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Apresentação 

 

 

Um novo ciclo avaliativo se inicia e é com ânimo renovado que esta comissão apresenta o relatório 

parcial da autoavaliação referente ao ano de 2018, produto de um plano de avaliação interna coerente 

com a atual realidade institucional. 

Este relatório parcial apresenta, de forma sucinta, os resultados da autoavaliação da FACIS, 

realizada pelos estudantes, professores e funcionários do corpo técnico administrativo, referente ao ano 

de 2018. Diferentemente dos relatórios do ciclo anterior, este incluiu também o resultado da avaliação 

realizada pelos estudantes dos cursos de pós graduação lato sensu oferecidos pela instituição. 

A divulgação dos resultados do processo de autoavaliação presentes neste relatório, além de 

cumprir com os critérios de transparência, liberdade e diálogo, que sempre pautaram as práticas da 

FACIS, contribui 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.  

Conscientes de termos obtidos ganhos substanciais, especialmente na área de infraestrutura, 

subsidiados pelos resultados e recomendações presentes nos relatórios do ciclo do triênio anterior, 

esperamos que este novo ciclo possa contribuir para um aprimoramento ainda maior e permitir que a 

comunidade aumente o seu conhecimento sobre os diferentes aspectos da vida da instituição.  

 

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

parceiros, na valorização da vida humana. 

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 contri buir 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) 

Rua Carlos Petit, 401/405 – Vila Mariana – 

São Paulo – CEP 04110-001 
 Rua Gaspar Lourenço, 613 – Vila Mariana 

– São Paulo – CEP 04110-030 

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;  

http://www.facis.edu.br/
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 Portaria n.º 2.051/04, que regulamenta os procedimentos do SINAES; 

 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. Dr. Juliano Van Melis  (Representante docente) 

 

 

1.3  Planejamento estratégico de avaliação 

 

Neste relatório são apresentados os resultados da autoavaliação da Faculdade de Ciências da 

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

administrativo, no segundo semestre do ano de 2018.   

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 e Extensão) e a 

Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade), bem como a Dimensão 9 (Políticas de Ate ndimento 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, esta comissão optou neste momento, por propor instrumentos para avaliar as 

Dimensões 1 e 8. Respectivamente a Missão e o PDI e Planejamento e Avaliação, referentes aos Eixos 1 

e 2. Destacamos 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 cada um dos três seguimentos investigados, foi proposta a avaliação: dos canais de 

comunicação internos da FACIS; do seu relacionamento com os colaboradores, gestores e alunos; dos 

instrumentos de avaliação interna da FACIS; quanto ao PDI e missão institucional. 

A dimensão 3 do Eixo 2 e os Eixos 3, 4 e 5 serão avaliados nos anos de 2019 e 2020, quando então 

se completará o ciclo avaliativo 2018-2020. 

 

1.4 Planejamento estratégico de avaliação para os cursos de pós graduação lato sensu 

 

Os cursos de especialização da instituição possuem especificidades que os distinguem do curso de 

graduação e isto exigiu um planejamento próprio. Desta forma, além dos quesitos investigados para os 

demais seguimentos da comunidade, para os estudantes dos cursos de especialização foram avaliados 

aspectos relacionados às clinicas de atendimento, que proporcionam oportunidades de estágio e 

aprimoramento e da contribuição do curso para a prática profissional do especializando. 

Além desta particularidade, para os estudantes de especialização foram também investigados 

aspectos referentes à responsabilidade social e comunicação com a sociedade. Estes quesitos foram 

avaliados de forma antecipada se comparados com o momento em que o são para os outros 

seguimentos da comunidade acadêmica, uma vez que os estudantes de especialização permanecem na 

instituição por um período de tempo menor do que compreende o ciclo avaliativo, de três anos.  
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2. METODOLOGIA 

Para a avaliação realizada neste período foi mantida 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. 

Para cada uma das perguntas foi pedido ao respondente que avaliasse o item com uma nota 

variando de 1 a 5, cujos significados são: 5 = excelente/ótimo, 4 = bom, 3 = regular, 2 = ruim e 1 = 

péssimo. 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. 

Em todo o processo de resposta dos questionários foi garantida a anonimidade dos 

respondentes. Além do relatório ser disponibilizado para consulta de toda a sociedade, disponível na 

página institucional da FACIS, no primeiro semestre de 2019, após a análise do processo de 

autoavaliação, foi realizada a devolutiva do seu resultado para todos os seguimentos participantes,  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Da avaliação realizada pelo corpo discente da FACIS. Do total de estudantes de graduação, 

42,19% responderam ao questionário. Aos questionários aplicados ao corpo docente, a porcentagem de 

respostas foi de 90,00% e o retorno de resposta do seguimento técnico administrativo foi de 27,78%. 

Para os estudantes de pós graduação o retorno de respostas foi de apenas 5,16%. 

 

3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Neste eixo foram avaliados por toda a comunidade os canais de comunicação com a 

comunidade interna da FACIS, os relacionamentos intra e intersetoriais e os instrumentos de 
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autoavaliação. O seguimento discente avaliou as práticas pedagógicas do corpo docente e fez uma 

autoavaliação das suas atitudes em sala de aula e perante os estudos em geral. 

Nas figura 1 a  3 são apresentados os resultados da avaliação dos canais de comunicação internos 

da FACIS pelos seguimentos discente, docente e técnico-administrativo, representado pela distribuição 

da frequência relativa das respostas. Na tabela 1, são apresentados os valores medianos das respostas 

avaliando os canais internos de comunicação da FACIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos canais de comunicação internos da 
FACIS (mural de avisos,  ofícios, comunicação direta, email, site e página do Facebook), pelos 
seguimentos discente (à esquerda), docente (ao centro) e técnico-administrativo (à direita). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos canais de comunicação internos da 
FACIS (mural de avisos e  comunicação direta), pelos seguimentos discente (acima), docente (ao centro) 
e técnico-administrativo (abaixo). 
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Figura 2: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos canais de comunicação internos da 
FACIS (mural de avisos e  comunicação direta), pelos seguimentos di scente (acima), docente (ao centro) 
e técnico-administrativo (abaixo). 
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Figura 3: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos canais de comunicação internos da 
FACIS (página do Facebook), pelos seguimentos discente (acima), docente (ao centro) e técnico-
administrativo (abaixo). 

 
Tabela 1: Avaliação dos canais de comunicação internos da FACIS (mural de avisos, comunicação direta, 
email, portal institucional e página do Facebook), pelos seguimentos discente, docente e técnico-
administrativo. Valores medianos. 

Seguimento Mural de avisos Comunicação direta Email  Portal  Facebook 

Discente Excelente Excelente Regular Regular  Bom 

Docente Regular  Bom Bom  Bom Bom 

Técnico-

administrativo 
Bom  Regular Bom  Regular Bom 
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Nas figuras 4 a 7 aparecem as distribuições das frequências das respostas quanto ao resultado 

da avaliação dos relacionamentos intra e intersetoriais, feita pelos seguimentos discente, docente e 

técnico-administrativo, especificamente quanto ao relacionamento com a coordenação da graduação, 

com a direção da instituição, com e entre os corpos docente e discente da instituição e com os setores 

da secretaria, biblioteca e financeiro.  

 
 
Figura 4: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos relacionamentos intra e 
entersetoriais especificamente quanto ao relacionamento com a secretaria e a biblioteca.  
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Figura 5: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos relacionamentos i ntra e 
entersetoriais especificamente quanto ao relacionamento com o setor financeiro e os professores.  
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Figura 6: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos relacionamentos intra e 
entersetoriais especificamente quanto ao relacionamento com a diretoria e a coordenação. 
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Figura 7: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos relacionamentos intra e 
entersetoriais especificamente quanto ao relacionamento com os estudantes. 

 

Na tabela 2 são mostrados os valores medianos referentes as respostas da avaliação dos 

relacionamentos intra e intersetoriais, descrita respectivamente nas figuras 4 a 7. 
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Tabela 2: Avaliação dos relacionamentos intra e intersetoriais da FACIS com relação a secretaria, 
biblioteca, setor financeiro, coordenação, direção e com os corpos decente e discente da instituição. 
Valores medianos. 
 

Seguimento Discente  Docente  Técnico-administrativo  

Secretaria Excelente Excelente Bom  

Biblioteca Excelente Excelente Regular 

Setor financeiro Bom Excelente Bom 

Docentes Excelente Excelente Bom 

Direção Bom Excelente Bom 

Coordenação Excelente Excelente Bom 

Discentes Bom Excelente Bom 

 

Na figura 8 observa-se a frequência das respostas da avaliação do processo de autoavaliação 

institucional realizada pelos seguimentos discentes, docente e técnico-administrativo, quanto à 

possibilidade de participação no processo e ao retorno dado pelos gestores quanto às críticas e 

sugestões. A figura 9 descreve a avaliação do processo de autoavaliação quanto à abrangência e 

objetividade dos instrumentos. Na Tabela 3 há os valores medianos das respostas da avaliação do 

processo de autoavaliação institucional, dadas pelos seguimentos discente, docente e técnico-

administrativo. 
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Figura 8: Distribuição de frequências das respostas da avaliação do processo de autoavaliação 
institucional, especificamente à participação no processo e retorno dos gestores às críticas e sugestões, 
feita pelos seguimentos discente (acima), docente (ao centro) e técnico-administrativo (abaixo). 
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Figura 9: Distribuição de frequências das respostas da avaliação do processo de autoavaliação 
institucional, especificamente à abrangência e objetividade dos instrumentos, feita pelos seguimentos 
discente (acima), docente (ao centro) e técnico-administrativo (abaixo). 
 
 
Tabela 3: Avaliação do processo de autoavaliação institucional da FACIS quanto à participação no 
processo, abrangência e objetividade dos instrumentos e retorno dos gestores às críticas e sugestões, 
feita pelos seguimentos discente, docente e técnico-administrativo. Valores medianos. 

Seguimento 
Possibil idade de 

participação 

Abrangência dos 

instrumentos 

Objetividade dos 

instrumentos 

Retorno dos gestores às 

críticas e sugestões 

Discente Bom Bom Bom Bom 

Docente Bom Bom Bom Bom 

Técnico-

administrativo 
Bom Regular Bom Regular 
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A figura 10 mostra a distribuição de frequências das respostas da avaliação do corpo docente 

realizada pelo corpo discente quanto aos aspectos do conteúdo das aulas, didática, assiduidade, 

disponibilidade no esclarecimento das dúvidas e coerência entre o conteúdo das aulas e a verificação 

deste por meio dos instrumentos de avaliação. A tabela 4 apresenta os valores medianos das respostas 

da avaliação do corpo docente pelo corpo discente quanto aos aspectos descritos na figura 5.  

 

Figura 10: Distribuição da frequência das respostas da avaliação do corpo docente realizada pelo corpo 
discente quanto ao conteúdo das aulas, didática, assiduidade e disponibilidade no esclarecimento das 
dúvidas. 

 

Tabela 4: Avaliação do corpo docente realizada pelo corpo discente quanto ao conteúdo das aulas, 

didática, assiduidade, disponibilidade em esclarecer as dúvidas e coerência entre o conteúdo das aulas e 

a verificação destes por meio dos instrumentos de avaliação. Valores medianos. 

 Conteúdo Didática Assiduidade Disponibilidade 

Conceito 

mediano 
Bom  Bom  Excelente  Excelente 
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Figura 11: Distribuição da frequência das respostas da autoavaliação do corpo discente quanto ao seu 
comprometimento com os estudos, preparação prévia para as aulas, assiduidade, participação nas aulas 
e capacidade em externar as próprias dúvidas no momento em que elas surgem. 

A figura 11 mostra a distribuição de frequências das respostas da autoavaliação do corpo 

discente quanto ao seu comprometimento com os estudos, preparação prévia para as aulas, 

assiduidade, participação nas aulas e capacidade em externar as próprias dúvidas no momento em que 

elas surgem. A tabela 5 apresenta os valores medianos das respostas da autoavaliação do corpo 

discente quanto aos aspectos descritos na figura 11. 
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Tabela 5: Autoavaliação do corpo docente quanto ao seu comprometimento com os estudos, 

preparação prévia para as aulas, assiduidade, participação nas aulas e capacidade em externar as 

próprias dúvidas no momento em que elas surgem. Valores medianos. 

 Comprometimento 

com estudos 

Preparação 

prévia 
Assiduidade Participação Externar dúvidas 

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Bom Bom 

 

3.2 Avaliação da pós graduação 

 

Para os estudantes de pós graduação o resultado da avaliação dos canais de comunicação 

internos da FACIS pode ser visto na figura 12. A tabela 6 mostra os valores medianos presentes na figura 

12. 

Tabela 6: Avaliação dos canais de comunicação internos da FACIS (mural de avisos, comunicação direta, 

email, portal institucional e página do Facebook), pelos estudante de pós graduação.  Valores medianos. 

 Mural de avisos Comunicação direta  Email  Portal  Facebook 

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Bom Bom 

 

Na figura 13 aparece as distribuições das frequências das respostas quanto ao resultado da 

avaliação dos relacionamentos intra e intersetoriais, feita pelos estudantes de pós graduação,  

especificamente quanto ao relacionamento com a coordenação da pós graduação, com a direção da 

instituição, com e entre os corpos docente e discente da instituição e com os setores da secretaria, 

biblioteca e financeiro. Na tabela 7 são mostrados os valores medianos referentes as respostas da 

avaliação dos relacionamentos intra e intersetoriais, presentes na figura13. 

 

Tabela 7: Avaliação dos relacionamentos intra e intersetoriais da FACIS referentes a secretaria, 

biblioteca, setor financeiro, coordenação, direção e com os corpos decente e discente da instituição. 

Valores medianos. 

 Secretaria Biblioteca Financeiro Docentes Direção Coordenação Discentes 

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Excelente Bom Bom Excelente 
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Figura 12: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos canais de comunicação internos da 
FACIS (mural de avisos, comunicação direta, comunicação via e-mail, portal institucional e página do 
Facebook), pelos estudantes de pós graduação. 
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Figura 13: Distribuição de frequências das respostas da avaliação dos relacionamentos intra e 
entersetoriais, feita pelos estudantes de pós graduação. 
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Figura 14: Distribuição da frequência das respostas da avaliação do corpo docente realizada pelo corpo 
discente quanto ao conteúdo das aulas teóricas e práticas, didática, contribuição das práticas para a vida 
profissional e disponibilidade do coordenador na orientação para a elaboração da monografia.  

A figura 14 mostra o resultado da avaliação dos aspectos pedagógicos dos professores dos 

cursos pelos estudantes de pós graduação. A tabela 8 resume estes dados e mostra o conceito mediano 

para cada um dos aspectos avaliados. 

Tabela 8: Avaliação do corpo docente realizada pelo corpo discente da pós graduação quanto ao 

conteúdo das aulas teóricas e práticas, didática, preparação do professor nas práticas, contribuição das 

práticas para a vida profissional e disponibilidade do coordenador na orientação para a elaboração da 

monografia. Valores medianos. 

 Conteúdo 

teórico 

Conteúdo 

prático 
Didática 

Preparação 

prática 
Importância Orientação 

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Bom Bom Bom 
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A figura 15 mostra o resultado da avaliação que os estudantes de pós graduação fazem de si 

mesmos em relação aos aspectos de comprometimento com os estudos, preparação prévia e 

participação nas aulas teóricas e práticas, assiduidade, relacionamento com o paciente nas práticas, 

capacidade de externar suas dúvidas e contribuições que sua experiência profissional trazem para o 

curso. A tabela 9 resume os dados presentes na figura 15, apresentando os conceitos medianos 

referentes aos quesitos avaliados. 

Tabela 9: Autoavaliação do corpo docente quanto ao seu comprometimento com os estudos, 

preparação prévia e participação nas aulas teóricas e práticas, assiduidade, relacionamento com o 

paciente, capacidade em externar as próprias dúvidas e contribuições que sua experiência profissional 

trazem para o curso. Valores medianos. 

 Comprometimento 

com estudos  

Preparação 

prévia  

teórica  

Preparação 

prévia  

prática  

Ass iduidade 
Partic. 

teórica  

Partic. 

prática  

Externar 

dúvidas 
Experiência 

Conceito 

mediano Bom Bom Bom Excelente Bom Bom Bom Bom 

 

A figura 16 apresenta os resultados da avaliação realizada pelos estudantes de pós graduação 

quanto as contribuições que o curso agrega à sua atividade profissional, especificamente quanto ao 

fornecimento de novas ferramentas, o conteúdo como indicador de qualidade profissional, a 

possibilidade dos processos ambulatoriais contribuírem com inovações profissionais a discussão dos 

casos clínicos e as contribuições que as práticas ambulatoriais trazem para a melhoria da relação com os 

seus pacientes. A tabela 10 traz um resumo dos dados apresentados na figura 16, mostrando os valores 

medianos para cada um dos quesitos apresentados na referida figura. 

 

Tabela 10: Avaliação do corpo docente quanto as contribuições que o curso traz para sua vida 

profissional em relação fornecimento de novas ferramentas, o conteúdo teórico do curso como 

indicador de qualidade profissional, a possibilidade dos processos ambulatoriais contribuírem com 

inovações profissionais, a discussão dos casos clínicos e as contribuições que as práticas ambulatoriais 

trazem para a melhoria da relação com os seus pacientes. Valores medianos. 

 Novas 

ferramentas 

Conteúdo 

teórico 

Processos 

ambulatoriais 
Casos clínicos 

Relação com o 

paciente 

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Bom Excelente 
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Figura 16: Distribuição de frequência da avaliação do corpo docente quanto as contribuições que o curso 
traz para sua vida profissional em relação fornecimento de novas ferramentas, o conteúdo teórico do 
curso como indicador de qualidade profissional, a possibil idade dos processos ambulatoriais 
contribuírem com inovações profissionais, a discussão dos casos clínicos e as contribuições que as 
práticas ambulatoriais trazem para a melhoria da relação com os seus pacientes.  

 

A figura 17 mostra o resultado da avaliação realizada pelos estudantes de pós graduação quanto 

aos aspectos da extensão da instituição, especialmente em relação ao conhecimento das atividades de 

divulgação e difusão de assuntos de saúde para a comunidade, conhecimento das atividades de 

extensão como um todo, as jornadas comunitárias, o conhecimento das atividades ambulatoriais, a 

avaliação destas atividades e sua necessidade para a comunidade. 
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Figura 17: Distribuição de frequência da avaliação do corpo docente  quanto ao conhecimento das 
atividades de divulgação e difusão de assuntos de saúde para a comunidade, conhecimento das 
atividades de extensão como um todo, as jornadas comunitárias, o conhecimento das atividades 
ambulatoriais, a avaliação destas atividades e sua necessidade para a comunidade.  

 

A tabela 11, resume os resultados mostrados na figura 17, apresentando os conceitos medianos 

dos quesitos avaliados. 
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Tabela 11: Avaliação do corpo docente quanto ao conhecimento das atividades de divulgação e difusão 
de assuntos de saúde para a comunidade, conhecimento das atividades de extensão como um todo, as 
jornadas comunitárias, o conhecimento das atividades ambulatoriais, a avaliação destas atividades e sua 
necessidade para a comunidades 

 Atividades de 

difusão 

Atividades 

de extensão 

Jornadas 

comunitárias 

Ativ. Ambul. 

conhecimento 

Ativ. Ambul. 

avaliação 

Ativ. Ambul. 

necessidade 

Conceito 

mediano 
Regular Regular Regular Bom Bom Bom 

 

Na figura 18 está o resultado da avaliação que os estudantes de pós graduação têm das ações de 

responsabilidade social por parte da FACIS, especificamente quanto as ações de inclusão e permanência 

de estudantes em situação econômica desfavorecida, a divulgação dessas ações, ações de inclusão, 

atividades de extensão para o desenvolvimento local  e ações de divulgação das clínicas de atendimento 

na área da saúde para a comunidade.  
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Tabela 12: Avaliação do corpo docente quanto as ações de inclusão e permanência de estudantes em 
situação econômica desfavorecida, a divulgação dessas ações, ações de inclusão, atividades de extensão 
para o desenvolvimento local e ações de divulgação das clínicas de atendimento na área da saúde para a 
comunidade.  

 
Perman. 

Econ. Desfav. 

Divulga. 

Ações de 

perman. 

Inclusão 
Desenvolvimento 

local  

Divulgação das 

clínicas  

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Bom Bom 

 

Na figura 19 observa-se a frequência das respostas da avaliação do processo de autoavaliação 

institucional realizada pelos estudantes de pós graduação, quanto à possibilidade de participação no 

processo, à abrangência e objetividade dos instrumentos e ao retorno dado pelos gestores quanto às 

críticas e sugestões. Na Tabela 13 há os valores medianos das respostas da avaliação do processo de 

autoavaliação institucional, resumindo os dados presentes na figura 19. 

 

 
 
Figura 19: Distribuição de frequências das respostas da avaliação do processo de autoavaliação 
institucional, especificamente à possibilidade de participação no processo, à abrangência e 
objetividade dos instrumentos e retorno dos gestores às críticas e sugestões, feita pelos 
estudantes de pós graduação. 
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Tabela 13: Avaliação do processo de autoavaliação institucional da FACIS quanto à participação no 
processo, abrangência e objetividade dos instrumentos e retorno dos gestores às críticas e sugestões, 
feita pelos estudantes de pós graduação. Valores medianos. 

 
Possibil idade de 

participação 

Abrangência dos 

instrumentos 

Objetividade dos 

instrumentos 

Retorno dos gestores às 

críticas e sugestões 

Conceito 

mediano 
Bom Bom Bom Bom 

 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Neste momento de autoavaliação institucional foi avaliada a dimensão de Planejamento e 

Avaliação, no âmbito da graduação e pós graduação. Desta forma, este relatório é de caráter parcial e 

como tal, traz a análise dos dados apenas sobre o resultado da autoavaliação em relação à Dimensão 

supracitada. Uma surpresa negativa encontrada nos resultados deste ciclo avaliativo foi a baixa resposta 

dos estudantes e colaboradores do setor técnico-administrativo e baixíssima resposta por parte dos 

estudantes de pós graduação. Ao contrário do que permeou todo o ciclo avaliativo anterior, onde o 

retorno foi extremamente elevado, na avaliação realizada em 2018 apenas os docentes trouxeram um 

bom retorno de respostas. 

 

4.1 EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Os resultados apresentados neste item mantiveram, em linhas gerais o mesmo padrão da 

avaliação realizada no ciclo anterior (triênio 2015-2017). Todos os quesitos avaliados pela comunidade 

da FACIS  neste Eixo obtiveram um conceito mediano ao menos regular. Em diversos itens (85,9%) o 

conceito mediano foi  bom ou excelente. Nenhum dos aspectos avaliados obteve conceito mediano ruim 

ou péssimo. Isto mostra um aspecto importante da qualidade da instituição. Novamente, de acordo com 

o critério estabelecido pela metodologia adotada, neste momento do ciclo autoavaliativo nenhum dos 

aspectos avaliados foi identificado como frágil. 

Os  canais de comunicação internos da FACIS, de uma maneira geral, foram bem avaliados por 

todos os seguimentos. De uma maneira geral, o canal de comunicação direta foi o mais bem avaliado. 

No entanto percebem-se diferenças entre os seguimentos. Os estudantes avaliam melhor o mural de  

avisos do que os professores, que por sua vez avaliam melhor a comunicação direta. Este resultado 
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reforça o encontrado no ciclo anterior e condiz com a natureza e o porte da instituição que reflete o 

ambiente integrado e aconchegante presente na FACIS. 

Os relacionamentos intra e intersetoriais foram extremamente bem avaliados em todos os 

setores, destacando o relacionamento que o corpo docente mantém entre si e com os demais setores 

da instituição. A coordenação do curso de graduação também foi muito bem avaliada. Uma mudança 

positiva identificada neste ciclo avaliativo, quando comparada com os resultados anteriores foi a 

melhoria do relacionamento dos seguimentos com a direção da instituição, especialmente dentre os 

estudantes que passou de regular para bom e dos professores, que passou de bom para excelente. Os 

relacionamentos com os setores administrativos também obtiveram boa avaliação, e refletem o bom 

ambiente que permeia a instituição. Este resultado reitera uma das conclusões do relatório de 

autoavaliação anterior, de que a IES estimula a cooperação, a criatividade e a integração entre todos os 

seus funcionários, buscando um trabalho em equipe e um ambiente mais humanizado.  

A avaliação do processo de autoavaliação 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.  Atenta-se 

apenas para a avaliação de que a abrangência dos instrumento foi considerada apenas regular pelo 

seguimento técnico-administrativo. 

Mantendo o padrão encontrado no relatório do ciclo anterior referente a este quesito, o corpo 

discente avaliou os aspectos pedagógicos dos professores como bons ou excelentes. Os estudantes 

também se avaliaram positivamente, onde na sua autoavaliação, o comprometimento com os estudos, a 

preparação prévia para as aulas, a assiduidade e a participação foram avaliados como bons, sugerido 

que os estímulos ao estudo, feitos pelo corpo docente mantém resultados positivos. 

 

4.2 Avaliação da pós graduação 

 

 Todos os canais de comunicação internos foram bem avaliados pelos estudantes de pós 

graduação. Mas o canal que obteve maior frequência de avaliações boas ou excelentes foi o e -mail. Este 

resultado mostra uma diferença em relação aos estudantes de graduação. Enquanto estes últimos estão 

presentes por mais tempo na instituição e melhor avaliam o mural de avisos, os estudantes de pós 

graduação permanecem um tempo menor fisicamente na instituição e talvez por esse motivo  melhor 

avaliaram esse instrumento de comunicação remota. 
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As relações entre os estudantes de pós graduação e todos os setores da instituição foram muito 

em avaliadas, com destaque para o relacionamento com os professores e dentre os próprios estudantes, 

que foi avaliado como excelente. 

Os aspectos pedagógicos referentes aos professores também foram muito bem avaliados, 

evidenciando a qualidade dos diversos cursos de especialização da instituição.  

A autoavaliação dos próprios estudantes também revelou um corpo discente empenhado na 

própria formação e com interesse em aproveitar sua permanência na instituição para um 

aprimoramento profissional, com seria o esperado para estudantes nesta modalidade de ensino.  

A contribuição que a instituição, por meio da estrutura prática que os seus cursos proporcionam, 

trazem para o aprimoramento profissional dos estudantes também foi muito bem avaliada, 

especialmente no resultado que as práticas ambulatoriais têm na melhoria da relação entre os 

especializandos  e seus pacientes. 

Quanto aos aspectos de extensão, os estudantes de pós graduação percebem a importância que 

as clínicas e as ações de divulgação de assuntos em saúde têm para a comunidade, mas entendem que 

devam ser remetidas ações no sentido de ampliar a divulgação, tanto das atividades de difusão do 

conhecimento em saúde, quanto das próprias clínicas. 

As ações relativas a responsabilidade social por parte da FACIS foram bem avaliadas pelos 

estudantes de pós graduação, mas da mesma forma que o evidenciado no ciclo anterior, por outros 

seguimentos da comunidade acadêmica, entendem que um esforço maior deva ser empregado na 

divulgação destas ações. 

Os estudantes de pós graduação avaliaram positivamente todos os aspectos do processo de 

autoavaliação. Tanto sua possibilidade de participar do processo, quanto a abrangência e objetividade 

dos instrumentos ou o retorno dos gestores da instituição obtiveram conceito mediano bom, sugerindo 

que os esforços desta comissão no processo da autoavaliação interna estão na direção correta.  

 

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Durante este momento do processo de autoavaliação não foram identificadas fragilidades 

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

serem especificamente trabalhados neste momento. 
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Tal como identificado no ciclo 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 autoavaliação devam ser mantidas e reforçadas. 

O principal resultado que talvez mereça atenção nesta avaliação foi a baixa frequência de 

respostas. Aumentar e reforçar as ações de sensibilização para a importância dos processos de 

autoavaliação como instrumentos de melhoria da instituição e dos serviços oferecidos aos estudantes 

pode ser uma medida a ser adotada no próximo momento de avaliação. No entanto, após a análise 

deste resultado e de uma reflexão sobre os motivos que levaram a ele, surgiu como sugestão por parte 

desta comissão o retorno ao preenchimento das avaliações em papel . 

No geral, espera-se que a instituição mantenha as boas práticas que levaram-na ter a 

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

aperfeiçoamento nos aspectos não avaliados como bons ou excelentes.  Desta forma, esta comissão 

recomenda e propõe: 

 Desenvolver estratégias de divulgação das diversas clínicas de prestação de serviços de 

saúde para a sociedade, especialmente para os moradores e frequentadores do 

entorno da instituição. 

 Colher informações de como aperfeiçoar o portal como instrumento de comunicação, 

especialmente dentre os estudantes e colaboradores do setor técnico-administrativo. 

 


