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Apresentação 

 

 

É com grande satisfação que a Comissão Própria de Avaliação da FACIS (CPA-FACIS) apresenta o 

segundo relatório parcial do ciclo de auto avaliação 2015/2017. Desde sua criação, esta comissão 

preocupa-se em conhecer os diferentes aspectos que constituem a vida da faculdade. Esta leitura crítica 

da sua realidade, considerando suas potencialidades e fragilidades, permite a CPA-FACIS fornecer 

elementos que possibilitam a construção de uma instituição em constante aperfeiçoamento . 

Neste segundo relatório parcial são apresentados, de forma sucinta, os resultados da auto 

avaliação da FACIS, realizada pelos alunos, professores e funcionários do corpo técnico administrativo, 

referentes ao ano de 2016. 

  A CPA-FACIS novamente empenha esforços na divulgação dos resultados do processo de auto 

avaliação presentes neste relatório, como uma forma de reiterar seus compromissos com os critérios de 

transparência, liberdade e diálogo, que sempre pautaram as práticas da FACIS, e contribuir para a 

integração entre os diferentes setores da instituição, na busca da excelência em todas as suas atividades 

em um ambiente de esforço comum, cooperativo e solidário. 

 

Prof. Alessandro Mendonça Mazzoni 

Coordenador da CPA da FACIS 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Dados da instituição 

O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE HOMEOPATIA – IBEHE, fundado em 30 de Julho de 1991, 

por profissionais da área da Saúde, tem o objetivo de promover a divulgação da Ciência, Filosofia, 

Doutrina e os Métodos Terapêuticos para profissionais graduados através de cursos de especialização e 

aperfeiçoamento. 

Em agosto de 1998 o Ministério da Educação e do Desporto, através da Portaria número 941 de 

28 de agosto de 1998 reconhece a idoneidade educacional do IBEHE autorizando o funcionamento da 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE SÃO PAULO – FACIS, através do curso de Ciências Biológicas. 

O curso de graduação em Ciências Biológicas da FACIS, foi reconhecido, pelo Ministério da 

Educação através da Portaria SESu nº 223 de 07/06/2006, publicada no D.O.U em 09/6/2006, retificada 

em 17/10/2007. 

No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENADE, os conceitos obtidos foram: 2002 – 

C, 2003 – B, 2005 -4. Com a criação pelo MEC do IGC – Índice Geral de Cursos da Instituição – 2008 

(Triênio 2006, 2007 e 2008), foi 4, 2011 (Triênio 2009, 2010 e 2011) a FACIS obtém, numa escala 0 a 5, o 

conceito 4. Além disso, em novembro de 2010, a FACIS recebeu uma Comissão de Avaliação Externa de 

Instituições de Educação Superior no processo de Recredenciamento de IES, que após análise das dez 

dimensões, requisitos legais e considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, 

atribui o conceito final 3, apresentando um perfil satisfatório de qualidade.  

Os cursos de Especialização oferecidos pela Instituição caracterizam-se por serem cursos com 

perfil predominantemente multidisciplinar, planejados didaticamente como cursos modulares, com 

conteúdo programático, estruturado em blocos de aulas teóricas e práticas. O caráter transdisciplinar 

dos cursos delineia o perfil das práticas ambulatoriais, que norteiam o trabalho da FACIS em suas 

diferentes áreas de atuação. As aulas práticas são específicas para cada uma das áreas de saúde, 

respeitando-se rigorosamente as limitações impostas legalmente para o exercício de cada uma das 

profissões em inter-relação no curso. 

Por meio dos programas de especialização, existe atualmente uma crescente relação da FACIS 

com a comunidade de sua abrangência, que vai desde a questão do atendimento para crianças, adultos 

e animais até a conscientização de seus membros: docentes, discentes, corpo administrativo e 

parceiros, na valorização da vida humana. 
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A FACIS tem como identidade um caráter regional, comprometido com o desenvolvimento 

científico, econômico, profissional, social e cultural da região onde se inscreve, este compromisso é 

ratificado em todas as iniciativas de ensino, pesquisa e extensão. Sua missão é : “Servir à comunidade 

provendo conhecimento e gerando recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico, 

profissional, social e cultural de Região Metropolitana, buscando contribuir sempre com o bem-estar da 

sociedade de modo a participar no esforço pela melhoria da qualidade de vida, defendendo a expressão 

e o cumprimento da verdade.” 

 

Quadro resumo dos dados da instituição 

Mantenedora  Mantida 

Centro de Ensino Superior de Homeopatia 

IBEHE EIRELI – EPP 
 Faculdade de Ciências da Saúde de São 

Paulo – FACIS 

Endereço  Endereço para correspondência 
(Unidade Acadêmica e Administrativa) 

Rua Bartolomeu de Gusmão, 86 – Vila 

Mariana – São Paulo – CEP 04111-020 
 Rua Dona Inácia Uchoa, 399 – Vila 

Mariana – São Paulo – CEP 04110-021 

Telefax  Site 

(11) 5085-3141  www.facis.edu.br  

Características da IES  CNPJ 

Instituição privada com fins lucrativos  66.669.342/0001-07 

 

 

1.2 Composição da Comissão Própria de Avaliação 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo – CPA-FACIS  

foi criada em conformidade com as determinações legais que estruturam uma sistemática de avaliação 

do ensino superior no Brasil, quais sejam: 

 Inciso IX, do Artigo 9o da Lei 9394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Artigo 1o da Lei 10.861/04, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES;  

 Portaria n.º 2.051/04, que regulamenta os procedimentos do SINAES; 

http://www.facis.edu.br/
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 Resolução n.º 01/05 do CONAES, que estabelece prazos para os procedimentos da avaliação 

institucional.  

A Portaria de nº 10 de 1 de fevereiro de 2014, criou e nomeou os membros titulares da CPA, em 

número de 5 (cinco), e posteriormente a Portaria nº 01 de 21 de agosto de 2015 modificou sua 

composição, de forma que a CPA-FACIS, no presente exercício está constituída pelos seguintes 

membros: 

Prof. Ms. Alessandro Mendonça Mazzoni (Coordenador da CPA)  

Andreza Nunes de Souza (Representante do corpo técnico-administrativo)  

Antonio Nunes de Castro (Representante da sociedade civil) 

  Camila Pedreira dos Santos (Representante discente) 

 Prof. Dra. Eliete Pardono (Representante docente) 

 

 

1.3  Planejamento estratégico de avaliação 

 

Neste relatório são apresentados os resultados da auto avaliação da Faculdade de Ciências da 

Saúde de São Paulo (FACIS) realizada pelos alunos, professores e demais colaboradores do corpo técnico 

administrativo, no ano de 2016.   

A Nota Técnica de nº 08 CGACGIES /DAES/INEP, de 25 de fevereiro de 2013, institui um novo 

instrumento matricial organizado em cinco eixos que contemplam as Dez Dimensões do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme explicado abaixo: 

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional - Comtempla a Dimensão 8 (Planejamento e 

Avaliações); 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social);  

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, a pesquisa e a 

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

Atendimento aos Discentes); 
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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). 

De acordo com a nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 9 de outubro de 2014, as IES têm a 

possibilidade de dividir os eixos a serem trabalhados no período do ciclo de avaliação.  

Desta forma, seguindo o plano de auto avaliação institucional proposto por esta comissão, no ano 

de 2016 esta optou-se por avaliar o Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, que comtempla especificamente a 

Dimensão 2 - políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão, a Dimensão 4 - comunicação com a 

sociedade e a Dimensão 9 - políticas de atendimento aos discentes. Reiteramos que não cabe à CPA 

fazer a avaliação, mas de forma articulada com as diferentes unidades institucionais, propor estratégias 

e ações de avaliação, bem como a sistematização e análise dos processos coordenados pela CPA e dos 

processos avaliativos que acontecem naturalmente na IES. 

Para os integrantes dos corpos discente e docente, dentro da Dimensão 2, foi proposta a 

avaliação das ações que favorecem o ensino e pesquisa e a extensão, além dos projetos que integram a 

pesquisa e a extensão, da oferta de seminários e palestras para o aperfeiçoamento profissional e das 

ações de fomento à iniciação científica; no que se refere à Dimensão 4, foi proposta a avaliação junto 

aos seguimentos discentes, docentes e técnico-administrativos, das ações da FACIS para divulgar seus 

cursos para o público externo, da capacidade do site da FACIS em refletir e comunicar a realidade da 

instituição e da participação da FACIS nas redes sociais. Finalmente para a Dimensão 9 foi avaliado o 

atendimento do alunado por meio eletrônico, os canais de diálogo da FACIS com os estudantes e o 

tempo de resposta da FACIS frente as reivindicações dos estudantes. 

Os Eixos 4 e 5 serão avaliados em 2017, quando então se completará o ciclo avaliativo 2015-2017. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A avaliação realizada neste período sofreu uma pequena modificação relativa ao relatório anterior 

no que se refere à forma de obtenção das respostas. Neste período avaliativo foi criado um espaço na 

página da CPA-FACIS, hospedada no portal da instituição, onde os estudantes professores e demais 

funcionários técnico-administrativos podiam entrar mediante identificação e senha individuais e 

preencher o questionário de avaliação. Ao final de cada resposta, sempre preservando o anonimato do 
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respondente, os dados eram enviados para esta CPA. Esta modificação, além de agilizar a compilação 

das respostas, se constituiu como mais uma garantia para resguardar a anonimidade do respondente. 

Conforme o estabelecido no plano de auto avaliação institucional e seguindo a estrutura 

apresentada no relatório anterior, para cada uma das perguntas foi pedido ao respondente que 

avaliasse o item com uma nota variando de 1 a 5, cujos significados eram: 5 = excelente, 4 = bom, 3 = 

regular, 2 = ruim e 1 = péssimo. Cabe reforçar que, apesar da natureza categórica e ordinal das variáveis 

medidas nos questionários, para cada pergunta foi também calculado seu valor mediano. Este valor, 

mesmo sem ter o mesmo significado como se as variáveis fossem numéricas, teve o objetivo de avaliar 

as fragilidades e potencialidades do quesito avaliado.  

Foi definido como frágil um aspecto avaliado quando seu valor mediano ficou abaixo de regular, 

como potente quando seu valor mediano ficou acima de regular e neutro quando o valor mediano do 

aspecto avaliado foi regular. 

No início do semestre letivo de 2017, após a análise do processo de auto avaliação, foi realizada 

a devolutiva do seu resultado para cada um dos seguimentos participantes. O relatório foi também 

disponibilizado com uma cópia digital no site da FACIS e uma cópia física, depositada na biblioteca. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Da avaliação realizada pelo corpo discente da FACIS. Do total de alunos, 80,0% responderam ao 

questionário. Aos questionários aplicados ao corpo docente, a porcentagem de respostas foi de 81,8% e 

o retorno de resposta do seguimento técnico administrativo foi de 100,0%. 

Para o total da comunidade acadêmica, a porcentagem de respostas foi de 83,8%. Em nenhum 

dos questionários respondidos foi deixada questão sem resposta.  

 

3.1 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 

Neste Eixo foram avaliadas três Dimensões. A primeira compreendendo as políticas para o 

ensino, a pesquisa e a extensão (Dimensão 2), a segunda referindo-se a comunicação da FACIS com a 

sociedade (Dimensão 4) e a terceira (Dimensão 9) abrangendo as políticas de atendimento aos 

discentes.  
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Dentro da Dimensão 2, foram avaliadas as ações praticadas pela instituição que favorecem o 

ensino, as ações praticadas pela instituição que favorecem a pesquisa e as ações que favorecem a 

extensão. Dentro desta Dimensão, procurou-se avaliar também os estímulos para integrar projetos de 

ensino com a extensão na FACIS, a contribuição das palestras e seminários ofertados pela FACIS para a 

melhoria da qualidade da formação profissional do estudante e as ações institucionais para o fomento 

da iniciação científica. 

Para a Dimensão 4, foram avaliadas as ações da FACIS para divulgar seus cursos para o público 

externo, a capacidade do site da FACIS em refletir e comunicar a realidade da instituição para o público 

externo e a participação da FACIS nas redes sociais. 

E finalmente para a Dimensão 9, avaliou-se o atendimento aos estudantes da FACIS por meio 

eletrônico, os canais de diálogo entre a instituição e os estudantes e o tempo de resposta da FACIS 

frente as reivindicações dos estudantes.  

 

3.2.1 Dimensão 2 – Políticas para o ensino a pesquisa e a extensão 

 

 

Na tabela 1 são apresentados os valores medianos das respostas dos corpos docente e discente 

para os seis quesitos elencados para avaliar as políticas para o ensino, pesquisa e extensão. 

 
Tabela 1: Avaliação pelos seguimentos discente e docente, das ações institucionais da FACIS para o 
favorecimento do ensino, da pesquisa e da extensão, da integração de projetos de ensino com extensão 
da contribuição das palestras e seminários para o aperfeiçoamento profissional e do fomento à iniciação 
científica. São apresentados os valores medianos para cada quesito.  
 

Seguimento Ensino Pesquisa Extensão 
Integração ensino-

extensão 

Palestras e seminários 

para o aperfeiçoamento 

profissional  

Fomento à 

iniciação científica 

Discente Bom Regular Regular Regular Bom Regular 

Docente Bom Bom Bom Bom Bom Bom 

 
 

 

Na figura 1 é apresentado o resultado da avaliação das ações institucionais da FACIS que 

favorecem o ensino, a pesquisa e a extensão pelos seguimentos discente e docente, representado pela 

distribuição da frequência relativa das respostas.  
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Figura 1: Distribuição de frequências das respostas da avaliação das ações institucionais da FACIS que 
favorecem o ensino a pesquisa e a extensão. À esquerda estão as respostas do corpo discente e à direita 
as respostas do corpo docente. 
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Figura 2: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 

docente (à direita) da avaliação da integração de projetos de ensino à extensão, contribuição das 

palestras e seminários para o aperfeiçoamento profissional dos estudantes e das ações institucionais 
para o fomento à iniciação científica. 
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3.2.2 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 
 
 

Na figura 3 é apresentado o resultado da avaliação realizada pelos seguimentos discente, 

docente e demais colaboradores do setor técnico-administrativo, das ações institucionais da FACIS para 

divulgar seus cursos para o público externo, da capacidade do site da FACIS em refletir e comunicar a 

realidade da instituição para a sociedade e da participação da FACIS nas redes sociais. 

 

 
 
Figura 3: Distribuição de frequências das respostas da avaliação da divulgação dos cursos para o público 
externo (acima), da capacidade do site da FACIS em refletir e comunicar a sua realidade para o público 
externo (no centro) e a participação da FACIS nas redes sociais (abaixo), feita pelos seguimentos 
discente (à esquerda), docente (ao centro) e técnico-administrativo (à direita). 
 
 

A tabela 2 apresenta os valores medianos das respostas de avaliação da capacidade da FACIS 

em divulgar seus cursos para o público externo, do site institucional em refletir e comunicar a realidade 

da FACIS para o público externo e da participação da FACIS nas redes sociais.  
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Tabela 2: Auto avaliação institucional da FACIS quanto à capacidade de divulgar seus cursos para o 
público externo, do site institucional refletir e comunicar a realidade da FACIS para o público externo e 
da participação da FACIS nas redes sociais, feita pelos seguimentos discente, docente e técnico-
administrativo. Valores medianos. 
 

Seguimento Divulgação dos cursos  Site Redes sociais 

Discente Bom Bom Bom 

Docente Bom Bom Bom 

Técnico-administrativo 
Bom Bom Bom 

 

 
 
 

3.2.3 Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes 
 
 

 

Na tabela 3 observa-se o valor mediano das respostas dos seguimentos discente, docente e 

colaboradores do setor técnico administrativo na avaliação do atendimento ao alunado por meio 

eletrônico, dos canais de diálogo entre a FACIS e os estudantes e do tempo de resposta da FACIS frente 

as reivindicações dos estudantes.  

Tabela 3: Auto avaliação institucional da FACIS quanto ao atendimento ao alunado por meio eletrônico, 
dos canais de diálogo entre a FACIS e os estudantes e do tempo de resposta da FACIS frente as 
reivindicações dos estudantes, feita pelos seguimentos discente, docente e técnico-administrativo. 
Valores medianos. 
 

Seguimento 
Atendimento por meio 

eletrônico 

Canais de 

diálogo 

Tempo de resposta frente a 

reivindicações 

Discente Bom Bom Bom 

Docente Bom Bom Bom 

Técnico-administrativo Bom Bom Bom 

 

A figura 4 descreve, por meio da frequência relativa das respostas da avaliação do processo de 

auto avaliação institucional realizada pelos seguimentos discentes, docente e técnico-administrativo, 

quanto ao atendimento ao alunado por meio eletrônico, dos canais de diálogo entre a FACIS e os 

estudantes e do tempo de resposta da FACIS frente as reivindicações dos estudantes.  
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Figura 4: Distribuição de frequências das respostas da avaliação do atendimento ao alunado por meio 
eletrônico (acima), dos canais de diálogo entre a FACIS e os estudantes (no centro) e do tempo de 
resposta da FACIS frente as reivindicações dos estudantes (abaixo) , feita pelos seguimentos discente (à 
esquerda), docente (ao centro) e técnico-administrativo (à direita). 
 

 
 
 

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Neste momento de auto avaliação institucional foram avaliadas as dimensões de Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão, Comunicação com a Sociedade e Políticas de Atendimento aos 

Discentes. Desta forma, este relatório vem a acrescer informações ao relatório anterior, mas ainda 

configura-se de caráter parcial. Como tal, traz a análise dos dados apenas sobre o resultado da auto 

avaliação em relação às Dimensões supracitadas. 



   FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE SÃO PAULO   
   Curso de Ciências Biológicas – Reconhecido pela Portaria MEC nº 223 de 07/06/06 – DOU: 09/06/06 

Mantida pelo: Centro de Ensino Superior de Homeopatia IBEHE EIRELI – EPP 
 

 

15 

 

O percentual de respostas neste relatório, considerando toda a comunidade acadêmica, foi 

maior do que o anterior com 83,8%, frente aos 80,8%. O seguimento técnico-administrativo manteve-se 

em 100% de respostas. No entanto o seguimento dos estudantes e o de professores tiveram um 

aumento de respostas, passando respectivamente de 78,6% para 80,0% e de 72,7% para 81,8%. Isto 

pode ser explicado pela mudança no formato de obtenção das respostas, que passou do preenchimento 

de um questionário em papel, para um formato digital, acessível pelo site da FACIS. Outro resultado 

positivo obtido com esta nova forma de coletar as respostas foi a ausência de respostas em branco. 

Diferentemente do que ocorreu na avaliação do ano anterior, em todos os questionários respondidos 

nenhuma pergunta foi deixada sem resposta. Isto mostra que a modificação adotada trouxe melhorias 

ao processo de auto avaliação institucional da FACIS. 

 

4.1 Dimensão 2 – Políticas para o ensino a pesquisa e a extensão 

 

Todos os quesitos avaliados pela comunidade da FACIS nesta Dimensão obtiveram um conceito 

mediano ao menos regular. Para o corpo docente, todos os quesitos foram considerados bons. Para o 

seguimento discente parte foi identificado com bom e parte como regular. Apesar disso, nenhum dos 

aspectos avaliados obteve conceito mediano ruim ou péssimo. Isto mostra um aspecto importante da 

qualidade da instituição. De acordo com o critério estabelecido pela metodologia adotada, neste 

momento do ciclo auto avaliativo nenhum dos aspectos avaliados nesta Dimensão foi identificado como 

frágil. 

As ações institucionais que favorecem o ensino foram avaliadas com o conceito bom tanto pelos 

estudantes quanto pelos professores. Juntamente com a oferta das palestras e seminários para o 

aperfeiçoamento profissional dos estudantes, esta foi a maior potencialidade identificada dentro desta 

Dimensão e reflete as diversas oportunidades de contato com outros profissionais que a instituição 

oferece e a avaliação da qualidade do ensino descrita no último relatório. 

Para as ações que favorecem a extensão e os estímulos para integrar projetos de ensino e 

extensão tiveram avaliações distintas pelos seguimento discente e docente. O primeiro grupo 

identificou estes quesitos como regulares, enquanto os professores os identificaram como bons. A  

disciplina de Projetos Integradores e a Semana Acadêmica se mostram como oportunidades 

importantes de integração do ensino e a extensão, mas talvez esta relação precise ser melhor 

explicitada para os estudantes. 
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As ações que favorecem a pesquisa e as de fomento à iniciação científica mostraram o mesmo 

cenário descrito acima, com percepções distintas entre estudantes e professores. Os estudantes 

avaliaram estes aspectos como regulares e os professores avaliaram-nos como bons. Novamente a 

disciplina de Projetos Integradores se constitui como uma oportunidade de favorecer a pesquisa. O 

formato dos trabalhos de conclusão de curso na instituição, onde os estudantes desenvolvem trabalhos 

individuais, com arguição e defesa do trabalho se mostram como uma ação importante no 

favorecimento da pesquisa na FACIS. Talvez isto explique a diferença na percepção dos dois 

seguimentos, onde um dos grupos estabelece esta relação. Isto evidencia novamente a necessidade de 

se explicitar tais tipos de relação.  

 

4.2 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

Todos os quesitos investigados nesta Dimensão foram avaliados como bons, por estudantes, 

professores e colaboradores do setor técnico administrativo. Este resultado demostra que toda a 

comunidade percebe positivamente a capacidade que a instituição tem de se comunicar com a 

sociedade. 

A capacidade da FACIS em divulgar seus cursos foi bem avaliada e obteve um conceito bom. O 

mesmo ocorreu com a avaliação do site da FACIS em refletir e comunicar a realidade da instituição para 

o público externo. A participação da FACIS em redes sociais também foi avaliada como boa.  

Estes resultados coincidem com a importância que a instituição dá ao seu setor de comunicação, 

que por sua vez se preocupa em manter e aperfeiçoar constantemente os canais de comunicação com a 

sociedade. 

 

4.3 Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

Mais uma vez, tal como ocorreu na avaliação da Dimensão anterior, as políticas de atendimento 

aos discentes foi avaliada positivamente. Todos os aspectos avaliados se mostraram como 

potencialidades na FACIS e foram avaliados como bons. 
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Apesar do porte da instituição favorecer a comunicação direta, o atendimento dado os estudantes 

por meio eletrônico foi bem avaliado. Bem avaliado também foi o tempo de resposta da instituição 

frente as reivindicações dos estudantes. 

Estes resultados somam-se a boa avaliação dos canais de diálogo estabelecidos entre a FACIS e os 

estudantes para explicar o ambiente aconchegante, transparente e de comunicação plena presente na 

instituição. 

 

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Durante este momento do processo de auto avaliação mais uma vez não foram identificadas 

fragilidades marcantes nos aspectos avaliados. Desta forma, não foi possível identificar pontos 

importantes para serem especificamente trabalhados neste momento. 

Tal como frisado no relatório anterior, isto não significa que nada deva ser feito. Ao contrário, a 

recomendação que esta CPA tem a fazer é de que todas as ações desenvolvidas para que se chegasse a 

esta boa auto avaliação devam ser mantidas e reforçadas. 

Mais uma vez, espera-se que a instituição mantenha as boas práticas que levaram-na ter a 

autoimagem identificada no processo auto avaliativo deste Eixo e que continue sua busca pelo 

aperfeiçoamento nos aspectos não avaliados como bons ou excelentes. Das três Dimensões avaliadas 

neste relatório, a única que apresentou algum aspecto avaliado como regular foi a que trata das 

políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão. As duas outras Dimensões obtiveram conceito mediano 

bom ou excelente em todos os aspectos avaliados. Neste sentido, os aspectos avaliados como regulares 

merecem atenção e esta comissão recomenda e propõe as seguintes ações: 

 Investigar qualitativamente os motivos da heterogeneidade entre estudantes e 

professores da avaliação das políticas institucionais propostas pela FACIS para a 

pesquisa e a extensão. 

 Propor momentos onde as relações das atividades desenvolvidas na disciplina de 

Projetos Integradores com ações de extensão e pesquisa possam ser melhor 

explicitadas para a comunidade acadêmica. 

 Reforçar os momentos de divulgação dos resultados obtidos na disciplina de Projetos 

Integradores, além do que já ocorre na Semana Acadêmica, e reforçar a relação que 

estes resultados têm com o ensino, o desenvolvimento local e a extensão. 


