (EaD) (quando de sua implementação efetiva);
 - identificação precisa e objetiva das ações e planos de avaliação quanto aos níveis e participação de todos os
envolvidos, tanto no papel ativo (auto avaliar-se), quanto no papel passivo (apropriando-se dos resultados);
 - compartilhamento de resultados com a comunidade acadêmica e externa;
 - acompanhamento da apropriação de resultados e retornos no âmbito de todas as categorias participantes das
pesquisas que os processos avaliativos induzem.
 Na busca de maior confiabilidade das interpretações e maior conhecimento sobre a Faculdade Santo Agostinho de Sete
Lagoas, a CPA/FASASETE optou pela metodologia quanti - qualitativa. Os resultados foram obtidos com a aplicação dos
questionários específicos a cada segmento da comunidade acadêmica. 
 Essas etapas são estruturadas pela autoavaliação e vai desde a sensibilização da comunidade acadêmica à divulgação
dos resultados e indicação de ações para aprimoramento dos setores.
 A partir do ciclo avaliativo 2019, com aperfeiçoamentos contínuos dos questionários eletrônicos, estes estruturaram-se
fundamentalmente a partir da ideia subjacente de uma “Régua de Satisfação”, a qual pode ser assim descrita em
relação a cada variável pesquisada:



Fonte: Grupo AFYA (CPA Avaliações 2019)
 - Pontuação 5 ou mais dos aspectos atendidos - NÃO NECESSITA DE INTERVENÇÃO 
 - Mais de 4,5 e menos de 5 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE PEQUENAS INTERVEÇÕES 
 - Pontuação 4 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE INTERVENÇÃO SISTEMÁTICA 
 - Abaixo da pontuação 4 dos aspectos atendidos NECESSITA DE INTERVENÇÃO URGENTE

TABELA 1: RÉGUA DE
SATISFAÇÃO DE LIKERT



  A análise dos dados obtidos deu-se a partir da identificação de matérias tidas como marcadas pela
“desfavorabilidade” e pela “favorabilidade”, considerando-se os extremos para identificar as fragilidades e fortalezas
da IES nos vários aspectos enfocados e orientar ações relevantes para aprimoramento. O campo da neutralidade foi
considerando para efeitos de avaliação como elemento reforçador da característica dominante em cada objeto de
pesquisa.
  A utilização de questionários eletrônicos permitiu que a pesquisa abrangesse igualmente todos os períodos do curso
de Direito, bem como a totalidade do Corpo Docente e Técnico-Administrativo, vez que facilitou em muito não só a
obtenção, como também o tratamento dos dados, de modo que sua tabulação e consequente geração de gráficos
pertinentes para análise e interpretação deram-se a partir do uso de ferramentas automatizadas do próprio sistema
adotado, acelerando o processo como um todo.
  Importante registrar que no primeiro semestre de 2020, ocorreram paralizações em todos os setores da IES mediante
os decretos Estaduais e Municipais e determinações da Afya, decorrente a manifestação de Vírus Corona (COVID-19),
que afligiu todo o mundo. 
  A técnica empregada buscou simplificar ao máximo o acesso ao questionário acadêmico, envolvendo
simultaneamente, Estudantes, Professores e Corpo Técnico-Administrativo, sendo todos comunicados da pesquisa
institucional CPA/FASASETE em curso. Para a comunidade externa, o aviso sempre foi dado via publicação de notícias e
publicidade, informando sobre a pesquisa, podendo haver participação via correio eletrônico da CPA
(cpafasasete@fasa.edu.br).

mailto:cpafasasete@fasa.edu.br
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EIXO 1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

  Nesse ciclo avaliativo parcial, 2020-2021 a CPA da FASASETE definiu estratégias, trabalhou no acompanhamento e
desenvolvimento de uma metodologia própria, com padronização de indicadores de 1 a 6, conforme demostrando acima na
metodologia. Alterou a sistemática de aplicação e contou com as fontes de informação, inclusive nas observações descritas em
relatório. 
  A CPA utilizou como ferramenta para a autoavaliação uma sistemática com estrutura apropriada para aplicar individualmente os
questionários e tabular com segurança os dados por meio da aplicação de formulários próprios e texto instrucional, sendo realizada
por meio de ferramenta online. 
  A ferramenta consiste nos mesmos formulários aplicados para mantermos o histórico da avaliação, onde cada usuário poderá
responder sobre cada professor ou os aspectos de infraestrutura. Cada segmento avaliador utiliza tem acesso por meio da matrícula
(acadêmico) ou chapa do colaborador (seja professor ou coordenador de curso), estando disponíveis apenas os formulários
específicos a cada segmento.
  A CPA da FASASETE, utiliza outros instrumentos de avaliação, nesse caso, dados qualitativos são coletados em reuniões periódicas
com as Coordenações de Cursos e com as lideranças/representantes de turma coletam demandas junto aos seus pares, ainda em
sala de aula, os quais, oportunamente, são registrados e apresentados a todos, com o intuito de melhoria contínua. Trata-se de um
momento integrador que possibilita o diálogo entre instituição e comunidade acadêmica em processo de crescimento constante,
ocorre também, nas mesmas reuniões, a divulgação dos resultados e a maneira como são trabalhados os dados quantitativos com
elementos que esses números trazem, numa proposta de dialogar com o segmento discente e as coordenações de curso. 



caminhos para a manutenção da satisfação do corpo docente e técnico-administrativo; 
subsídio para os setores internos, com equipamentos e materiais de consumo adequados à demanda; 
indicativos para a promoção da formação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento, capazes de se posicionarem de
forma consciente e crítica diante da realidade social, política, econômica e educacional brasileira; 
estímulo à produção científica; indicativos para o fortalecimento da qualidade do ensino; 
contribuição de dados para o desenvolvimento regional, por meio da formação de profissionais na área de conhecimento e nos
campos do saber oferecida pela FASASETE, que atendam ao mercado de trabalho, de forma diferenciada, propiciando a melhoria
da qualidade de vida da população.

    Após a realização da avaliação institucional, são realizados seminários com a participação da gestão, coordenação, técnico
administrativo e alunos, para divulgação de resultados e apresentação de planos de ações, inerentes a pontos de atenção
observados no processo avaliativo, com posterior acompanhamento na realização das ações propostas.
  A pretensão é que os resultados obtidos dos processos avaliativos sejam subsídios para a FASASETE (mantida) e a ESMC -
Educação Superior Ltda (mantenedora), para os seguintes pontos de apoio ou indicativos de necessidade de correção da rota, rumo
ao sucesso permanente: 



Técnico - administrativos: 96,15 % (25 de 26 responderam)
Discentes: 79,58 % (300 de 377 responderam)
Docentes: 92,86% (13 de 14 responderam)
Total de participantes: 81,06%: (338 de 417 responderam)

 Em 2020, o equivalente a 75,22% do total de acadêmicos matriculados como respondentes nas pesquisas institucionais no
curso de Direito, havendo assim, uma diminuição pouco considerável no número de respondentes, deve ser levado em
consideração o momento em que a essa última pesquisa vou realizada, qual seja, pandemia COVID-19.

        Em 2021/1, ocorreu avaliação institucional do corpo docente pelos discentes, tendo como respondentes 85,85% do total
de acadêmicos matriculados como respondentes nas pesquisas institucionais no curso de Direito, havendo assim, um aumento
considerável em relação à última avaliação que ocorreu em 2020/2. 

        Em 2021/2, ocorreu avaliação institucional de todos os seguimentos institucionais, tendo como respondentes: 

Número de discentes matriculados e número e percentual de discentes respondentes na avaliação 2020 e 2021 – FASASETE: 

ANÁLISE DOS RESULTADOS
 



CURSO

DIREITO
2020

DIREITO
2021.1

DIREITO
2021.2

ACUMULADO DOS
RESPONDENTES

85,85%

 RESPONDENTES

460

367

417

QUANTIDADE DE
ALUNOS

315

338

346

81,06%

75,22%



  O percentual de acadêmicos respondentes teve índice de satisfação de 5,55 % em 2020 no curso de Direito. Diante
disto, sob a percepção dos segmentos da comunidade acadêmica, considera-se um nível excelente de satisfação no que
tange a avaliação dos professores. Analisando a média geral de aproveitamento, ocorreu um aumento de 90,33% para
92,03 % em relação à avaliação dos docentes feitas pelos discentes.

  Em 2021.1 os acadêmicos avaliaram somente os professores, conforme a Escala citada na metodologia, (onde os
pesos numa escala de 1 a 6), correspondem aos conceitos máximos de 5 e 6 quando referem-se aos aspectos da
metodologia de ensino do professor.

  Em 2021.2 toda a comunidade acadêmica realizou a avaliação institucional, conforme a Escala de Likert, (onde os
pesos numa escala de 1 a 6), correspondem aos conceitos máximos de 5 e 6 quando se referem aos aspectos
institucionais e docentes.



Gráfico 1 - Discentes avaliando os docentes
2020 – Grau de Satisfação: 5,55 

Gráfico 2 - Discentes avaliando os docentes
2021.1 – Grau de Satisfação: 5,49

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE



Gráfico 3 - Discentes avaliando os docentes
2021.2 – Grau de Satisfação: 5,55

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

 Assim, pode-se dizer, especificamente, que estamos colhendo frutos do trabalho realizado, portanto, dar-se-á destaque, às
Metodologias Ativas, capacitações e treinamentos, concluindo que o acadêmico deixa de ser um mero expectador das aulas,
buscando seu conhecimento por meio de metodologias que o faz experenciar cada etapa, para se chegar ao conhecimento. Esse
acadêmico faz inferências, dialoga, propõe discussões em grupo, e o professor repensa a construção do conhecimento, no qual,
considera-se a mediação e interação, como essenciais no processo ensino e aprendizagem. 

 Quanto à satisfação dos acadêmicos relativa à Coordenação de Curso, chama-se a atenção para os números, uma vez que, dentre
o percentual de acadêmicos respondentes, a coordenação do curso de teve índice de satisfação de 5,11 em 2020; 5,17 em 2021.2.
Considera-se um nível de satisfação elevado no que tange a avaliação da coordenação de curso, observando uma elevação da
média de 5,11 para 5,17 em um ano. 



Gráfico 4: Discentes avaliando a Coordenação
de Curso 2020 Grau de satisfação: 5,11

Gráfico 5 - Discentes avaliando coordenação de
curso 2021.2 – Grau de Satisfação: 5,17

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE



Gráfico 6 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de
Satisfação 2020 – Ensino Pesquisa e Extensão

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

  A avaliação da Instituição em 2020 alcançou os seguintes percentuais: Ensino, Pesquisa e Extensão, atingiu grau de satisfação de
5,18, Gestão Institucional e Apoio Discente atingiu grau de satisfação de 5,02 e Infraestrutura Física e Tecnológica atingiu grau de
satisfação de 5,09.

 Em 2021 alcançou os seguintes percentuais: Ensino, Pesquisa e Extensão, atingiu grau de satisfação de 5,19, Gestão Institucional
e Apoio Discente atingiu grau de satisfação de 5,15 e Infraestrutura Física e Tecnológica atingiu grau de satisfação de 5,18. 
 Como pode ser observado todas as médias em relação à Ensino, Pesquisa e Extensão, Gestão Institucional e Apoio Discente e
Infraestrutura Física e Tecnológica aumentaram. 



Gráfico 8 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação
2020 – Gestão Institucional e Apoio Discente

Gráfico 7 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação 2021 –
Ensino Pesquisa e Extensão

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE



Gráfico 10 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação
2020 – Infraestrutura Física e Tecnológica 

Gráfico 9 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de
Satisfação 2021 – Gestão Institucional e Apoio Discente
 

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE



Gráfico 11 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de
Satisfação 2021 – Infraestrutura Física e Tecnológica 

 

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

  O índice de participação dos docentes, no ano de 2020, foi de de 88,24%. No ano de 2021 o índice foi de 92,86 %, tendo um
aumento relevante na participação dos docentes no processo de avaliação institucional. 



Número de docentes e número e percentual de
respondentes na avaliação 2020 e 2021. 

 CURSO

DIREITO
2020

DIREITO
2021

ACUMULADO DOS
RESPONDENTES %

92,86%

QUANTIDADE DE
RESPONDENTES

17

14

QUANTIDADE GERAL DE
DOCENTES

13

15 88,24%



  Sob a percepção do docente, ao avaliar a coordenação obteve-se índice de satisfação excelente. Os docentes avaliaram a gestão
administrativa do coordenador e com relação à capacidade de ofertar uma gestão organizada, participativa, coletiva e, sobretudo,
uma gestão eficaz nos processos pedagógicos e políticas curriculares.

 Com relação à Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; Gestão Institucional e Apoio Docente e Estrutura Física e Tecnológica, a
IES teve uma avaliação bastante positiva pelos docentes. Todas as repartições que formam a infraestrutura da IES e os serviços
prestados foram avaliados com graus de satisfação acima de 5 em 2020, em 2021 pode-se perceber que, sem exceção a IES
obteve um aumento da média em todos os itens avaliados, demonstrando um resultado cada vez mais positivo em relação ao
trabalho desenvolvido pela instituição. 

Gráfico 12 - Docentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação 2020:

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE



Gráfico 13 - Docentes avaliando a Instituição – Grau de
Satisfação 2021:
 

 

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

 Com relação à Gestão Institucional e Estrutura Física e Tecnológica, a IES teve uma avaliação bastante positiva pelos técnico-
administrativos. Todas as repartições que formam a infraestrutura da IES e os serviços prestados foram avaliados com graus de
satisfação acima de 4,5 em 2020: Gestão e Apoio de 4,85 e Infraestrutura Física e Tecnológica 5,26.

 Em 2021, todos os itens avaliados pelo segmento técnico administrativo obteve aumento da média na avaliação institucional. 



Gráfico 15 - Técnico- Administrativo avaliando a
Instituição – Grau de Satisfação 2021:

Gráfico 14 - Técnico- Administrativo avaliando a Instituição – Grau de
Satisfação 2020:

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE

Fonte
Fonte: CPA/FASASETE



   Ao término do processo avaliativo ao longo de um ano, a CPA solicita de cada gestor de setor, as ações, fragilidades e
expectativas de melhorias, para consequentemente ser elaborado um Plano de Ação para envio a Direção com proposições a
serem deliberadas após análise e inseridas no Planejamento Estratégico da instituição.

 Importante registrar algumas ações importantes realizadas pela IES durante os anos de 2020 e 2021, através dos resultados e
planos de ações desenvolvidos pela CPA com apoio de todos os seguimentos institucionais:

1-Treinamentos e capacitações inerentes ao Sistema Remoto para todos os colaboradores da IES;
2-Divulgação, acompanhamento e verificação de cumprimento da Instrução Normativa da IES;
3-Contratação de funcionárias para otimizar o atendimento ao discente;
4-Contratação do acervo virtual da Minha Biblioteca;
5-Implantação de plano de saúde e vale alimentação para o seguimento técnico administrativo;
6-Realização de seminários, palestras, congressos e cursos de extensão;
7-Criação e divulgação de agenda de atendimentos por setores;
8-Melhoria na divulgação das informações institucionais através dos aplicativos, redes sociais e site institucional;
9-Programas de estágio;
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  Finaliza-se um ciclo parcial de autoavaliação, com a divulgação dos resultados para todos os segmentos da Comunidade
Acadêmica. Trazemos esta primeira edição da cartilha, em que se apresenta ao público a consolidação de uma etapa no
processo de Avaliação Interna da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE. 

 Com a padronização das respostas, buscou-se um resultado mensurável, passível de promover as mudanças necessárias, de
maneira a fornecer dados mais próximos da realidade pesquisada. 
 A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas- FASASETE, Acadêmicos, Professores, Coordenadores e Colaboradores
beneficiaram-se com várias medidas que já foram tomadas a partir dos resultados que são utilizados como instrumento de
gestão na FASASETE. 

 Essas medidas estão relacionadas tanto ao aspecto físico da Instituição quanto ao pedagógico. Por meio do quadro de
demandas levantadas nas reuniões representantes de turma, pôde-se verificar quais eram as verdadeiras necessidades
imediatas dos acadêmicos e comunidade acadêmica. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 As demandas são encaminhadas tanto pela CPA, Coordenação dos Cursos e setor pedagógico, que atualmente está diretamente
ligado as questões pedagógicas e outros aspectos que implicam na satisfação do acadêmico em relação a IES e ao Curso. Depois, as
supracitadas demandas são repassadas aos setores competentes e ações são realizadas no sentido de sanar problemas, melhorar
aspectos outrora negativos e aperfeiçoar procedimentos positivos. 

 Todas as medidas tomadas em relação à avaliação e seus resultados justificam-se pela preocupação da Instituição em desenvolver
um trabalho de qualidade. 

 Portanto, é de muita importância saber que a comunidade acadêmica está consciente da relevância da CPA junto às políticas da
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, e de sua função no processo de gestão acadêmica (análise de resultados, ações
propostas).

 Tereza Sader. Coordenadora da CPA FASASETE. 


