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Apresentação 

 

 

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

terceiro e último relatório do ciclo de auto avaliação 2015-2017. Desde sua criação, esta comissão 

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

reflexão consciente da sua realidade, considerando tanto suas fortalezas quanto os desafios colocados, 

faz com que a CPA-FACIS se esforce em contribuir com elementos que possibilitem a construção de uma 

instituição cada vez melhor. 

Este relatório completa o ciclo avaliativo do triênio 2015-2017. Neste relatório final, são 

apresentados os resultados da auto avaliação institucional referentes ao ano de 2017. Além das 

Dimensões trabalhadas em 2017, são discutidos os principais resultados obtidos pela CPA -FACIS nos 

anos de 2016 e 2015 correlacionando-os de uma maneira global ao PDI. 

  A CPA-FACIS, ao término deste ciclo auto avaliativo, mais uma vez empreende esforços em 

divulgar os resultados obtidos com a auto avaliação institucional do ciclo. Comprometida com critérios 

de transparência, liberdade e diálogo, comuns às demais práticas acadêmicas da FACIS, neste relatório a 

CPA-FACIS também apresenta um plano de ação de melhorias institucionais, sempre 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 Ciê ncia, 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 2017. Além dos aspectos avaliados especificamente no ano de 2017, este 

relatório final discute o conteúdo dos relatórios parciais anteriores. 

A Nota Técnica 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 2017 foram avaliados os Eixos 4 e 5. Reiteramos mais uma vez 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 realizar a sistematização, análise e divulgação dos processos coordenados pela 

CPA e de todos os processos avaliativos que acontecem naturalmente na IES. 

Para a Dimensão 5, foram propostas questões aos corpos técnico-administrativo e docente com 

relação ao seu conhecimento e opinião sobre o plano de carreira da FACIS e sobre as ações 

institucionais para o aperfeiçoamento profissional dos colaboradores. Na Dimensão 6, foram 

perguntados aspectos sobre as ações de divulgação do estatuto, do regimento, do projeto pedagógico e 

das políticas acadêmicas. Esta Dimensão foi avaliada também por meio da consulta ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FACIS, PDI-FACIS e demais documentos institucionais. Para a 

Dimensão 10, a avaliação foi realizada por meio da consulta do PDI-FACIS e de entrevista junto aos 

setores de recursos humanos e financeiros da instituição.  

Dentro da Dimensão 7, foram avaliados aspectos de iluminação, ventilação, limpeza, acústica, 

conservação, manutenção e espaço físico em relação as salas de aula e biblioteca. Ainda para a 

biblioteca foram avaliados os acervos de livros e periódicos e os computadores. Para os laboratórios 

multidisciplinares foram avaliados a quantidade de equipamentos e insumos, a adequação do espaço e a 

manutenção dos equipamentos. Foi ainda avaliada a rede de internet sem fio da FACIS quanto a 

velocidade da rede, a estabilidade da conexão a cobertura do sinal.  
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2. METODOLOGIA 

 

A avaliação realizada neste período manteve a modificação iniciada com o processo auto 

avaliativo de 2016 no que se refere à forma de obtenção das respostas. Para a coleta das respostas 

referentes ao questionário, foi mantido o espaço na página da CPA-FACIS, hospedada no portal da 

instituição, onde os estudantes professores e demais funcionários técnico-administrativos podem entrar 

mediante identificação e senha individuais e preencher o questionário de avaliação. Este processo 

garante a anonimidade do respondente uma vez que apenas as respostas, não identificadas são 

disponibilizadas à CPA-FACIS. 

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

apresentada nos relatórios anteriores, 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 final 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, 70,8% responderam ao 

questionário. Aos questionários aplicados ao corpo docente, a porcentagem de respostas foi de 100,0% 

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

Para o total da comunidade acadêmica, a porcentagem de respostas foi de 90,3%. Em nenhum 

dos questionários respondidos foi deixada questão sem resposta. 
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3.1 Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

Neste Eixo foram avaliadas três Dimensões. A primeira compreendendo as políticas de pessoal 

(Dimensão 5), a segunda referindo-se a organização e gestão da FACIS (Dimensão 6) e a terceira 

(Dimensão 10) referindo-se a sustentabilidade financeira da instituição.  

Dentro da Dimensão 5, foram avaliados o conhecimento que os colaboradores da FACIS têm do 

plano de carreira. Foi também perguntada qual a avaliação que os colaboradores fazem do referido 

plano. Foi perguntado também como os colaboradores avaliam as ações institucionais para seu 

aperfeiçoamento profissional. Aos docentes foi perguntado se fora solicitado apoio institucional para 

participação em seminários, congressos e simpósios, representando a FACIS, e qual a avaliação este 

apoio. Foi também perguntado aos docentes se possui produção didática ou acadêmica, publicada ou 

não nos últimos três anos e se esta produção é compatível com temas das disciplinas que leciona na 

FACIS. 

Para a Dimensão 6, foram avaliadas as ações e políticas da FACIS para divulgar seu Estatuto e 

seu Regimento Interno, suas políticas acadêmicas e o Projeto Pedagógi co do Curso de Ciências 

Biológicas. A avaliação da Dimensão 6, também foi realizada por meio da consulta ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FACIS, PDI-FACIS e demais documentos institucionais.  

Finalmente, para a Dimensão 10, a avaliação foi realizada por meio da consulta do PDI-FACIS e 

de entrevista junto aos setores de recursos humanos e financeiros da instituição. Especificamente esta 

comissão procurou saber quais as origens dos recursos financeiros da instituição, avaliar o equilíbrio 

econômico da instituição e sua situação fiscal.  

 

3.1.1 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

 

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

administrativo os quesitos elencados para avaliar as políticas de pessoal. 
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Tabela 1: Avaliação pelos seguimentos docente e técnico administrativo, do seu conhecimento e 
avaliação do plano de carreira da FACIS, das ações institucionais da FACIS para o aperfeiçoamento 
profissional, dos benefícios e auxílios previstos na convenção coletiva de trabalho – CCT e do apoio 
institucional para a participação em eventos acadêmicos. São apresentados os valores medianos para 
cada quesito. 
 

Seguimento 
Conhecimento 

do Plano 

Avaliação 

do plano 

Ações para o 

aperfeiçoamento 

profissional  

Benefícios da CCT 
Apoio a participação em 

eventos acadêmicos 

Administrativo Regular Bom Regular Regular - 

Docente Bom Bom Bom - Bom 

 
 

Na figura 1 é apresentado o resultado da avaliação do plano de carreira da FACIS e do 

conhecimento sobre ele, pelos seguimentos técnico-administrativo e docente, representado pela 

distribuição da frequência relativa das respostas.  

 

 

Figura 1: Distribuição de frequências das respostas da avaliação e do conhecimento sobre o plano de 
carreira da FACIS para os seguimento docente (à direita) e técnico administrativo (à esquerda). 
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Na figura 2, é apresentado o resultado da avaliação das ações institucionais da FACIS para o 

aperfeiçoamento profissional, dos benefícios e auxílios previstos na convenção coletiva de trabalho – 

CCT e do apoio institucional para a participação em eventos acadêmicos, pelos seguimentos técnico -

administrativo e docente, representado pela distribuição da frequência relativa das respostas.  

 
 

 

Figura 2: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos técnico administrativo (à 

esquerda) e docente (à direita) da avaliação ações institucionais da FACIS para o aperfeiçoamento 

profissional, dos benefícios e auxílios previstos na convenção coletiva de trabalho – CCT e do apoio 
institucional para a participação em eventos acadêmicos. 

 
 
 
 

3.1.2 Dimensão 6 – Organização e Gestão 
 
 

Na tabela 2 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 seu Estatuto, seu Regimento Interno, o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas e as 

demais políticas acadêmicas. 
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Tabela 2: Auto avaliação institucional da FACIS quanto às ações de divulgação do seu Estatuto, seu 
Regimento Interno, o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas e as demais políticas 
acadêmicas, feita pelos seguimentos discente, docente e técnico-administrativo. Valores medianos. 
 

Seguimento Estatuto Regimento Interno Projeto Pedagógico Demais políticas acadêmicas 

Discente Regular Regular Bom Regular 

Docente Regular Regular Bom Bom 

Técnico-administrativo Bom Bom Bom Bom 

 

 
Figura 3: Distribuição de frequência das respostas da avaliação das ações de divulgação do Estatuto, 
Regimento Interno Projeto Pedagógico do Curso e demais políticas acadêmicas, feita pelos seguimentos 
discente (à esquerda), técnico-administrativo (ao centro) e docente (à direita). 
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Na figura 3, é apresentado o resultado da avaliação das ações institucionais da FACIS para a 

divulgação do seu estatuto, regimento interno, projeto pedagógico do curso de ciências biológicas e 

demais políticas acadêmicas.  

 
 

3.1.3 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 
 
 

A Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo é uma instituição de ensino superior mantida 

pelo Centro de Ensino Superior de Homeopatia IBEHE EIRELI, constituído sob forma de Sociedade Civil 

de direito privado, com fins lucrativos, particular em sentido estrito, com sede em São Paulo – SP, à Rua 

Dona Inácia Uchoa, 399 – São Paulo/SP – Vila Mariana – CEP: 04110-021 e Rua Carlos Petit, 401/405 – 

São Paulo/SP – Vila Mariana – CEP: 04110-001, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob 

nº 66.669.342/0001-07 com foro na mesma cidade com Contrato Social no 1º Oficial de Registro de 

Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob nº 382.335 em 25/11/2011. 

Todas as suas despesas são cobertas por recursos oriundos das mensalidades escolares 

recebidas pelos serviços que presta. Fontes complementares de recursos são originadas pelos serviços 

prestados pelas diversas clínicas de atendimento disponíveis à comunidade tais como o ambulatório de 

acupuntura, ambulatório de homeopatia humana e veterinária, e ambulatório de medicina estética. 

Eventuais dotações específicas pela entidade Mantenedora são realizados para estabelecer o equilíbrio 

financeiro da instituição. 

Cabe notar que a Mantenedora estabelece o ponto de equilíbrio que determina a sanidade 

financeira da instituição, por meio de uma gestão competente. Mesmo com casos de inadimplência, 

resultantes do reflexo da situação econômica recente no cenário nacional, atende todas as necessidades 

institucionais, e cumpre com todos os seus compromissos trabalhistas, fiscais e tributários. Verificou-se 

também o cumprimento com as todas as determinações das convenções coletivas das categorias dos 

colaboradores da instituição. 

Os investimentos necessários na capacitação de docentes e do corpo técnico administrativo são 

realizados e de acordo com o PDI-FACIS, há uma política para atualização e adequação do espaço físico e 

dos demais recursos que subsidiam o desenvolvimento das atividades acadêmicas, buscando sempre a 

compatibilização com recursos tecnológicos atuais, sem no entanto comprometer a saúde financeira da 

instituição. 
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3.2 Eixo 5: Infraestrutura Física 

3.2.1 Dimensão 7 – Infraestrutura Física 
 

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

do setor técnico administrativo na avaliação das instalações da coordenação. Na tabela 4, pode se ver o 

resultado da avaliação da sala dos professores pelo corpo docente e finalmente na tabela 5, está o 

resultado da avaliação das salas de aula pelos três seguimentos que compõem a comunidade 

acadêmica. 

Tabela 3: Auto avaliação institucional da FACIS quanto a avaliação da infraestrutura da coordenação, 
com relação a sua dimensão e espaço físico, a disponibilidade de equipamentos para seu bom 
funcionamento, a conservação das instalações e a quantidade de funcionários necessários ao adequado 
atendimento dos alunos e professores. Valores medianos. 
 

Seguimento Espaço físico Equipamentos Conservação 
Quantidade de 

funcionários 

Docente Bom Bom Bom Bom 

Técnico-administrativo 
Bom Bom Bom Bom 

 

Tabela 4: Auto avaliação institucional da FACIS quanto a avaliação da infraestrutura da sala dos 
professores, com relação a sua dimensão e espaço físico, limpeza, iluminação, acústica, ventilação e 
conservação das instalações. Valores medianos. 
 

Seguimento Espaço físico Limpeza Iluminação Acústica Ventilação Conservação 

Docente Bom Excelente Excelente Bom Bom Bom 

 

Tabela 5: Auto avaliação institucional da FACIS quanto a avaliação da infraestrutura das salas de aula, 
com relação a sua dimensão e espaço físico, limpeza, iluminação, acústica,  ventilação e conservação das 
instalações. Valores medianos. 
 

Seguimento Espaço físico Limpeza Iluminação Acústica Ventilação Conservação 

Docente Excelente Excelente Bom Bom Bom Bom 

Discente Excelente Excelente Excelente Excelente Bom Excelente 

Técnico-administrativo Bom Bom Bom Bom Bom Bom 

 

A figura 4 descreve, por meio da frequência relativa das respostas obtidas no processo de auto 

avaliação institucional realizada pelos seguimentos docente e técnico-administrativo, quanto as 

instalações da coordenação. A figura 5 retrata o resultado da auto avaliação acerca da sala dos 
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professores realizada pelo seguimento docente. As figuras 6 e 7 mostram o retrato da auto avaliação 

das salas de aula realizada pelos três seguimentos da comunidade acadêmica da FACIS.  

 

Figura 4: Distribuição de frequências das respostas da avaliação da infraestrutura da coordenação 
realizada pelos seguimentos docente (à esquerda) e técnico-administrativo (à direita), com relação ao 
espaço físico, disponibilidade de equipamentos para o seu funcionamento, conservação das instalações 
e quantidade de funcionários para o adequado atendimento dos alunos e professores. 
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Figura 5: Distribuição de frequências das respostas da avaliação da infraestrutura da sala dos 
professores realizada pelo docentes, com relação ao espaço físico, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação e conservação das instalações. 
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Figura 6: Distribuição de frequências das respostas da avaliação da infraestrutura das salas de aula com 
relação ao espaço físico, limpeza e iluminação, realizada pelos seguimentos discente (à esquerda), 
técnico-administrativo (ao centro) e docente (à direita). 
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Figura 7: Distribuição de frequências das respostas da avaliação da infraestrutura das salas de aula com 
relação à acústica, ventilação e conservação das instalações, realizada pelos seguimentos discente (à 
esquerda), técnico-administrativo (ao centro) e docente (à direita). 

 
Na tabela 6 e figura 8 estão os resultados da avaliação dos computadores presentes à biblioteca 

quanto a sua manutenção, quantidade em relação aos utilizadores e a sua qualidade em relação às 

atividades normalmente realizadas, feita pelos seguimentos discente e docente. 

 
Tabela 6: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto a 
avaliação dos computadores presentes à biblioteca em relação a sua manutenção, quantidade e 
qualidade. Valores medianos. 
 

Seguimento Manutenção Quantidade Qualidade 

Docente Bom Regular Bom 

Discente Bom Péssimo Ruim 
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Figura 8: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos computadores presentes à 
biblioteca realizadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e docente (à direita) com relação a 
manutenção, quantidade e qualidade dos computadores. 
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Na figura 9 há o resultado da avaliação do atendimento técnico da bibliotecária as solicitações 

dos estudantes realizada pelo seguimento discente. O conceito mediano deste quesito foi bom. 

 

 

 

Figura 9: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos estudantes em relação ao atendimento 
técnico da bibliotecária às suas solicitações.  

 

 

Na tabela 7 e figura 10, estão os resultados da auto avaliação realizada pelos seguimentos 

discente e docente com relação a quantidade de exemplares e variedade de títulos de livros e periódicos 

presentes na biblioteca da FACIS.  

 
 
 

Tabela 7: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente  quanto a 
quantidade de exemplares de livros e periódicos e a variedade de títulos de livros e periódicos. Valores 
medianos. 
 

Seguimento 
Quantidade de 

livros 

Variedade de 

livros 

Quantidade de 

periódicos 

Variedade de 

periódicos 

Docente Excelente Excelente Excelente Bom 

Discente Excelente Excelente Bom Bom 
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Figura 10: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação à quantidade de exemplares e variedade de títulos de livros e quantidade 
de exemplares e variedade de títulos de periódicos. 

 
 
 
 



   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 
 

 

22 

 

 
 
 

Na tabela 8 e figura 11 estão os resultados da avaliação realizada pelos seguimentos discente e 

docente em relação conservação das instalações, iluminação, ventilação e acústica da biblioteca.  

 

 

Tabela 8: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto a 
conservação das instalações da biblioteca, sua iluminação, ventilação e acústica. Valores medianos. 
 

Seguimento 
Conservação das 

instalações 
Iluminação Ventilação Acústica 

Docente Bom Bom Bom Bom 

Discente Bom Bom Bom Bom 

 

 

Na tabela 9 e figura 12, encontram-se os resultados da avaliação realizada pelos seguimentos 

discente e docente dos espaços para estudo em grupo da biblioteca e dos espaços de leitura e estudo 

individual também na biblioteca da FACIS.  

 

 

Tabela 9: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto 
aos espaços de estudo em grupo e espações de leitura e estudo indi vidual presentes na biblioteca da 
FACIS. Valores medianos. 
 

Seguimento 
Espaços de 

estudo em grupo 

Espaços de leitura e 

estudo individual  

Docente Bom Bom 

Discente Excelente Bom 
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Figura 11: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação à conservação das instalações, iluminação, ventilação e acústica da 
biblioteca da FACIS. 
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Figura 12: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação aos espaços de estudo em grupo e espações de leitura e estudo individual 
presentes na biblioteca da FACIS. 

 
Na tabela 10 e figura 13 estão os resultados da avaliação realizada pelos seguimentos discente e 

docente, do espaço multidisciplinar de botânica com relação a quantidade de equipamentos e insumos 

para a realização das atividades e experimentos em relação a quantidade de estudantes , a adequação 

do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção dos equipamentos.   

Na tabela 11 e figura 14 estão os resultados da avaliação realizada pelos seguimentos discente e 

docente, do espaço multidisciplinar de embriologia/histologia e anatomia com relação a quanti dade de 

equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a quantidade de 

estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção dos 

equipamentos.   

Na tabela 12 e figura 15 estão os resultados da avaliação realizada pelos seguimentos discente e 

docente, do espaço multidisciplinar de química e bioquímica com relação a quantidade de 

equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a quantidade de 
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estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção dos 

equipamentos.   

Na tabela 13 e figura 16 estão os resultados da avaliação realizada pelos seguimentos discente e 

docente, do espaço multidisciplinar de microbiologia e biologia celular com re lação a quantidade de 

equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a quantidade de 

estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção dos 

equipamentos.   

 

Tabela 10: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto 
a quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a 
quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção 
dos equipamentos do espaço multidisciplinar de Botânica. Valores medianos. 
 

Seguimento 
Equipamentos e 

insumos 

Adequação do 

espaço 

Manutenção dos 

equipamentos  

Docente Excelente Bom Bom 

Discente Bom Bom Bom 
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Figura 13: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação ao espaço multidisciplinar de Botânica com relação à quantidade de 
equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a quantidade de 
estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção dos 
equipamentos. 
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Tabela 11: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto 
a quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a 
quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção 
dos equipamentos do espaço multidisciplinar de embriologia/histologia e anatomia. Valores medianos. 
 

Seguimento 
Equipamentos e 

insumos 

Adequação do 

espaço 

Manutenção dos 

equipamentos  

Docente Bom Bom Bom 

Discente Bom Bom Bom 

 

 
Figura 14: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação ao espaço multidisciplinar de embriologia/histologia e anatomia com 
relação à quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em 
relação a quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a 
manutenção dos equipamentos. 
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Tabela 12: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto 
a quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a 
quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção 
dos equipamentos do espaço multidisciplinar de química e bioquímica. Valores medianos. 
 

Seguimento 
Equipamentos e 

insumos 

Adequação do 

espaço 

Manutenção dos 

equipamentos  

Docente Bom Bom Bom 

Discente Bom Bom Bom 

 

Figura 15: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação ao espaço multidisciplinar de química e bioquímica com relação à 
quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a 
quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção 
dos equipamentos. 
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Tabela 13: Auto avaliação institucional da FACIS realizada pelos seguimentos discente e docente quanto 
a quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a 
quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção 
dos equipamentos do espaço multidisciplinar de microbiologia e biologia celular. Valores medianos.  
 

Seguimento 
Equipamentos e 

insumos 

Adequação do 

espaço 

Manutenção dos 

equipamentos  

Docente Bom Bom Bom 

Discente Bom Bom Bom 

 
 

 
Figura 16: Distribuição de frequências das respostas dadas pelos seguimentos discente (à esquerda) e 
docente (à direita) em relação ao espaço multidiscipl inar de microbiologia e biologia celular com relação 
à quantidade de equipamentos e insumos para a realização das atividades e experimentos em relação a 
quantidade de estudantes, a adequação do espaço em relação ao currículo do curso e a manutenção 
dos equipamentos. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Neste relatório retoma-se os resultados das avaliações anteriores, referentes aos Eixos 

trabalhados em 2015 e 2016.  Desta forma, este relatório, além de acrescer informações aos relatórios 

anteriores, é de caráter final e como tal, traz uma análise dos Eixos 1, 2 e 3, além dos Eixos 4 e 5, 

trabalhados no ano base 2017.  

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

maior do que o anterior com 90,3%, frente aos 83,8%. Isto denota um maior envolvimento da 

comunidade acadêmica com o processo de auto avaliação institucional e mostra que as ações de 

sensibilização realizadas antes da aplicação dos instrumento de avaliação têm surtido o efeito desejado.  

 

4.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Os conteúdos referentes a este Eixo foram discutidos no Relatório Parcial de 2016, referente ao 

ano base de 2015. Nesta ocasião foram avaliados 34 quesitos, bastante diversificados, compreendendo 

desde os canais de comunicação interna da instituição, as práticas pedagógicas do corpo docente e 

discente, até uma meta análise do processo de auto avaliativo.  Nenhum dos quesitos para este Eixo 

obtiveram conceito mediano menor do que regular, de forma que não puderam ser ident ificadas 

fragilidades. O corpo docente constituiu uma das maiores potencialidade da instituição, onde todos os 

aspectos avaliados obtiveram o conceito excelente. Na figura 17 pode-se ver a distribuição da avaliação 

dos conceitos investigados dentro do planejamento e avaliação institucionais. 

Os canais de comunicação internos com característica mais pessoal foram mais bem avaliados 

do que os de menor pessoalidade. Este resultado, combinado com a excelente auto avaliação dos 

relacionamentos intersetoriais denota uma fortaleza da instituição, condizente com seu pequeno porte. 

Esta combinação potencializa a capacidade de diálogo e de planejamento mais próximos e com 

melhores chances de perceber as peculiaridades e particularidades de cada integrante da comunidad e 

acadêmica. 

A avaliação do processo de auto avaliação mostrou aspectos importantes. Destaca-se como 

potencialidade a possibilidade de participação no processo de avaliação, que foi vista como boa por 

todos os seguimentos e reforça o ambiente de estímulo a participação presente na instituição. 
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Figura 17: Distribuição de frequência das avaliações do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, 
realizadas no ano base 2015 dentro do ciclo avaliativo 2015-2017. Valores medianos considerando todos 
os seguimentos da comunidade acadêmica FACIS. 

 

Não obstante a auto imagem positiva que a comunidade expressou nesta avaliação, foram 

propostas sugestões de melhorias. O quadro 1 resume as sugestões feitas tanto para o Eixo 1 quanto 

para o Eixo 2, ambos avaliados em 2015. 

 

4.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

Juntamente com a avaliação do Eixo 1, o Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, também foi 

avaliado no ano de 2015, cujos resultados são divulgados no ano de 2016.  Novamente neste Eixo não 

foram encontrados quesitos com avaliação abaixo de regular, com se pode ver na figura 18.  

Um importante resultado dentro deste Eixo foi o de que a comunidade acadêmica percebe boa 

coerência entre as ações institucionais e a missão institucional e o PDI. No entanto, parte da 

comunidade avalia como regular as ações de divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional.  

Tanto as ações para inclusão e permanência de estudantes em situação econômica 

desfavorecida, quanto a divulgação destas ações obteve um conceito mediano bom, e excelente dentre 

o corpo docente. Isto reflete não apenas a importância da presença na instituição dos mecanismos 

externos de concessão de bolsas e outros auxílios, mas mostra também que a política interna de 

concessão de bolsas da instituição constituem mecanismo fundamental para a inclusão e 

principalmente, a permanência de estudantes em situação econômica desfavorecida.  
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Figura 18: Distribuição de frequência das avaliações do Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, 
realizadas no ano base 2015 dentro do ciclo avaliativo 2015-2017. Valores medianos considerando todos 
os seguimentos da comunidade acadêmica FACIS. 

 

A avaliação dentro deste Eixo também revelou que as políticas e ações para inclusão de 

portadores de necessidades especiais foram avaliadas como regulares por parte do corpo discente, por 

outro lado o corpo docente avaliou este quesito como excelente. Este resultado mostra que, apesar dos 

esforços para aumentar a acessibilidade, parte da comunidade tem dificuldades para enxerga-los. 

As ações de extensão da FACIS para promover o desenvolvimento local foram avaliadas como 

boas apenas pelos setores técnico-administrativos. Os corpos discente e docente avaliaram estas ações 

como regulares. Este aspecto não foi identificado como uma fragilidade, no entanto este resultado 

merece atenção. Os estudantes, por meio da disciplina de projetos integradores desenvolvem 

importantes ações de promoção para o desenvolvimento local, tais como a divulgação científica junto à 

comunidade ou o incremento da arborização urbana local, dentre outros. Mas este resultado indica que 

os impactos decorrentes destas ações de extensão não são percebidos e suscita ações no sentido de 

reforçar estas percepções. 

As ações de divulgação das diversas clínicas que prestam serviços gratuitos de saúde à 

comunidade local foram avaliadas como boas pelos seguimentos técnico-administrativo e professores, 

mas foram avaliadas como regulares pelos estudantes. Isto pode indicar que o corpo discente reconhece 

a enorme importância desta prestação de serviços à comunidade mas que tamanha importância não 

está devidamente representada pelas ações de divulgação, ou que os estudantes não conhecem esta 

faceta da instituição. Mais uma vez ressaltamos que apesar de não ter sido identificada a fragilidade 

deste aspecto, já que o conceito mediano obtido foi regular, para os estudantes a divulgação das clínicas 

talvez mereça ser ampliada. 
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4.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

Mais uma vez não foram encontrados quesitos que se configurem como frágeis dentro deste 

Eixo. De acordo com a figura 19, todos os aspectos avaliados dentro deste Eixo foram considerados ao 

menos regular, e muitos obtiveram avaliação boa. 

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 deste 

Eixo 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. 

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

importantes de integração do ensino e a extensão. No entanto 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. 
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Figura 19: Distribuição de frequência das avaliações do Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, realizadas no ano 
base 2016 dentro do ciclo avaliativo 2015-2017. Valores medianos considerando todos os seguimentos 
da comunidade acadêmica FACIS. 

 

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. 

A capacidade da FACIS em se comunicar com a sociedade foi bem avaliada por todos os 

seguimentos acadêmicos. 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. 

O mesmo ocorreu com a avaliação das políticas de atendimento aos discentes. Todos os 

quesitos avaliados receberam boa avaliação e se mostraram como potencialidades da FACIS.  

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. 
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Apesar de não identificar fragilidades na avaliação deste Eixo, foram propostas três ações de 

melhoria, conforme o quadro 2. 

 

 

4.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão 

 

A avaliação das Dimensões que compõem este Eixo não revelou fragilidades, conforme se pode 

ver na figura 20. A instituição encontra-se bem avaliada na maior parte dos quesitos e conforme seu 

Regimento, organiza-se adequadamente estruturada conforme modelos moderno de gestão.  

O plano de carreira da FACIS foi bem avaliado de uma maneira geral  e a avaliação mostrou que a 

instituição possui uma política de valorização dos recursos humanos adequada.  

A avaliação deste Eixo também mostrou que a FACIS divulga adequadamente seus instrumentos 

de gestão. 

A análise dos documentos relativos a sustentabilidade financeira demonstraram que apesar dos 

reflexos adversos oriundos do cenário econômico nacional recente, cumpre rigorosamente com suas 

obrigações fiscais, trabalhistas e mostra sinais de sanidade econômica.  
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Figura 20: Distribuição de frequência das avaliações do Eixo 4 – Políticas de Gestão, realizadas no ano 
base 2017 dentro do ciclo avaliativo 2015-2017. Valores medianos considerando todos os seguimentos 
da comunidade acadêmica FACIS. 

 

4.5 Eixo 5 – Infraestrutura Física 

 

De uma maneira geral a infraestrutura da FACIS foi bem avaliada pela comunidade acadêmica, 

conforme pode-se ver na figura 21. Em especial, o acervo da biblioteca, tanto na quantidade quanto na 

variedade de títulos foi avaliado como excelente. Esta avaliação ref lete o grande investimento feito pela 

Mantenedora na ampliação do acervo.  

A infraestrutura das salas de aula, coordenação, sala dos professores, da biblioteca e dos 

espaços multidisciplinares específicos do curso de ciências biológicas foi muito bem avali ada pela 

comunidade acadêmica em todos os quesitos investigados. 

No entanto, diferente do que se mostrou a análise dos Eixos anteriores, a avaliação deste Eixo 

identificou fragilidades importantes. Os computadores presentes na biblioteca receberam avaliação 

abaixo de regular tanto na sua qualidade como também na quantidade disponível.  

Outro quesito identificado como uma fragilidade foi a rede de internet sem fio da instituição. 

Tanto a cobertura do sinal, como sua velocidade e estabilidade de conexão obtive ram conceito abaixo 

do regular. Esta análise gerou uma lista de recomendações para este Eixo que pode ser vista no quadro 

3. 
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Figura 21: Distribuição de frequência das avaliações do Eixo 5 – Infraestrutura Física, realizadas no ano 
base 2017 dentro do ciclo avaliativo 2015-2017. Valores medianos considerando todos os seguimentos 
da comunidade acadêmica FACIS. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Durante o triênio do ciclo avaliativo 2015-2017, esta CPA sugeriu 12 ações de melhoria, 

distribuídas dentro das dez Dimensões do Sinais conforme se pode ver nos quadros 1, 2 e 3. Destas 

ações propostas a instituição já implantou 4 e está em processo de implantação das 8 restantes. Vale 

ressaltar que cinco destas recomendações foram apresentadas apenas neste relatório, o que justifica a 

aparente grande quantidade de ações ainda em processo de implantação. 

De uma forma geral, espera-se que a instituição mantenha as boas práticas que levaram-na ter a 

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

aperfeiçoamento nos aspectos não avaliados como bons ou excelentes.  

Dos 5 Eixos trabalhados durante o ciclo, o único que mereceu maior atenção foi o que trata da 

Infraestrutura, tratado no ano base de 2017 e apresentado neste relatório. Dentro deste Eixo se 

encontram as fragilidades mais marcantes identificadas durante o processo de auto avaliação 

institucional. Desta forma esta comissão recomenda fortemente  um plano de ações de melhoria que 

passa especificamente por: 

 Atualização dos computadores existentes na instituição; 

 Ampliação da quantidade dos computadores existentes na instituição; 

 Ampliação dos pontos de cobertura do sinal da rede sem fio; 

 Aumento da velocidade do sinal de internet sem fio e 

 Melhoria da estabilidade da conexão de rede de internet sem fio. 


