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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Avaliação Institucional baseia-se nas diretrizes oriundas da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e no novo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituídos pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

Com a finalidade construtiva e formativa, o SINAES busca ser permanente e 

envolver toda a comunidade acadêmica, desenvolvendo a cultura de avaliação na IES. Em 

decorrência desse envolvimento da comunidade como sujeitos da avaliação, todos passam a 

ficar comprometidos com as transformações e mudanças no que se refere à qualidade. 

Dentre os princípios e diretrizes fundamentais do SINAES, destacam-se os 

seguintes: 

Princípios:  

a - melhoria da qualidade da educação superior; 

b - responsabilidade social; e 

c - orientação da expansão da sua oferta. 

Diretrizes: 

a - aumento permanente de sua eficácia institucional; 

b - efetividade acadêmica e social; 

c - promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais; 

d - valorização de sua missão pública; 

e - promoção dos valores democráticos; 

f - respeito à diferença e à diversidade; e  

g - afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Dessa forma, a proposta implantada e seguida pela CPA desta IES parte dos 

seguintes pressupostos: 

a- a avaliação é uma leitura orientada da realidade, segundo critérios pré-estabelecidos, de 

acordo com padrões de qualidade desejados; e  

b - a finalidade última da avaliação não é classificar nem selecionar e excluir. Seus 

resultados devem ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas, estratégias 

que vão ao encontro das intenções educativas e responsabilidades sociais da IES. 

As complexidades das atividades realizadas e das informações obtidas por esta CPA 



 

estão consolidadas esquematicamente por Fragilidades e Potencialidades de cada uma das 10 

dimensões preestabelecidas pelo SINAES. 

 

1.1 Instituição 

 

A Faculdade JK de Tecnologia, FACJK, mantida pela Associação de Ensino 

Superior Juscelino Kubitschek – AESJK, CNPJ nº 08.611.500/0001-71, realiza desde 2011 o 

processo de avaliação institucional interna por entender que o levantamento e a 

sistematização de dados e informações contribuem para o aprimoramento dos processos de 

planejamento e gestão. Neste sentido, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) apresenta o 

relatório Parcial de Autoavaliação Institucional que se pautou nas dimensões estabelecidas 

pela Lei n.º 10.861/04, serve de orientação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES).  

A Faculdade JK de Tecnologia entende que o objetivo do SINAES é assegurar o 

processo de avaliação nacional das institucionais de educação superior, de seus cursos de 

graduação, assim como, do desempenho acadêmico dos alunos que se valem dos serviços 

prestados pela IES. Neste sentido, a IES reconhece que o SINAES tem como propósitos: a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das IES e, por 

fim, a valorização da sua missão pública para a promoção dos valores democráticos, do 

respeito as diferenças, à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional. 

A IES, portanto, compreende que O Relatório Parcial de Avaliação Institucional 

tem por objetivo fazer uma apresentação sistemática que contempla as ações desenvolvidas 

pela CPA. É importante ressaltar que tal avaliação feita pela CPA tem por finalidade 

apresentar uma análise qualitativa em diferentes dimensões. A análise dos dados é 

fundamental para a continuidade da reflexão e de nortear as futuras melhorias que IES 

poderá promover. 

Por fim, o documento elaborado pela CPA atende a todas as exigências feitas pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004. O Projeto de Avaliação Institucional apoia-se nas diretrizes 

delineadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo 



 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) instituídos pela Lei nº. 

10.861, de 14 de abril de 2004 bem como segue as orientações publicadas pela nota técnica 

INEP/DAES/CONAES No 065 de 9 de outubro de 2014 onde consta um roteiro para a 

construção do Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional, qual seja: introdução, 

metodologia, desenvolvimento, análise de dados e das ações previstas com base nesta 

análise. A Faculdade JK de Tecnologia ateve-se a tais orientações na construção desse 

primeiro Relatório Parcial. 

A CPA está ciente de que a autoavaliação é um processo que se constrói e se 

aperfeiçoa com o tempo, devendo ser o mais democrático e transparente possível, de cunho 

pedagógico e formativo, capaz de produzir uma cultura de avaliação institucional que fará 

parte do cotidiano dos processos acadêmicos e administrativos.  

Diante disso, busca uma maior e mais qualitativa aproximação junto aos 

protagonistas, através de encontros com os diversos setores administrativos e pedagógicos, 

promovendo uma ambiência avaliativa por meio de um processo não estanque, mas 

contínuo, de acordo as diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior - CONAES. O presente Relatório Parcial 2019 de Autoavaliação 

Institucional – Ciclo 2019/2021 está estruturado contemplando parcialmente as questões 

relacionadas às 10 (dez) Dimensões Avaliativas do SINAES, agrupadas segundo os 5 (cinco) 

Eixos Temáticos, estabelecidos nas orientações do INEP para avaliação externa das 

instituições de Ensino Superior, qual seja para essa primeira etapa (Parcial 2019). 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é composta por representantes de  todos 

os segmentos da comunidade acadêmica e, também, da sociedade civil organizada tendo 

como principias objetivos: promover a melhoria dos resultados  através das indicações dos 

relatórios da autoavaliação; promover a qualidade educativa através da avaliação 

institucional; fazer com que a avaliação não seja vista como ferramenta de medição somente, 

mas sim como um modo de alcançar melhorias educativas; sistematizar as experiências 

decorrentes da autoavaliação, aplicando a competência institucional para desenvolver a 

meta-avaliação; desenvolver o autoconhecimento institucional por meio de análise da 

eficácia educacional e social de suas atividades e da eficiência de seu funcionamento; 

articular a participação dos integrantes da comunidade acadêmica e dos segmentos da 

sociedade civil organizada. 

A mesma faz parte da efetiva implantação do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior – SINAES e deve estar de acordo com o Plano de Dsenvolvimento 



 

Institucional, documento institucional que determina a missão e os objetivos da IES. 

A autoavaliação na Faculdade representa um processo sistemático, com caráter 

diagnóstico e formativo de autoconhecimento, estabelecendo condições que permitem a 

análise, revisão e a redirecionamento de prioridades que são estabelecidas no Projeto de 

Desenvolvimento Istitucional - PDI.  

A avaliação interna constitui o instrumental necessário para que a IES mantenha 

alinhado os seus objetivos relacionados ao Ensino, a Extensão e a Pesquisa com as 

atividades que acontecem no cotidiano acadêmico. 

As atividades desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, com 

vistas a autoavaliação, contam com o incentivo e comprometimento da Direção e buscam o 

envolvimento de todos os que compõem a comunidade acadêmica e que podem contribuir e 

beneficiar-se com a sua atuação: dscentes, docentes e técnico-administrativos.  

A CPA, devidamente constituída pela Direção da Instituição, leva em consideração 

para a sua composição os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil 

organizada e, sua constituição estabelece consulta prévia aos agentes participantes do 

processo, objetivando seu integral envolvimento. O processo de avaliação interna inicia-se 

com a sensibilização, que visa garantir a participação de todos os agentes envolvidos, o que 

conduzirá, necessariamente, a resultados mais consistentes, necessários para o sucesso de 

todo o processo avaliativo.  

 

1.2. Avaliação Institucional Interna 

 

Toda caminhada, independente de sua dificuldade e da distância que se deseja 

percorrer, depende do primeiro passo. O sucesso de qualquer caminhada não virá se não for 

dado o primeiro e, talvez, mais difícil passo de todos eles. Nessa caminhada a Faculdade JK 

de Tecnologia passou por diversas situações que a fizerem repensar, a todo momento, o 

porquê da sua caminhada que sempre foi motivada pela preocupação que teve e ainda tem 

com a comunidade interna e externa à IES. 

 Nos anos de funcionamento da Faculdade JK de Tecnologia, a CPA esteve presente 

e atuante se responsabilizando pela condução e articulação do processo de avaliação interna 

buscando sempre a melhoria da IES para o atendimento à comunidade interna e externa. 

Nesses anos, a CPA vem se consolidando como comissão importante e necessária que tende 

a contribuir para a inovação e a qualidade institucional. 



 

No período que compreende os anos de 2011 a 2013, a CPA foi instaurada na IES e 

desenvolveu metodologias e ferramentas para realizar a avaliação institucional junto à 

comunidade acadêmica as quais tinham como objetivo a implementação de melhorias no 

ensino, gestão e na estrutura institucional. Essa equipe elaborou o Plano de Autoavaliação 

Institucional (PAAI) o qual serviu de instrumento para nortear as ações da CPA nos 

referidos anos e anos posteriores. Tal plano apresenta como objetivos: desenvolver a cultura 

da avaliação na instituição; implementar um processo de sensibilização da comunidade 

universitária; implementar o processo de autoavaliação institucional de acordo com o PDI; 

diagnosticar os possíveis problemas e as possíveis mudanças e inovações necessárias para a 

melhoria da IES; garantir a participação da comunidade interna no processo de avaliação e a 

socialização das informações; possibilitar uma relação produtiva entre a comunidade externa 

e a IES. 

A CPA, por meio do PAAI, sempre acompanhou os resultados do Exame Nacional 

de desempenho do Ensino Superior (ENADE) e, a partir dos resultados desse exame, pode 

promover e acompanhar as melhorias da IES no que diz respeito à gestão, ensino, pesquisa e 

extensão e estrutura institucional. Sendo assim, consta no PAAI a proposta de acompanhar 

as avaliações externas como indicadores de possíveis mudanças na IES, mudanças essas que 

são apontadas pela CPA e direcionadas aos responsáveis pelas mudanças dentro de cada 

setor da IES. 

No ano de 2014, novos membros passaram a fazer parte da CPA e alguns outros 

foram exonerados a pedido dos próprios membros, tendo em vista alguns não estarem mais 

presentes na IES e outro terem assumidos cargos incompatíveis com as atividades da CPA 

dentro da IES. A CPA, nesse período, deu sequência às avaliações utilizando as ferramentas 

e metodologias disponibilizadas pela gestão anterior, as quais estão presentes no PAAI. No 

referido ano, manteve-se o instrumento da avaliação proposto pelo PAAI, porém, a comissão 

já apontava para a necessidade de atualização e novas discussões que giravam em torno de 

rever o instrumento de avaliação. Começou-se, então, a serem trabalhados, com os membros 

das outras CPAs da Faculdade JK de Tecnologia, os novos instrumentos de avaliação. No 

referido ano, o relatório inserido no e-MEC correspondeu ao período de 2011/2013 e aponta 

as necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico-

administrativas de melhoria institucional. 

No ano de 2015, foram feitas novas nomeações e a CPA foi recomposta. Essa CPA 

de 2015 permaneceu por todo ano de 2016. Foi proposto um cronograma de atividades o 



 

qual versava sobre a proposta de um novo ciclo avaliativo para 2016-2018, ou seja, novas 

formas de organização, atuação e avaliação da CPA começaram a ser pensadas com o intuito 

de dinamizar e trazer mais eficácia e eficiência às atividades desenvolvidas pela comissão. 

Nesse mesmo período, novos documentos foram redigidos a fim de sistematizar a atuação da 

CPA entre os quais se citam: regimento da CPA; o projeto de avaliação institucional interna 

da IES e a reformulação do instrumento de avaliação, para o triênio 2019 – 2021. 

Durante todo esse tempo de atuação da CPA na IES, tem contado com o apoio de 

todos os setores uma vez que tal comissão tem tido acesso aos dados produzidos por essa 

instituição sempre que são solicitados. Nesse período, tem havido ações permanentes dessa 

comissão: a elaboração anual de relatórios parcial da avaliação institucional; incentivo a 

práticas que visem consolidar e sistematizar a avaliação institucional; incentivo à 

participação da comunidade acadêmica (gestão, docente, discente e funcionários) nos 

processos que envolvem a CPA; realização de reuniões semestrais com o grupo focal; 

reuniões semestrais com os membros da CPA; análise das avaliações internas e externas com 

o propósito de promover melhorias. Enfim, a CPA tem desenvolvido suas atividades na 

comunidade acadêmica em parceria com essa mesma comunidade durante todo esse período 

em que está implantada na IES. 

E como a Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma 

instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar 

maior relevância social, sistematiza-se informações, analisa coletivamente os significados de 

suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos 

fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de 

problemas. 

A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição. Essa 

fase intitula-se interna por compreender ações desenvolvidas por agentes internos à própria 

Instituição, portanto, uma fase de autocrítica, com desdobramentos necessários que tal 

exercício avaliativo pode proporcionar. 

 

Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

A avaliação interna baseada nessas dimensões estimula a comunidade acadêmica a 

vivenciar olhares analíticos que favoreçam a circulação de discurso sobre a nossa própria 



 

realidade, em todos os aspectos. Essa análise permite que sejam construídas diretrizes que 

contribuam para que a Faculdade JK de Tecnologia cumpra sua missão e suas 

responsabilidades, tais como:  

I. Oferecer educação de alta qualidade para formação de um cidadão responsável e 

crítico;  

II. Reunir, organizar e difundir o conhecimento humano, nos mais variados segmentos e 

setores da sociedade e comunidade que está inserida; 

III. Favorecer o desenvolvimento cognitivo do educando, estimulando ao mesmo tempo 

sua competência emocional; 

IV. Favorecer o desenvolvimento da comunidade, assumindo compromisso com valores 

éticos e humanistas.  

V. Contribuir para a realização e o aprimoramento das atividades didático-pedagógicas 

capazes de qualificar o processo de ensino-aprendizagem e de cidadania; 

VI. Aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão cultural.  

VII. Contribuir com a sustentabilidade ambiental.  

A CPA está estruturada na primeira parte, a apresentar as considerações iniciais do 

trabalho; na segunda, a delinear alguns elementos das referências conceituais adotadas no 

trabalho. Na terceira, apresentam-se os procedimentos metodológicos; na quarta, trata-se da 

análise dos dados da pesquisa, realizando uma discussão dos resultados alcançados até o 

presente momento, no tocante a participação da comunidade acadêmica, no processo de 

auto-avaliação institucional; na última parte, discorremos acerca das considerações finais.  

 

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

A utilização de instrumentos de avaliação nas ações e processos da instituição, bem 

como seus seus resultados com a participação de toda a comunidade envolvida, contribuem 

para identificar fragilidades e corrigi-las, para dar continuidade ao desenvolvimento e à 

consolidação da Avaliação Institucional permanente e à socialização das informações com a 

comunidade interna e externa. 

A metodologia é baseada nos princípios das avaliações envolvidas com os atores 

sociais pertencentes à instituição, levando em consideração, também, sua infraestrutura. O 

papel da autoavaliação é preparar a intervenção, organizando os processos participativos, 

elaborando os diagnósticos participativos com questionários, base de dados e análise do 



 

ambiente. Há, então, avaliações internas e externas - com abordagem quantitativa 

(devolutivas curso a curso, apresentando os dados ao Núcleo Docente Estruturante e ao 

Colegiado) e qualitativa (devolutivas curso a curso com grupos de discussão). 

 O processo de avaliação institucional interna da Faculdade JK de Tecnologia, 

vigente no ano de 2019 referente ao Ciclo Avaliativo do SINAES, pretende sistematizar 

informações utilizando para tanto: 

• Pesquisa documental (análise documental); e 

• Pesquisa de campo (aplicação de questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal). 

O desenvolvimento do processo dar-se-á através de reuniões de grupos de trabalho 

envolvendo os docentes, coordenadores de discentes dos cursos em foco, mesas redondas, 

debates, questionários aplicados aos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e 

palestras de esclarecimentos sobre a Avaliação Institucional, subsidiados por dados e 

informações gerados e disponibilizados pela CPA e Coordenações.   

Internamente, a avaliação resultou da coleta de dados institucionais por meio de 

consulta à comunidade acadêmica (avaliação dos docentes, avaliação dos discentes) e do 

levantamento de dados junto aos diversos setores da Instituição (biblioteca, secretaria, 

financeiro, etc.). No processo de avaliação interna, todos os discentes e todos os docentes 

foram chamados a participar por meio da consulta direta, realizada eletronicamente.  

Todo discente teve acesso ao questionário de avaliação por meio dos diversos 

canais internos de divulgação que a Instituição mantem: murais, redes sociais, MOODLE, 

etc., entre os meses de maio e novembro de 2018. A participação é sempre voluntária, mas 

sempre havendo incentivo para que o maior número de alunos participe. 

Assim, dentro do períodode avaliação, os discentes puderam acessar os 

questionários de avaliação dos docentes que ministraram unidades curriculares no semestre, 

puderam avaliar o coordenador do curso, a coordenação geral da Instituição, o atendimento e 

serviços prestados pela secretaria, pela biblioteca e pelo setor financeiro, bem como os 

aspectos de estrutura física, acessibilidade, salas de aula, limpeza, serviço de lanchonete, 

serviço de copiadora,estacionamento, entre outros aspectos 

As atividades descentralizadas pelas diversas instâncias da instituição, o que 

viabilizaá o envolvimento de maior número de pessoas e assim a abrangência que demanda 

tal avaliação. 

Com isso, pretende-se partir da análise dos resultados obtidos para orientar e regular 



 

as ações administrativas e acadêmicas da Instituição, através da identificação dos pontos 

fracos, bem como potencialidades, definindo assim estratégias para a superação dos 

problemas identificados. 

A ideia é poder demonstrar aos discentes que a participação sincera e comprometida 

no processo de avaliação institucional gera resultados efetivos namelhoria da instituição. 

O processo de avaliação foi desenvolvido com a participação e o envolvimento de 

toda a comunidade acadêmica (discente, docente e técnico administrativo), com o apoio da 

sociedade civil organizada e com o comprometimento da gestão institucional. 

Com efeito, a CPA reuniu-se periodicamente para poder discutir e sistematizar as 

suas ações no processo de avaliação, procurando estabelecer as prioridades a ser 

consideradas em todo o processo de Autoavaliação. 

Conquanto tenha havido grande empenho e envolvimento da CPA para que o 

processo de Autoavaliação institucional possa atender às necessidades institucionais e servir 

de instrumento de melhoria, a CPA hoje tem consciência de que está num caminho de 

evolução, de forma que ainda tem necessidade e espaço para crescimento e aperfeiçoamento 

e espera conseguir alcança-los. 

 

A Avaliação Institucional deverá contemplar as seguintes dimensões, respeitando-se 

obviamente, a especificidade da IES: 

1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, que identifica o projeto 

e ou missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, vocação e 

inserção regional ou nacional; 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades, a qual 

explicita as formas de procedimento quanto à formação acadêmico-científica, 

profissional e cidadã, de construção e disseminação do conhecimento, de articulação 

interna, que favorece a iniciação científica e profissional, os grupos de pesquisa e o 

desenvolvimento de projetos de extensão; 

3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere 

a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, que contempla o compromisso social da instituição enquanto 



 

portadora da educação como bem público e expressão da sociedade democrática e 

pluricultural, de respeito pela diferença e de solidariedade, independente da 

configuração jurídica da IES; 

4. A comunicação com a sociedade, que procura identificar as formas efetivas de 

aproximação entre a IES e a sociedade, de tal sorte que a comunidade participe 

ativamente da vida acadêmica, bem como fique explicitado o compromisso da IES 

com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao repartir com ela o saber 

que produz e as informações que detém; 

5. As políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho, que 

explicita as políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e capacitação do 

pessoal docente e técnico-administrativo, associado-os com planos de carreira 

condizentes com a magnitude das tarefas a serem desenvolvidas e com as condições 

objetivas de trabalho; 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios, que procura avaliar os meios de gestão para cumprir os 

objetivos e projetos institucionais, a qualidade da gestão democrática, em especial 

nos órgãos colegiados, as relações de poder entre estruturas acadêmicas e 

administrativas e a participação nas políticas de desenvolvimento e expansão 

institucional; 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

8. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional, que procura perceber como o processo de avaliação está 

interligado ao processo de desenvolvimento institucional; 

9. Políticas de atendimento aos estudantes, que procura analisar as formas com que os 

estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os programas através dos quais 

a IES busca atender aos princípios inerentes à qualidade da vida estudantil; 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta e procura da educação superior que avalia a capacidade de 

gestão e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão acadêmica, 



 

com vistas à eficácia na utilização e na obtenção de recursos financeiros necessários 

ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas. 

 

Avaliação Externa 

 

O processo de Avaliação Externa é definido por meio de indicadores de avaliação 

institucionalizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Os desdobramentos institucionais advindos desta proposta são oportunamente discutidos e 

aprovados pelos conselhos competentes. 

Para tanto, e em atendimento a legislação vigente, a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA da Faculdade JK de Tecnologia está devidamente estabelecida e 

implementa, com autonomia e regularidade, a avaliação da IES. A CPA tem por objetivo 

orientar a gestão institucional num processo contínuo e permanente de avaliação, em suas 

dimensões política, acadêmica e administrativa, para promover os ajustes necessários à 

elevação do seu padrão de desempenho. Assim, vem construindo uma cultura avaliativa, a 

partir da reflexão constante de todas as políticas instituídas e desenvolvidas pela da 

Faculdade JK de Tecnologia, visando à descrição da realidade, a crítica institucional e o 

compromisso com a qualidade educacional.   

 

Autoavaliação institucional e Avaliações externas: análise e divulgação dos resultados 
 

A CPA possui várias fontes de avaliação da IES - os relatórios de avaliação interna, 

os relatórios de avaliação externa, os relatórios do ENADE, relatos dos responsáveis pelos 

setores, reuniões periódicas, monitoramento constante de ações, procedimentos e rotinas 

internas realizadas pelos membros da CPA e tendo como eixos orientadores a legislação do 

SINAES e o Plano de Desenvolvimento Institucional, descritos abaixo: 

I. Avaliações Externas: levantamento das potencialidades e fragilidades registradas 

nos relatórios das comissões do MEC;  

II. Avaliação Interna: realizada junto a docentes, discentes e funcionários tendo como 

referência os cinco eixos citados na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 065/2014 e 

as dez dimensões dispostas no art.3° da Lei Nº 10.861;  

III. ENADE: O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes avalia o rendimento dos 

alunos dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos 

em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e 



 

condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira aplicação 

ocorreu em 2004 e a sua periodicidade máxima é trienal para a avaliação em cada 

área do conhecimento; 

IV. Acompanhamento de egressos: o projeto de Egressos da Faculdade JK de 

Tecnologia tem objetivos múltiplos e um significado comum: o de potencializar as 

atividades acadêmicas a fim de cumprir com seu compromisso com a sociedade. 

Esses resultados refletem uma fonte de informação categorizada e objetiva em 

relação à qualidade dos cursos, incidindo sobre a avaliação qualitativa, coletando 

dados e obtendo através de sua trajetória uma avaliação do curso que o egresso 

realizou na IES; e 

V. Comparações de dados: os dados coletados com referência a determinado semestre 

ou ano são continuamente comparados com os dados anteriores. Este procedimento 

permite que a Faculdade JK de Tecnologia identifique os acertos e equívocos, 

envolvendo-se em um processo de reflexão sobre o seu planejamento estratégico de 

gestão administrativa e acadêmica.  

 Após a apresentação dos resultados, compila-se os dados em tabelas e gráficos 

demonstrativos das fragilidades e potencialidades identificadas na IES, organizando-se 

subsídios para a elaboração de novos planos de ação focados na correção de fragilidades. 

A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados 

internamente e dos relatórios de avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados 

consolidados e participa diretamente do replanejamento das ações a serem realizadas. O 

resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de 

decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a 

capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de 

melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as informações são divulgadas para os 

Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita uma reflexão com docentes (pelos 

coordenadores) e com os colaboradores (pelos gestores) sobre a realidade encontrada e 

definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as 

potencialidades. Os resultados avaliativos são ferramentas gerenciais para a evolução da IES. 

A divulgação dos resultados da autoavaliação é feita de forma intensiva à 

comunidade acadêmica utilizando diversos canais, entre os quais citamos: Disponibilização 

de cópia(s) impressas do relatório da CPA aos gestores, bem como na Biblioteca, na Sala dos 

Professores e Coordenações de Curso; Disponibilização dos relatórios de Autoavaliação 



 

Institucional Anuais, de forma virtual, no site da IES e nas principais redes sociais; 

Apresentação em reunião, dos relatórios setorizados para coordenadores e docentes; Envio 

de cópia digital dos relatórios aos setores de interesse, inclusive aos e-mails das turmas de 

graduação e/ou líderes de turmas; Apresentação dos resultados da avaliação institucional em 

monitores distribuídos em pontos estratégicos da IES. 

 

Avaliação dos cursos de graduação 

 

O Ministério da Educação tem procurado, ainda que de forma não sistemática, 

estimular o desenvolvimento das atividades de avaliação, no âmbito das Instituições de 

Ensino Superior. O acompanhamento e o registro da produção técnico-científica é cada vez 

mais enfatizado. Os processos de informatização também vêm avançando (ainda que 

lentamente), permitindo a geração de informações mais confiáveis em um período de tempo 

menor. As bases de dados disponíveis já possibilitam a produção de análises sobre os cursos 

de graduação, rastreadas. Um rico apanhado destes experimentos encontra-se detalhado no 

estudo de Jean-Jacques Paul, Zoya Ribeiro e Orlando Pilatti. 

Em dados quantitativos, o que é um fato positivo, em que pese estas informações 

nem sempre se encontrarem disponíveis para o conjunto das atividades desenvolvidas nas 

IES. Cresce, portanto a consciência da responsabilidade das instituições de ensino superior 

no que se refere aos custos de oportunidade e à produtividade da destinação de seus recursos. 

Prevalece, no entanto, uma expressiva dissociação entre as abordagens quantitativas. 

A experiência mais bem-sucedida no contexto do ensino superior no Brasil é a do 

modelo de avaliação indireta da CAPES desenvolvido em estreita sintonia com a 

implementação dos programas de pós-graduação no país. Na comunidade acadêmica 

internacional os sistemas de avaliação pelos pares é o mais difundido, ainda que variem os 

termos das relações das IES com os órgãos públicos responsáveis pelo financiamento e 

normatização do ensino superior. 

A avaliação centrada no diagnóstico do curso é tradicionalmente marcada por uma 

ênfase qualitativa, inserida no contexto de uma preocupação problematizante e 

transformadora da realidade enfocada. Recorre-se, eventualmente, a dados originados de 

pesquisas de opinião junto a membros da comunidade acadêmica cuja participação é, 

geralmente, vista como desejável. A dificuldade maior, neste caso, é justamente estabelecer 

critérios e mecanismos capazes de trabalhar a questão da qualidade do ensino de forma 

operacional. As avaliações qualitativas, como por exemplo as que culminam em reformas 



 

curriculares, inserem-se no contexto de um longo processo de reestruturação do curso 

demandando um complexo trabalho de mobilização dos professores e sistematização de 

discussões. Sua reprodução é assistemática, guardando uma periodicidade freqüentemente 

superior a cinco anos. Além disso, é comum nas avaliações qualitativas a ocorrência de 

divergências de complexa superação entre os participantes, dado o elevado grau de 

subjetividade envolvido, o que dificulta sua tradução em resultados palpáveis e ações 

corretivas. Um outro modelo de avaliação é aquele centrado no acompanhamento de 

indicadores acadêmicos, considerados relevantes para a apreensão e/ou inferências (diretas 

ou indiretas) de desempenho. Este modelo pressupõe uma base informacional adequada para 

a sua alimentação e para uma reprodução continuada da sistemática ao longo do tempo. 

O modelo apresentado neste texto situa-se no campo do segundo grupo de iniciativa 

mencionada 

 

Avaliação dos cursos de pós-graduação 

Avaliar periodicamente as políticas e ações relacionadas aos cursos de graduação e 

pós-graduação, em consonância com a missão da Faculdade JK de Tecnologia e de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Projetos Pedagógicos de Cursos. 

 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos 

alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos 

programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos 

selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira 

aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do 

conhecimento.   

 

3.  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Na Faculdade JK de Tecnologia será dada a sequência e o aprimoramento ao trabalho 

desenvolvido pela CPA, com a implantação de um modelo de autoavaliação que englobe de 

maneira mais profunda “olhares” externos sobre a instituição e seus egressos. 

 

Missão, Objetivos, Metas e Valores Institucionais. 

 



 

A Faculdade JK de Tecnologia promove a educação superior focada numa 

aprendizagem que permita o desenvolvimento do educando de modo integral, busca a 

autorrealização e a formação de profissionais com visão tanto generalista quanto 

multidisciplinar, consciente de seu papel social no envolvimento com as mudanças, 

empreendedores no sentido da consolidação de novos negócios, sempre em um contexto de 

atualização contínua que possibilite atuação no mundo do trabalho, sem, contudo, perder de 

vista a realidade nacional e internacional.  

São princípios de liberdade de pensamento e de expressão e do desenvolvimento 

crítico e reflexivo: 

I. Criar, preservar, organizar e transmitir o saber e a cultura por meio do ensino, da 

investigação científica e da extensão;  

II. Oferecer educação superior de qualidade;  

III. Formar cidadãos capacitados para o exercício da investigação e das diferentes 

profissões;  

IV. Privilegiar e estimular a atividade intelectual e a reflexão continuada, sobre a 

sociedade brasileira, defendendo e promovendo a cidadania, os direitos humanos e a 

justiça social;  

V. Promover atividades de extensão e de articulação com a comunidade. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos para atenderem às indigências e expectativas do mundo do trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação. A Faculdade JK de Tecnologia assume compromissos que norteiem o 

gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas, como: 

I. Promove a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados, 

oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, iniciação 

científica, investigação científica e extensão, para atender às necessidades da 

sociedade brasiliense e brasileira; 

II. Cumpre os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e permanência 

com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de padrão de 

qualidade; a valorização da experiência extraescolar, com vinculação entre a 



 

educação acadêmica, o trabalho e as práticas sociais; 

III. Corrobora com as finalidades da educação superior de estimular a produção 

científica, o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação do conhecimento, 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o 

universo de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de 

trabalho (baseado no Art. 43 da Lei 9.394/96); 

IV. Promove um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que 

compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo condições 

laborativas dignas e estimulantes, para que todos vislumbrem atingir metas pessoais, 

por meio da obtenção de objetivos organizacionais; 

V. Implementa padrões de qualidade na organização, por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus colaboradores, da eficiência dos processos internos 

e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

VI. Contribui com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com a 

qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas também 

com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior qualidade de vida à 

população local; e 

VII. Dota a IES de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do serviço 

educacional, bem como garantir a sua implementação\, o processamento dos dados e 

a tomada de ações preventivas e corretivas. 

Assim, tem por finalidade contribuir para a construção de uma sociedade solidária e 

democrática, dentro dos princípios do estado de direito e da liberdade, promovendo a 

formação integral, humanista e técnico-profissional dos membros de sua comunidade 

acadêmica nos vários campos do conhecimento. 

  
Objetivos Institucionais  

 

A Faculdade JK de Tecnologia planeja ordenadamente o desenvolvimento de seus 

cursos, para tanto planeja dividir em duas grandes áreas: 

I. Plano de desenvolvimento de novos cursos dos cursos de graduação, apresenta na 

modalidade de tecnólogo; e 

II. Plano de desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, que inclui a modalidade 



 

Lato sensu.  

Orientando-se na seguinte atuação: 

I. Ampliar o papel da IES no desenvolvimento social e econômico da região Centro 

Oeste, especialmente, no Distrito Federal; 

II. Intensificar a interlocução entre a Faculdade JK de Tecnologia e a sociedade, 

especialmente, nos campos da educação, saúde e cultura, atendendo às demandas 

sociais;  

III. Ampliar o espaço de atuação da IES, no que concerne a suas políticas acadêmicas, 

através do ensino, da pesquisa e da extensão, com a criação de novos projetos; 

 

IV. Ampliar e diversificar as atividades de ensino na Faculdade JK de Tecnologia em 

ensino de graduação e pós-graduação;  

V. Realizar atividades culturais, artísticas e esportivas, como espaço de formação de 

seus alunos;  

VI. Ampliar a oportunização de acesso à educação superior àqueles grupos que não têm 

condições de assistir as aulas presenciais; e 

VII. Ampliar a implementação de políticas de apoio ao corpo discente, corpo docente e 

técnico-administrativo em função dos interesses da instituição.  

  

Objetivos para o ensino da graduação 

 

Para o alcance pleno de suas finalidades institucionais, a IES desenvolve as funções 

de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, em todas as áreas do conhecimento 

humano, mediante a oferta de cursos que atendam às diretrizes curriculares nacionais. 

Atendendo ao cadastro de denominações de cursos, consolidadas pela Secretaria de 

Educação Superior – SESu e ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, do 

Ministério da Educação, para cursos de graduação nas áreas tradicionais da Educação 

Brasileira. 

 

Objetivos para o ensino da Pós-Graduação 

 

A Faculdade JK de Tecnologia tem como objetivo no campo da pós-graduação, 

principalmente implementar cursos de pós-graduação lato sensu, e para isso propõe-se a: 

a) Implementar cursos de Pós-Graduação no nível lato sensu; 

b) Garantir a oferta de infraestrutura, procedimentos e quadro docente e técnico-



 

administrativo adequados às especificidades da pós-graduação; 

c) Promover as atividades de Investigação Científica na Pós-Graduação; 

d) Promover a integração entre o ensino de graduação com o da pós-graduação, em 

todas as áreas do conhecimento; 

e) Oferecer e divulgar cursos de pós-graduação que complementem a formação 

profissional do aluno egresso da graduação, ampliando seu vínculo com a instituição 

e otimizando seu desempenho profissional. 

 

Objetivos para a Pesquisa/Iniciação Científica 

 

São objetivos da IES para a área da pesquisa/iniciação científica: 

a) Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino e da extensão pela produção 

e divulgação de novos conhecimentos;  

b) Atuar em áreas multidisciplinares, agregando competências com o objetivo de 

viabilizar projetos juntamente com o corpo docente; 

c) Desenvolver projetos de iniciação científica, colaborando com a qualidade de vida da 

região e contribuindo para a solução de problemas que afetam a comunidade local; 

d) Divulgar a produção científica da IES. 

 

 Objetivos para a Extensão 

 

Para desenvolver a prática institucional de extensão, a Faculdade JK de Tecnologia 

busca alcançar os seguintes objetivos: 

a) Realizar convênios para a realização das ações de extensão; 

b) Articular relações dos programas de extensão com os projetos de Pesquisa ou 

Iniciação Científica e os diversos cursos ofertados;  

c) Identificar áreas de interesse de oferta dos cursos de extensão; 

d) Desenvolver atividades artístico-culturais que promovam o potencial perceptivo e 

criativo da comunidade acadêmica e brasiliense para a inserção mais efetiva e 

propositiva na vida profissional e social; 

e) Realizar programas de extensão de médio e longo prazos, que visem à divulgação e 

transmissão dos conhecimentos gerados pela IES; 

f) Estruturar um amplo espectro de relações entre a IES e empresas da região, 

configurando uma parceria que contribua para a solução de problemas e de 



 

qualificação e aperfeiçoamento de recursos humanos para seus quadros; 

g) Apoiar atividades culturais, esportivas, artísticas e assistenciais que beneficiem às 

comunidades; 

h) Desenvolver atividades visando à integração dos egressos na comunidade acadêmica, 

mantendo-os em permanente contato com a IES; 

i) Buscar o reconhecimento da qualidade dos programas de extensão e relações 

comunitárias pelos parceiros e pela sociedade; 

j) Favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser lugar 

privilegiado para o ato de aprender para ocorrer em qualquer espaço e momento, 

caracterizada pela interação recíproca de professores, alunos e sociedade. 

 

Pretende-se, neste momento, fazer uma apresentação dos dados obtidos tomando 

por base as dimensões-eixos norteadores das atividades da CPA, em comum acordo com o 

PDI, bem como, com a identidade da IES. Objetiva-se, aqui, apresentar os pontos positivos e 

negativos verificados na avaliação, os procedimentos que deverão ser adotados para 

melhoria e os responsáveis por coloca-los em prática. 

A Visão da instituição permeia todos os planos de ação e o desenvolvimento de sua 

prática cotidiana. Dessa forma, a sua Visão é: “Consolidar-se como a mais conceituada 

Instituição de Ensino Superior particular, reconhecida como centro de excelência na 

formação de profissionais com alto nível de empregabilidade”. A Faculdade JK de 

Tecnologia tem por finalidade desenvolver as funções de ensino, pesquisa e extensão, em 

áreas do conhecimento, atendendo às diretrizes curriculares do Ministério da Educação e às 

demandas da sociedade na qual se insere, praticando e expressando os valores descritos a 

seguir: o diálogo como instrumento de soluções; a qualidade no ensino; a ética, a moral, a 

solidariedade e a integração social; a liberdade com disciplina e responsabilidade. Com 

efeito, a Missão Institucional é reveladora do compromisso institucional que a Instituição de 

Ensino assume em relação à comunidade interna e a comunidade externa.  

Os princípios e valores institucionais demonstram como a Instituição de Ensino 

deve cumprir a sua missão. Assim, a Responsabilidade Social, meio de cumprimento da 

função social da Instituição de Ensino, deve ser realizada como forma de contribuir para o 

cumprimento da Missão Institucional e de modo a atender as exigênciasdos seus valores e 

princípios. No processo de avaliação interna (Autoavaliação) é importante analisar se a 

missão da instituição está sendo vivida no cotidiano das suas práticas, das relações 



 

acadêmicas, nos processos de ensino, pesquisa, extensão e se referencia as tomadas de 

decisões. Também importa analisar se as ações, projetos e programas de extensão estão 

alinhados com a missão institucional, seus valores e se atendem as metas previstas no PDI. 

 

Evolução Institucional a partir de Processos de Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Evolução da Estrutura Física 

  

Em relação à manutenção e ampliação da infraestrutura física, a IES ao mudar de 

endereço priorizou salas de aula, áreas comuns, laboratórios e áreas especiais e de 

instalações pertinentes aos recursos materiais e tecnológicos gerais e específicos para cada 

curso existente e a ser implantado pala Instituição, priorizando ainda as diversas demandas e 

às demais atividades fim e meio. 

Entendendo a importância do detalhamento das informações relativas à manutenção 

e à ampliação da Infraestrutura, segue abaixo os objetivos a serem cumpridos no novo 

endereço: 

Objetivos do Programa de Avaliação Institucional 

 

Objetivo geral 

• Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 

institucional, e; 

• Privilegiar a autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos membros da 

comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e desafios 

para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e 

participativos para sua realização. 

 

Objetivos Específicos 

• Gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição em 

relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação superior 

ofertados; 

• Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela 

IES; 



 

• Identificar as potencialidades da IES e as possíveis causas dos seus problemas e 

pontos fracos; 

• Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo; 

• Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

• Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; 

• Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

• Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos.  

 

2.1 Eixos/Dimensões e Estratégias da Autoavaliação 

Os quadros a seguir pontuam as 10 dimensões estabelecidas na Lei nº 10.861, de 14 

de abril de 2004, organizadas em cinco eixos, que norteiam o processo de avaliação 

institucional interna da Faculdade, a saber: 

 

EIXO DIMENSÃO 

1. Planejamento e Avaliação Institucional 8. Planejamento e Avaliação 

2. Desenvolvimento Institucional 1. Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

3. Responsabilidade Social da Instituição 

3. Políticas Acadêmicas 2. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

4. Comunicação com a Sociedade 

9. Políticas de Atendimento aos Discentes 

4. Políticas de Gestão 5. Políticas de Pessoal 

6. Organização e Gestão da Instituição 

10. Sustentabilidade Financeira 

5. Infraestrutura Física 7. Infraestrutura Física 

 

Os quadros a seguir pontuam eixos/dimensões com seus respectivos objetivos, 

ações propostas, aspectos avaliados, técnicas de coleta de dados e, quando pertinente, grupos 

avaliadores que compõem o ciclo avaliativo de 2019/2021. 

 



 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – (DIMENSÃO 8 – 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO) 

OBJETIVO 

Verificar a efetividade do planejamento e da avaliação, bem como a integração entre eles. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Acompanhamento e avaliação da execução do PDI. 

• Acompanhamento e análise das ações acadêmico-administrativas decorrentes da avaliação 

institucional interna. 

ASPECTOS AVALIADOS 

• Ensino 

• Iniciação Científica 

• Extensão 

• Gestão 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – (DIMENSÃO 1 – MISSÃO E 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL) 

OBJETIVO 

Analisar a efetividade do PDI, em consonância com a missão institucional, e propor medidas de 

ajuste. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Divulgação da missão institucional. 

• Divulgação sistemática do PDI no site da Faculdade. 

• Realização de reuniões, seminários e colóquios para análise e/ou discussão do PDI. 

ASPECTO AVALIADO 

• Ensino 

• Iniciação científica 

• Extensão 

• Gestão 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – (DIMENSÃO 3 – 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO) 

OBJETIVO 



 

Verificar a contribuição da Faculdade em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Levantamento e avaliação dos projetos de responsabilidade social da Faculdade. 

ASPECTO AVALIADO 

• Extensão 

• Assistência estudantil 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

• Questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal 

GRUPOS AVALIADORES 

• Discente 

• Docente 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS – (DIMENSÃO 2 – POLÍTICAS PARA O 

ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO) 

OBJETIVO 

Analisar as ações promovidas no âmbito do ensino de graduação e pós-graduação, da iniciação 

científica e da extensão que contribuem para o aumento da produção científica e acadêmica. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Realização de reuniões, seminários e colóquios para análise e/ou discussão do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

• Levantamento e análise dos conceitos obtidos pelos cursos de graduação nos processos de 

renovação de reconhecimento: exame nacional de avaliação do desempenho dos estudantes 

(ENADE), conceito preliminar de curso (CPC) e conceito de curso (CC). 

• Levantamento e análise do conceito obtido pela Instituição no processo de recredenciamento: 

conceito institucional (CI) e índice geral de curso (IGC). 

• Avaliação do ensino. 

• Avaliação do desempenho docente. 

• Levantamento e avaliação dos convênios para estágio curricular (obrigatório e não 

obrigatório). 

• Avaliação da iniciação científica. 

• Levantamento e avaliação dos projetos e programas de extensão. 

ASPECTO AVALIADO 

• Ensino 

• Iniciação Científica, 

• Extensão 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 



 

• Análise documental 

• Questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal 

GRUPOS AVALIADORES 

• Discente 

• Docente 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS – (DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A 

SOCIEDADE) 

OBJETIVO 

Avaliar a eficiência das estratégias e a qualidade da comunicação interna e externa. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Levantamento e avaliação das ações e meios de comunicação utilizados pela Faculdade. 

ASPECTO AVALIADO 

• Comunicação 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

• Questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal 

GRUPOS AVALIADORES 

• Discente 

• Docente 

• Técnico-administrativo 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS – (DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE 

ATENDIMENTO AOS DISCENTES) 

OBJETIVO 

Analisar as políticas de acesso, permanência e integração dos discentes na vida acadêmica. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Levantamento e análise de dados e indicadores relativos ao corpo discente. 

• Pesquisa junto aos egressos dos cursos de graduação. 

• Implantação e avaliação do Programa de relacionamento com os egressos da Faculdade. 

ASPECTO AVALIADO 

• Assistência Estudantil 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 



 

• Questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal 

GRUPOS AVALIADORES 

• Discente 

• Egresso 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO – (DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL) 

OBJETIVO 

Identificar as políticas de carreira, de desenvolvimento profissional e das condições de trabalho 

do pessoal docente e técnico administrativo. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Realização de reuniões, seminários e colóquios para análise e/ou discussão dos planos de 

carreira dos docentes e dos funcionários técnico administrativos. 

• Levantamento e avaliação dos programas de capacitação dos docentes e dos funcionários 

técnico administrativo. 

• Avaliação do desempenho técnico administrativo. 

• Pesquisa de clima organizacional. 

ASPECTO AVALIADO 

• Gestão 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

• Questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal 

GRUPOS AVALIADORES 

• Docente 

• Técnico-administrativo 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO – (DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA 

INSTITUIÇÃO) 

OBJETIVO 

Analisar a gestão acadêmica e administrativa, notadamente o funcionamento e a 

representatividade dos órgãos colegiados. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Realização de reuniões, seminários e colóquios para análise e/ou discussão do regimento 

interno e do organograma da instituição. 

• Levantamento e análise do funcionamento dos órgãos colegiados da Faculdade. 

ASPECTO AVALIADO 

• Gestão 



 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO - (DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA.) 

OBJETIVO 

Analisar a autossustentabilidade financeira da Instituição e a sua capacidade de assegurar o 

cumprimento dos programas de ensino, iniciação científica e extensão. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Levantamento de dados e indicadores financeiros da Instituição. 

ASPECTO AVALIADO 

• Gestão 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

EIXO 4 - INFRAESTRUTURA FÍSICA (DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA) 

OBJETIVO 

Analisar os indicadores relativos à infraestrutura física e da tecnologia da informação e sua 

adequação para o pleno funcionamento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

AÇÕES PROPOSTAS 

• Levantamento e avaliação da infraestrutura física. 

• Levantamento e avaliação da tecnologia da informação da Faculdade. 

ASPECTO AVALIADO 

• Infraestrutura 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

• Análise documental 

• Questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal 

GRUPOS AVALIADORES 

• Discente 

• Docente 

• Técnico administrative 

  

É atribuição da CPA trabalhar para que o Projeto de Desenvolvimento Institucional 

seja efetivado, para tanto, compete à CPA o acompanhamento do cumprimento das metas e 



 

objetivos estabelecidos pelo PDI. 

2.2 Fases da Autoavaliação 

 

A Faculdade JK de Tecnologia toma como parâmetro as orientações da Lei 

10.861, de abril de 2004, que prevê a apresentação crítica e reflexiva da percepção dos 

membros da Comissão Própria de Avaliação em relação ao funcionamento e às ações desta 

IES. 

Os trabalhos da CPA na Faculdade JK de Tecnologia têm sido orientados pelo 

Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004, apresentado pelo Ministério da Educação 

como forma de abarcas todos os eixos e dimensões propostas pelo instrumento. O 

instrumento tem por finalidade direcionar as ações da IES como um todo e da CPA 

enquanto comissão de avaliação tendo em vista a manutenção de um processo permanente 

de ação-reflexão-ação com o intuito de que a IES seja capaz de construir um conhecimento 

pertinente sobre sua realidade atual e as perspectivas futuras, no intuito de possibilitar uma 

educação de qualidade e de pertinência social. Neste sentido, as orientações do instrumento 

de avaliação das instituições de ensino superior possibilitam a sistematização de uma 

reflexão crítica sobre os pontos fortes/potencialidades da IES e aquilo que considera ser 

necessário melhorar para alcançar o nível da excelência. Sendo assim, a atividade que a 

CPA desenvolve, amparada e orientada pelo instrumento de avaliação das instituições de 

ensino superior, torna-se importante no sentido de possibilitar a percepção e a analise dos 

problemas que necessitam ser superados.  

A CPA realiza suas atividades tendo em vista o tripé que orienta sua atuação, qual 

seja: 



 

 

Todo relatório que a CPA da Faculdade JK de Tecnologia produz tem como 

parâmetros os documentos os quais andam em consonância com os pilares mencionados. 

Neste sentido, os três pilares se tronsformam em etapas as quais estão descritas em nosso 

cronograma de atuação, tais etapas são descritas a seguir. 

A Preparação, implementou-se no ano de 2018/1 com a reorganização do 

cronograma de ação da CPA que previa os seguintes passos a serem realizados dentro desta 

etapa: 

a) Constituição da CPA, tratou-se da reorganização dos membros que comporiam a 

CPA no ciclo avaliativo de 2019-2021, conforme Portaria Direção Geral  nº 2, de 

03 de fevereiro de 2017, que nomeou essa comissão para um mandato de dois anos 

que poderiam ser prorrogados por mais dois. 

b) Sensibilização, tratou-se de tema importante a ser implantado na cultura da IES, 

portanto, demandou-se, neste sentido, a necessidade de uma reunião inicial com 

todos os integrantes da CPA, momento este destinado à apresentação, por parte da 

presidente da CPA, das orientações básicas sobre a comissão, papel de cada um em 

sua constituição; o cronograma de ação da comissão e oportunizou que os membros 

pudessem conhecer os principais documentos que regem a CPA entre os quais 

citamos o referentes ao SINAES e ao instrumento de avaliação de instituições de 

ensino superior. Nesta etapa destinada aos membros da CPA, o objetivo era o de 

sensibilizar incialmente a própria comissão instaurando uma reflexão crítica sobre a 

atuação de cada e, consequentemente, um processo de ensino-aprendizagem sobre a 

importância da CPA no cenário tanto interno quanto externo à IES. O Objetivo 



 

específico de tal ação foi a de sensibilização, formação e preparação da equipe para 

que melhor pudessem contribuir para representar seu grupo. Feita a sensibilização 

com os membros, tratou-se da sensibilização dos sujeitos da IES, neste sentido, 

ficou definido que anualmente, nas reuniões do grupo focal, os alunos seriam 

chamados a conhecer a CPA e eu papel dentro e fora da IES. Já os professores e os 

técnicos-administrativos seriam contemplados de forma pontual, individualmente 

ou em grupos sobre a atuação da CPA e sobre a representatividade que eles tinham 

na comissão. Por fim, entendeu-se que a sensibilização deveria ser constante e 

sempre que possível, porém fez se necessário ao menos um momento fixado em 

cronograma para tal ação. 

c) A reelaboração do projeto de avaliação esta é constante e a cada mandato a 

comissão analisa e verifica o que contextualiza para poder melhorar e assim em 

comum acordo promove modificações contemplando sua reorganização. Neste 

momento, foi oportuno reavaliar o regimento da CPA existente e promover as 

mudanças necessárias para entrar em vigor para o ciclo 2019 a 2021. 

Na reelaboração deste projeto, o cronograma de ação da CPA propôs a avaliação 

das dimensões e indicadores norteadores da avaliação institucional, para este ano, a fim de 

contemplar este ciclo em seu primeiro ano: 2019. 

O Desenvolvimento, começou no ciclo anterior e pautou-se na análise de 

documentos, coleta e análise dos dados gerados. Para o passo da coleta de dados, ficou 

definido que seria feita uma avaliação coletiva que buscasse dados acerca do processo de 

ensino-aprendizado, dados esses que passaram a ser gerados semestralmente e, 

consequentemente analisados pela comissão e pelos coordenadores de curso a fim de 

propor discussões importantes na semana de preparação pedagógica. Além disso, tomou-se 

como fonte de análise os documentos institucionais bem como as reuniões feitas com o 

grupo focal onde são colocadas diferentes questões acerca da IES como um todo. Todos 

esses dados, independente da forma como foram gerados compõem esse relatório que foi 

elaborado pelos membros da CPA. Antes que a comissão pudesse dar origem a esse 

relatório e as questões que nele são apresentadas, houve reuniões em que a pauta de 

discussão comtemplava direta ou indiretamente as dimensões que se tomou como 

parâmetro. Em cada reunião realizada pela CPA, a presidente encarregava-se de lembrar a 

ata anteriormente apresentada e a ata do dia, além do mais colocava em discussão eixos e 

dimensões do instrumento e sua relação com a IES a fim de promover ações de melhorias. 



 

Ao final das reuniões a presidente ou o representante técnico-administrativo se encarregava 

de ler a ata para os membros tomarem ciência e se posicionarem quanto estarem ou não de 

acordo antes da conclusão e assinatura da Ata. 

Por fim, a Consolidação das ações da CPA culminou na produção deste relatório 

e da divulgação no site da IES e de outros documentos importantes. A presidente da CPA 

encarregou-se de produzir a compilação de pensamentos e reflexões realizadas pela 

comissão neste documento. Este material é o produto de uma reflexão crítica e dialogada 

sobre o que temos de bom e o que precisamos ainda melhor para alcançarmos a excelência 

tão almejada. Por se tratar de um relatório que envolve questões referentes ao ciclo de 

2019-2021, uma vez que compila e amplia questões referentes aos outros anos na tentativa 

de formular um documento mais completo, torna-se algo um pouco extenso, porém 

necessário. O resultado do trabalho foi importante no sentido de envolver toda a IES em 

torno dos objetivos de qualidade e excelência. Pode-se dizer que o resultado das atividades 

da CPA na IES foi acima do esperado, uma vez que se percebeu o crescimento do apoio da 

IES. Muito do que se tinha a melhorar foi apresentado como fruto de um trabalho em 

equipe que a cada dia sente-se mais importante e reconhecida nas ações da instituição 

A CPA também avalia o seu trabalho de forma a considerar que todas as suas ações 

ainda devem sofrer medidas de aperfeiçoamento. Há que se considerar, porém, que em cada 

novo ciclo de realização da Autoavaliação e de elaboração do relatório, a CPA passe por um 

processo de amadurecimento, desenvolvendo o olhar mais apurado para a Instituição e mais 

preparado para a realização da sua tarefa, começando neste primeiro ano de 2019. 

A CPA vem trabalhando para melhor compreensão do seu papel e das 

possibilidades de contribuição para a melhoria institucional de forma crítica. Como 

compromisso assumido, a CPA também espera poder melhor trabalhar o processo de 

sensibilização e conscientização dos seus discentes para melhorar a adesão nas respostas aos 

questionários. Para a próxima Autoavaliação a CPA já está em desenvolvimento a revisão 

dos questionários propostos aos alunos e docentes, onde a intenção é torna-los mais 

objetivos e precisos de forma a obter respostas também mais precisas. Por fim, a CPA avalia 

que precisa trabalhar mais próxima aos gestores para que os dados coletados e as conclusões 

obtidas possam ser considerados nas medidas de correção e melhoria. Essa parceria precisa 

se fortalecer para que o processo de avaliação seja realmente um instrumento de mudanças. 

Deve-se ressaltar que o processo de Autoavaliação na Faculdade JK de Tecnologia já se 

encontra consolidado como um processo contínuo e integrado. O desafio que se apresenta 



 

diz respeito a seu aperfeiçoamento e, principalmente, o alcance de sua missão. 

CRONOGRAMA 

O cronograma que se apresenta será proposto no projeto de avaliação institucional 

interna da Faculdade e se organizará em um ciclo de três anos, conforme quadro abaixo. Em 

cada ano serão propostas avaliações de determinados aspectos institucionais vinculados às 

dimensões/eixos do SINAES. 

PERÍODO ASPECTO AVALIADO EIXO DIMENSÃO 

Anualmente  

2019-2021 

Ensino 3 2. Políticas para o Ensino, Iniciação 

Científica e a Extensão 

1º ano do ciclo  

2019 

Infraestrutura 5 7. Infraestrutura Física e Tecnológica da 

Informaçãoe mudança de local 

2º ano do ciclo  

2020 

Extensão e Assistência 

Estudantil 

2 e 3 2. Políticas para o Ensino, Iniciação 

Científica e a Extensão 

3. Responsabilidade Social da Instituição 

9. Políticas de Atendimento aos 

Estudantes 

3º ano do ciclo  

2021 

Gestão 1, 2, 3 e 4 1. Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

3. Responsabilidade Social da Instituição 

4. Comunicação com a Sociedade 

5. Políticas de Recursos Humanos 

6. Organização e Gestão da Instituição 

8. Planejamento e Avaliação 

10. Sustentabilidade Financeira 

 

A seguir apresenta-se os dados coletados.



 

 

 

 

 PROGRAMADAS NA 

PROPOSTA 

DIMENSÃO RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADE - A CPA constatou que foi oferecido um curso de 

pós-graduação aos docentes em Gestão do Ensino 

Superior que, a princípio, houve muita adesão. 

Constatou ainda que poucos professores 

concluíram tal curso no tempo estabelecido pela 

IES. Tendo em vista o número de concluintes, a 

IES oportunizou aos professores que ainda não 

tinham concluído, que o fizessem, ação importante 

realizada pela CPA que fez o levantamento dos 

docentes que estão com pendências em tal curso. 

 

- A CPA participou de todos os encontros 

pedagógicos previstos no ciclo avaliativo 2016-

2018, o que possibilitou constatar a necessidade 

que os docentes têm de capacitação. A CPA 

constatou a importância de se trabalhar a 

capacitação nas modalidades presenciais e a 

distância de modo que se pudesse, inclusive 

mesclar tais modalidades. 

 

 

Verificar se ocorreu a 

elaboração e implantação 

de programas de 

capacitação docente. 
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- Aproveitar mais a 

capacitação para estimular 

os docentes a colocar em 

prática em sala de aula. 

 

 

- A IES tem se preocupado em oferecer a 

capacitação também na modalidade à distância, 

tendo em vista seu nacorpo docente ser formado por 

profissionais que atuam em outras instituições de 

ensino. 

 

- A semana pedagógica da IES é pensada 

diretamente para preparar o docente para os desafios 

da profissão. Torna-se, portanto, um momento de 

formação continuada em trabalho, tendo em vista 

que os professores são liberados de lecionarem para 

estarem, neste horário, estudando. 

 

 



 

Verificar se há capacitação 

do docente recém-ingresso 

quanto às normas e 

procedimentos 

institucionais para o 

desenvolvimento da 

função docente. 
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 - A IES consta com a capacitação do docente recém 

ingresso em diferentes momentos entre os quais 

podemos citar dois, os quais se considera os mais 

importantes: capacitação presencial e online. A 

capacitação presencial é importante e se desenvolve 

na semana de encontros pedagógicos quando, ao 

recém chegado, é possibilitado a troca de 

experiências com os demais docentes que lecionam 

para o curso bem como é o momento de as 

coordenações apresentarem documentos 

institucionais, reflexões sobre a matriz de cada 

curso, orientações para confecção de planos de 

ensino, para organização de material para ser 

disponibilizado no moodle e em copiadoras. A outra 

situação diz respeito à plataforma do moodle onde 

são postadas informações sobre como manusear a 

própria plataforma e sobre questões referentes ao 

andamento de cada curso.  

A CPA constatou haver apoio ao docente recém-

ingresso e verificou que no plano de ação das 

coordenações de curso havia um momento, dentro 

do dia letivo do professor, para que ele pudesse 

dirimir dúvdas, conversar sobre o curso e sobre o 

trabalho do docente. Essa ação foi importante não 

somente para apoiar o recém-ingresso, mas 

também para os docentes veteranos tendo em vista 

esta ser uma ação também para eles. 

Realizar Encontro 

Pedagógico. 
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Aumentar o número de 

encontros pedagógicos a 

fim de melhorar a 

participação dos docentes 

e colocar em prática na 

sala de aula. 

- A IES sempre realiza o encontro pedagógico que 

acontece normalmente na semana que antecede o 

início das aulas; 

 

- O evento é descrito em calendário acadêmico e a 

programação é sistematizada pelas coordenações de 

curso e coordenações gerais no mês que antecede o 

início das aulas; 

 

- Demanda muito esforço dos dirigentes, pouis 

necessita de muito preparo em razão das demandas 

que sempre mudam; 

A CPA tem participado de todas os encontros 

pedagógicos no período do cliclo avaliativo 2016-

2018 e tem verificdo a importância de tal evento 

para a organização dos processos acadêmicos. No 

entanto, a CPA constatou que há uma 

participação, ainda, muito passiva dos docentes, o 

que precisa ser melhorado nos próximos eventos. 

A CPA considera que as atividades deste evento 

devem exigir um pouco mais a participação ativa 

do docente, seja na direção de grupos, cursos, 

palestras, elaboração de projetos, documentos 

entre outras.  

Verificar se houve a 

implantação da nova 

matriz curricular dos 

Cursos de Graduação. 
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Verificar se a IES mantém 

atualizado o Projeto 

Pedagógico do Curso 

(PPC) e seus respectivos 

Programas Gerais de 

Disciplina. 
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  - Participaram desse trabalho o NDE, a 

Bibliotecária, os Colegiados e a CPA.  



 

Verificar se a IES 

trabalhou no sentido de 

ampliar e atualizar o 

acervo bibliográfico 

conforme o Projeto 

Pedagógico do Curso. 
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 - A IES faz estudos de sugestão e alteração de 

referências bibliográficas básicas e complementares 

a fim de atualuzar e melhor a qualidade do material 

oferecido; 

- A CPA teve acesso ao ultimo relatório de 

justificativa de escolha de referências 

bibliográficas, o que caracterizou que a OIES se 

preocupa com o acervo bem como a sua 

qualidade; 

Verificar se a IES 

desenvolveu ações 

multidisciplinares entre os 

Cursos de Graduação. 
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Estimular os docentes na 

participação em grandes 

eventos com foco nos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Verificar se a IES 

Elaborou e implementou o 

Programa Institucional de 

Monitoria. 
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Estimular os alunos a 

participarem de forma 

profícua o programa de 

monitoria. 

 

 

Oferecer mais recursos 

financeiros que seja 

atrativo aos monitores 

 

Tornar mais atrativo o 

sistema de monitoria dos 

cursos, estimulando estes 

alunos cada vez mais. 

- Uma das fromas de apoio ao discente é efeitivado 

pelo programa de monitoria que diminui as 

dificuldades de aprendizado dos alunos; 

 

- A monitoria é desenvolvida somente por alunos 

com alto desempenho o que valoriza o aprendizado 

do aluno bem como garante outra forma de acesso 

ao aluno com dificuldade; 

 

- A IES tem incentivado a participação do dicente na 

monitoria seja como sujeito monitorado ou como 

monitor. Os editais de monitoria são sempre 

afixados nos murais e as coordenações de curso se 

empenham em divulgar também nas salas para 

incentivar a participação nas duas modalidades; 

- O programa de monitoria foi elaborado e 

apresenta uma proposta consistente e coerente 

com a realidade da IES descrita no PDI, em 

especial, no que diz respeito ao perfil do aluno; 

 

A CPA tem constatado a existência de editais de 

monitoria destinados aos cursos da IES, porém 

sente a necessidade de estimular mais os alunos. 

 

- A monitoria, voluntária ou remunerada, demanda 

tempo dos alunos que, normamlemente, antecede 

ao horário das aulas, o que torna a atividade 

inviável tendo em vista o fato de que os alunos 

trabalham para custear seu curso de graduação; 

 

- A CPA, depois de analisar o processo de 

regulamentação e implantação da monitoria, 

chegou à conclusão de que tal apoio ao discente 

poderia ser oferecido à distância, uma vez que a 

IES tem o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) muito usado pelos alunos o que 

viabilizaria a implantação da monitoria na IES. 

 

- A CPA sugere, ainda, que o NAP (Núcleo de 

apoio Psicopedagógico), os professores e 

coordenadores de curso possam atuar de forma 

mais efetiva na identificação dos possíveis 

monitores, convidando-os a participarem do 

processo em que eles são escolhidos, bem como 

trabalharem juntos na identificação, 

conscientização e acompanhamento do aluno que 

necessita da monitoria para melhor seu 

desempenho; 

 

- A IES deve melhorar a oferta de monitoria 

existente, suas condições de permanência não se 

restringindo às monitorias que são oferecidas 

recorrentemente as quais não têm demanda;  



 

Verificar se há um 

Programa Institucional de 

Nivelamento e se a sua 

implantação ocorre de 

fato. 
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 - A IES apresenta um programa de nivelamento 

claro e objetivo que, inclusive, está implementado; 

 

- O nivelamento é um dos programas de apoio ao 

discente oferecidos pela IES e tem se mostrado 

importante, pois possibilita a atuação pontual por 

parte do docente nas diciuldades encontradas pelo 

aluno; 

 

- O programa de nivelamento foi pensado a partir do 

perfil do egresso cuja formação no ensino 

fundamental e médio apresenta peculiaridades que 

foram consideras na implantação do programa; 

 

- O programa de nivelamento tem se mostrado 

eficiente tendo em vista ter promovido mecanismos 

que auxiliam na relação ensino-aprendizagem entre 

docente e discente dos cursos que a IES oferece, 

uma vez que possibilita acompanhamento e processo 

de trocas entre os pares, diminuindo a evasão e o 

baixo desempenho de alunos concluintes; 

 

- O Nivelamento é um dos programas de apoio ao 

discente que tem sua implementação efetiva em 

todos os semestres. 

A CPA constatou em reuniões realizadas com o 

grupo focal que os discentes reconhecem a 

importância do nivelamente e o consideram 

divisor de águas entre desistir e continuar, 

portanto, um dos programas mais mencionado por 

eles. 

Verificar se há uma 

plataforma para o 

ambiente virtual de 

aprendizagem e se é de 

fato usada por membros 

da IES além de verificar 

se ela é usada para as 

atividades extraclasse das 

disciplinas dos Cursos de 

Graduação 
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Preparar o aluno ingresso 

a acessar o sistema, 

dando-lhe o suporte 

necessário. 

- A palatorma moodle conta com todos as unidades 

curriculares cadastradas entre as quais algumas são 

totalmente realizadas pela plataforma e outras a tem 

como suporte; 

 

- Todas as aulas preparadas previamente pelos 

professores e são postadas, por meio de plano de 

ensino, no ambiente virtual de aprendizagem. Todas 

as informações referentes à unidade curricular são 

postadas na plataforma bem como documentos que 

são importantes para conhecimento dos alunos; 

 

- A plataforma possibilita ao professor o uso de 

diferentes ferramente para melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem do discente tais como, 

postagem de músicas, filmes, documentos, 

atividades e etc. 

- A CPA verificou que o AVA está impalantado e 

é usado por todos os membros da IES. Além do 

mais, constatou a existência de treinamentos para 

docentes e discentes bem como constantes 

atualizações no sentido de melhorá-lo. 

 

As principais melhorias que a CPA constatou 

foram: Vinculação dos Alunos às Disciplinas 

passou a ser realizado conforme cadastro da 

matrícula; Acesso pelo CPF;atendimento pelo e-

mail de suporte: administrador@jk.edu.br. 

Cofiguração do layout entre outros. 

 

mailto:administrador@jk.edu.br
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 A IES faz uso consciente dos laboratórios de 

informática, pois conta com tal estrutura para ações 

imprescindíveis aos processos de pesquisa e de 

extensão e de desenvolvimento de tecnologias; 

 

- As coordenações de curso fazem levametamento 

sobre as necessidades dos aluos em relação ao uso 

dos laborátorios a fim de solicitar equipamentos para 

a melhoria; 

 

- A IES disponibiliza para alunos e demais sujeitos 

da comunidade interna, Laboratório Multidisciplinar 

(Informática Acadêmica) os quais tem a finalidade 

de atender a todos nas suas necessidades gerais e em 

específico aos cursos que dele mais necessitam; 

- A responsabilidade pelo laboratório no que diz 

respeito a conservação e manutenção dos 

equipamente é de responsabilidade dos técnicos e do 

funcionario de TI contrstado para prestar esse 

serviço; 

- Os laboratórios sempre estão à disposição dos 

alunos e professores para o processo de ensino-

aprendizagem, porém seu uso se dá mediante 

agendamento prévio para que não haja 

contratempos; 

- A implantação do laboratório de infraestrutura de 

redes foi realizada para atender as demandas do 

curso de Redes de Computadores e está instalado 

juntamente com o Laboratório de Informática. Por 

esse motivo existe a necessidade de agendamento 

prévio, mas o agendamento não acarreta em perda 

de qualidade no atendimento aos usuários, ao 

contrario, organiza tanto o espaço quanto o 

planejamento das aulas por parte dos docentes.        



 

Verificar se há a 

implantação de simulados 

que preparem o aluno para 

o ENADE. 
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- A IES desenvolve um trabalho importante de 

concietização dos docentes sobre a importância 

tanto das avaliações internas quanto externas. No 

caso da avaliação externa, aos docentes é 

recomendado que contemple em suas avaliações 

itens no formato adotado pelo Ministério da 

Educação e aplicados no Exame Nacional do 

Desempenho do Ensino Superior - ENADE, como 

forma de familiarizar o acadêmico com aquela 

forma de avaliação de curso. 

- Cabe às coordenações trabalharem no sentido de 

orientarem seus docentes aos formatos do ENADE 

nas avaliações que serão aplicadas aos alunos; 

- A IES considera os dados das provas do ENADE 

para reconfirgurar suas ações; 

 

 

- A CPA, prevê em suas ações o 

acompanheamento dos resultados do Exame 

Nacional de desempenho do Ensino Superior 

(ENADE) e, a partir dos resultados desse exame, 

tem acompanhado as ações de melhorias da IES 

no que diz respeito à gestão, ensino, pesquisa e 

extensão e estrutura institucional. Sendo assim, 

consta no PAAI a proposta de acompanhar as 

avaliações externas como indicadores de possíveis 

mudanças na IES, mudanças essas que são 

apontadas pela CPA e direcionadas aos 

responsáveis pelas mudanças dentro de cada setor 

da IES. 

- A IES toma como ponto de partida os resultados 

do ENADE e o colam em relação aos resultados 

da avaliação iterna no sentido de promover 

melhorias. 

Verificar se foi realizado 

estudo de oferta de cursos 

de pós-graduação lato 

sensu. 
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 - A Empresa Jr realizou uma pesquisa em 2017 na 

comunidade que identificou uma demanda para 

cursos de graduação e pouca demanda para a pós-

graduação  

- A IES identificou que os cursos de pós-

graduação com custos mais altos não alcançam 

êxito na comunidade brasiliense.  

- A IES só pode realizar cursos presenciais e a 

demanda para este nível da educação se dá muito 

mais por ensino à distância.  



 

Verificar se há estudo, 

planejamento e 

implantação de pós-

graduação lato sensu. 
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Convocar o colegiado de 

curso na participação de 

todos na elaboração dos 

projetos de cursos, 

apresentando suas 

opiniões. 

 

Ofertar de forma mais 

atrativa os curos de pós-

graduação a fim de 

alcançar um número de 

alunos considerável.  

 

Atualizar os projetos 

propostos para a pós-

graduação, quando se fizer 

necessário. 

 

 

. 

- A IES tem curso de Cursos de Pós-

graduação (lato sensu) os quais são destinados à 

formação de especialidade profissional e ao 

aprofundamento de conhecimentos e técnicas em 

áreas determinadas do saber, abertos à matrícula de 

candidatos diplomados em cursos de graduação, que 

atendam às exigências de cada programa; 

- Docenes e discentes da IES procuram 

esses cursos, o que nos dá fortes indícios da visão 

de compromisso que esses sujeitos veem no 

trabalho de qualidade que eles desempenham; 

 

- Modalidade de Ensino neste tipo de oferta é 

presencial, uma vez que exige a frequência do do 

aluno em, pelo menos, 75% das aulas e em todas as 

avaliações, o que tem feito a IES se destacar no 

mercado pelo fato de oferecer ótimos cursos 

presenciais a preços bastante acessíveis; 

 

- A IES tem concentrado seus esforços em abarcar 

vários campos de conhecimento tais como: Ciências 

sociais negócios e direito; ciências, matemática e 

computação; Humanidades e artes; educação e 

Saúde, bem-estar social a fim de possibilitar a 

diversidade de curso para melhor atender às 

demandas socias; 

  

 - A oferta de tais cursos se apresenta como um 

panorama geral do campo de atuação, como se 

observa a seguir: Redes de Computadores, 

Análise transacional e competência nas relações 

interpessoais, Análise Transacional e Competências, 

Software Livre, Segurança de Redes, 

Desenvolvimento de Sistemas Web, Análise 

Transacional, Economia e Finanças, Redes Sociais.  

- A IES observou que a comunidade externa 

prefere cursos de graduação e, portanto, entende 

que há mais necessidade de expandir essa 

demanda.  

- A IES tem obtido maior êxito junto aos docentes 

e colaboradores já que este tem o benefício de 

bolsa de estudos integral.    



 

Verificar a oferta de 

cursos de extensão para a 

comunidade interna e 

externa. 
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A fase de execução 

encontra-se em 

implementação. 

- A Faculdade JK de Tecnologia tem fomentado a 

ideia de os professores participarem ativamente da 

construção de cursos de extensão que podem ser 

oferecidos aos colegas docentes, discentes, técnino-

administrativo e à comunidade externa; 

 

- A IES tem dado total liberdade para o docente 

escolher temas a serem abordados que vão de 

encontro aos interesses pessoais, profissionais e 

socio-econômicos tendo em vista a pertinência para o 

público escolhido; 

  

- A IES fornece documentos onde constam toda a 

sistemática de organização e execução dos cursos de 

extensão tais como: apresentação de justificativa para o 

curso; Objetivos que se tem; Metodologia a ser adotada; 

Material Didático que será usado como suporte; público a 

quem se destina o curso;dias e Horários previstos; 

Cronograma de aAtividades bem como de custos;  

 

- Conta com regulamento específico para normatizar 

as ações da IES o que promove a qualidade e a 

padronização na oferta de tais cursos; 

 

_ Os cursos oferecidos são submetidos às 

coordenações para avaliação prévia e ajustes com os 

professores que pretendem oferecê-los a fim de 

refletir criticamente sobre a proposta e melhorará-la, 

caso seja necessário; 

 

- A CPA entende que há um esforço da IES para 

regulamentar e implantar a extensão;  

 

- Observou-se esforços das coordenações de curso 

em plantar a ideia da importância da extensão tanto 

para comunidade interna como externa, porém a 

comunidade interna ainda tem se mostrado passiva 

neste quesito; 

 

- A CPA entende que a coordenação de curso 

precisa promover debates e buscar a parceria dos 

docentes para promover e desenvolver a extensão 

da IES; 

 

- A CPA identificou que há curso 

interdisciplinares de extensão que atendem à 

demanda da extensão tais como: Ambientação 

em Língua Portuguesa adaptada à Realidade 

Brasileira e Brasiliense Para Refugiados 

Venezuelanos; Grupo de estudos avançados 

diversificados da JK e o Grupo de pesquisa e 

atualizações pedagógicas. 

 

- A CPA identificou que esses cursos de 

extensão são oferecidos gratuitamente, o que 

possibilita a participação de todos que sentirem 

interesse pela temática. 

 



 

Verificar a 

regulamentação e 

realização de eventos 

científicos para as 

comunidades interna e 

externa. 
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Investir na divulgação da 

produção científica para a 

comunidade externa; 

 

 

Priorizar a publicação na 

Revista da IES pelos 

professores. 

 

Solicitar aos professores a 

publicação de artigos em 

revistas e anais para a 

comunidade acadêmica.  

 

 

- A iniciação científica está descrita no PDI e nos PPCs 

dos cursos e se coloca como, no contexto do ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão, muito 

produtivo para docentes e dicentes e atentando às 

diretrizes curriculares nacionais; 

 

- Neste contexto cultural, a Faculdade JK de 

Tecnologia promove, semestralmente, dois eventos 

abertos a comunidade: o Seminário de Educação, 

Empreendedorismo, Tecnologia E Relações 

Internacionais (SEENTRI) e o Encontro de Iniciação 

Científica (EIC) que oferece oportunidade de 

ampliação do conhecimento e atualização de novas 

tecnologias para a comunidade acadêmica e local.  

Considera-se que a iniciação científica abre suas 

portas para cursos de extensão, outra questão 

importante para IES que possibilita maior 

qualificação e integração com o mercado de trabalho 

aos moradores da cidade.  

- Tanto o SEENTRI quanto o EIC cresceram muito 

durante os anos de atuação da IES o que mostra uma 

continuidade das propostas previstas no PDI e PPCs 

de curso; 

- Os eventos têm contado com a participação de toda 

a comunidade acadêmica. 

- No SEENTRI a participação dos docentes se dá de 

diferentes formas entre as quais a apresentação de 

palestras tem tido muita demanda. Os alunos têm 

participado efetivamente do evento nas modalidades 

monitoria, apresentador de comunicções e ouviente. 

A comunidade externa tem vindo em busca de 

palestras voltadas para as áres de conhecimento e de 

interesse; 

-  O EIC volta-se principalmente para a produção 

científica tendo em vista o número de trabalhos 

apresentados e publicados nos Anais do evento. A 

IES lançou este ano os primeiros Anais onde 

constam os resumos dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos e por professores dos cursos da IES. A 

comunidade externa sempre é convidada a participar 

seja na modalidade ouviente ou como participante 

em algumas de nossas atividades. Entre os membros 

da comunidade externa estão alunos que se 

formaram na IES que voltam para contribuir com a 

melhoria dos trabalhos apresentados; 

A CPA analisou as práticas da iniciação científica 

e as considerou satisfatórias tendo em vista haver 

um projeto claro e consistente bem como a 

implentação de tais práticas em conformidade com 

o PDI e os PPCs e o quanto a IES se desenvolveu 

nos últimos anos e nos deixa com perspectivas 

futuras bastante promissoras; 

 

- A CPA cosntatou que há a iniciativa de grupos 

de pesquisas nas áreas das unidades curriculres o 

que promoverá, ainda mais, o crescimento desse 

indicador nos próximos anos; 

 

- Ainda, em termos de perspectivas futuras para o 

item em discussão, pretende-se buscar um apoio 

mais efetivo dos docentes e discentes da IES. Os 

docentes serão incentivados mais frequentemente 

a desenvolver estudos científicos a fim de 

produzierem artigos que serão submentidos à 

aprovação da revista da IES para, após aprovação, 

publicação. No que diz respeito aos dicentes, a 

propostas é a de continuar conscientizando-os não 

só para os que fazem o TCC, mas junto aos 

demais alunos, a investirem na produção científica 

como etapas constantes da formação profissional; 

 

- No que tange às publicações de docentes, 

constata uma participação mais esporádica, desses 

professores.  Nesse sentido, a CPA sugere que as 

coordenações juntamente com a coordenação geral 

acadêmica organizem um projeto de 

conscientização, preparação e divulgação para a 

comunidade acadêmica da possibilidade de se 

produzir e possibilitar o desenvolvimento da 

inicição científica; 
 

-A CPA ressalta que há no site da IES há um link 

voltado para a revista científica onde são 

publicados os trabalhos dos eventos citados bem 

como dos docentes, porém há a necessidade de 

divulgar entre a comunidade interna o acesso a 

esse link, pois a CPA constatou que apesar da IES 

divulgar ainda te  discentes que desconhecem esse 

espaço;  

 

 



 

Verificar se há a 

organização de projetos de 

responsabilidade social 

bem como a realização 

efeitiva de tais projetos. 
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Propiciar maior número de 

eventos de 

responsabilidade social. 

 

Tais atividades têm sido 

desenvolvidas, em sua 

maioria, pela CPA; 

- A CPA realiza efetivamente campanhas de 

responsabilidade social inclusive com o apoio de 

docentes, discente e técnico-administrativo; 

 

- Anualmente é feito, desde de 2015 a campanha 

solidária da CPA para a doação de sangue. Tal 

campanha é importante tendo em vista as condições 

sociais e econômicas do Distrito Federal, em termos 

de hemocentro, que atende todo o entorno do DF; 

 

- A CPA desenvolveu também um projeto de 

palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis 

que foi aberta à comunidade interna e externa, tendo 

como objetivo atuar diretamente com o publico 

jovem, mais propício a estes tipos de doenças; 

 

- A CPA desenvolveu uma campanha de doação de 

caixas de bombom que foram destinadas ao projeto 

“Semeando saberes transversais” que foi 

desenvolvido fora da IES em uma creche de Santa 

Maria, área carente de uma das cidades satélites do 

DF. 

 

- A IES ainda desenvolveu um projeto voltado para 

o meio ambiente que contou com o apoio da CPA, 

NAP, coordenações, docentes e discentes, 

departamenmo financeiro e técnico-administrativo. 

Constata-se, pelas ações realizadasque a IES tem 

proJetos voltados para a responsabilidade social 
sistematizados e os têm de fato desenvolvido. 

Considera-se que a IES tem potencial para ir muito 
além neste quesito.  



 

Verificar se a IES 

implantou o programa 

de Cultura, Esporte e de 

Lazer para as 

comunidades interna e 

externa. 
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A IES sente a necessidade 

de investir mais em ações 

voltadas para cultura, 

esporte e lazer abertas a 

comunidade externa; 

 

 

A IES sente a necessidade 

de contribuir nos projetos 

externos. 

- Projeto Intervalo cultural: a IES realiza 

intervalos culturais que oportunizam à comunidade 

interna a expressão cultural e artística; 

 

- Projeto campeonato de Ping-Pong: a IES prevê 

organizar anualmente o compeonato de ping-pong, 

tendo em vista já ter acontecido o primeiro evento 

que foi muito bem-sucedido contando com a 

participação de muitos discentes e docentes da IES; 

 

- Projeto da consciência negra: o projeto foi 

pensado em razão de termos no Brasil a segunda 

maior população negra do mundo. Em razão disso e 

de quetões sociais, históricas e ideológicas, o 

racismo é recorrente e as situações que o envolvem 

precisam ser pensadas nas mais variadas esferas da 

sociedade. Acreditamos que a reeducação e os 

projetos que se desenvolvem na área são o cominho 

para sensibilizar a população, não só quanto a 

questão de aprsentação dos dispositivos legais, mas 

de  realizar campanhas de conscientização por meio 

da educação. Neste sentido o projeto tem o objetivo 

de ir muito além da celebração do dia Nacional da 

Consciência Negra, mas se tonar uma forma de 

levantar questões fundamentais a respeito da 

importância dos negros na constituição do provo 

brasileiro. 

 

- Projeto Doe Imaginação  

Resgatar valores e construir a cidadania por meio de 

ações voluntárias nas áreas de educação, esportes e 

artes, alcançando crianças e adolescentes em 

situação de risco social; 

 

- Projeto de Arte, Criatividade e Inclusão Social: 

este projeto tem como objetivo estimular nos nossos 

estudantes o desejo de desenvolver sua criatividade 

e o anseio de buscar, de forma econômica, limpa e 

sustentável, o desenvolvimento de projetos que 

possam aproveitar o lixo (garrafas plásticas, garrafas 

de vidro, pneus, caixas de papelão, latas, retalhos de 

tecidos), entre outros materiais que normalmente são 

descartados, poluindo a natureza, transformando-os 

em objetos úteis e até mesmo, rentáveis para a 

população carente do Lixão, Varjão e outras do 

entorno; 

 

Fraternidade e Apoio Social: este projeto foi 

pensado tendo em vista as muitas tragédias sociais e 

a realidade muito dura da comunidade local e do 

entorno do DF onde se evidenciam situações de 

- A CPA verificou que há projetos elaborados de 

forma sistematizada voltados, direta ou 
indiretamente, para o esporte, lazer e cultura. 

Observou-se ainda a pertinência desses projetos 
para o contexto social, econômico e cultural que 
envolvem a comunidade interna e externa. 

 
- A CPA sugere que seja implementada cada vez 

mais divulgação dos projetos e que se multipliquem  
parcerias para desenvolvê-los em escolas da rede 

pública, principalmente. A CPA entende que os 
projetos propostos pela IES são importantes para o 

público externo que não tem acesso às discussões 

teóricas que são feitas na IES, nos cursos de 
graduAção, sobre a temática, portanto, a pertinência 

social e cultural se reforça ainda mais. 



 

Verificar se houve a 

implantação e o 

aprimoramento do 

Plano de Carreira 

Docente. 

 

 

Há uma divulgação 

constante do Plano de 

Carreira, porém ainda não 

são todos os professores 

que se interessan. 

- A IES apresenta o Plano de Cargos e Salários em 

documentos os quais têm a função de norteador o os 

direitos e deveres, obrigações e garantias dos 

docentes e funcionários da IES.  

- Trata de um documento legal cuja orientação se dá 

pelo Decreto Lei nº 5.773/2006, que prevê no Plano 

de Desenvolvimento Institucional da IES – PDI, a 

existência obrigatória de um Plano de Carreira 

Docente (art. 16), evidenciando a valorização e a 

proteção dos docentes e profissionais da área da 

educação; 

- As mudanças no organograma da IES tiveram o 

objetivo de possibilitar a execução do plano de 

cargos e salários, uma vez que possibilitou a 

promoção e valorização dos profissionais mais 

qualificados bem como aqueles cuja avaliação da 

CPA detectou o alto desempenho; 

- As mudanças no organograma trouxeram o 

sentimento de valorização entre os profissionais o 

que o fez se sentirem bem, satisfeitos com a 

possibilidade de crescimento, realização pessoal e 

profissional, reconhecimento pelos seus esforços, 

aumentou o nível de responsabilidade assumida por 

eles, bem como, o sentimento de valorização do seu 

trabalho.  

 

- A CPA indentificou que houve a construção de 

um plano de carreira que contou, inclusive com a 
participação de discentes. Esse plano foi 

aprimorado nos anos de excução do PDI e sofreu 
alteraçãoes em razão das demandas da comunidade 
interna e externa.  

 
- A CPA sugere que a IES organize cronograma de 

ações que se voltem para a apresentação desses 
documentos em fase de construção para que haja a 

participação e colaboração destes profissionais, os 
mais interessados nesta questão. Além do mais, 

sugere-se que a semana pedagógica possa obordar 

questões como essa, uma vez que trata do 
planejmento do semestre bem como das funções do 

docente. 



 

Verificar se houve a 

implantação e o 

aprimoramento Plano 

de Carreira do Corpo 

Técnico 

Administrativo. 

 

Há uma divulgação 

constante do Plano de 

Carreira, porém ainda não 

são todos os técnicos 

administrativos que se 

interessan. 

-  O Plano de Cargos e Salários do técnico-

dministrativo foi reorganizado a fim de apresentar 

mais coerência com a comunidade interna e externa, 

portanto, organizar-se-a da seguinte forma:  

Pessoal Técnico-Administrativo de Nível Básico;  

Pessoal Técnico-Administrativo de Nível Médio; 

Pessoal Técnico-Administrativo de Nível Técnico;  

Pessoal Técnico-Administrativo de Nível Superior. 

 

 

- A Direção Administrativo-financeira e a Direção 

Geral consideraram o plano e tem posto em prática 
sempre que se necessita realizar uma realocação de 

seu pessoal. Essa valorização tem ocorrido tanto de 
forma vertical, quanto horizontal.  
 

- A IES adota a política dos estagiários que valoriza 
não só a parceria com as instituições conveniadas e, 

portanto, a comunidade externa, mas, sobretudo, 
valoriza os discentes da própria IES. No caso dos 

estagiários além da remuneração, a IES oferece 
bolsa de estudos de 100% na Graduação. 

 

- A IES também incentiva os estudos a todos os 
funcionários através da oferta de bolsas de estudo 

integrais tanto na Graduação, como na Pós-
Graduação.      
 

 

Verificar se houve a 

implantação e o 

aprimoramento da 

política de melhoria 

salarial visando à 

competitividade do 

mercado local. 

 

 - A política salarial segue o mercado. - Diante da crise instalada no país a IES cumpre 

com as obrigações salariais legais e, para garantir 
uma melhoria salarial o faz através do seu plano de 

carreira vertical.     



 

Verificar se houve a 

implantação e o 

aprimoramento da 

política de participação 

do docente e discente 

em eventos científicos, 

com apresentação de 

trabalho e do docente 

em cursos de formação 

continuada.  

 

Aumentar a participação 

dos docentes nos mais 

variados eventos da IES. 

- A IES realiza dois grandes eventos semestralmente 

nos quais é dado a toda comunidade interna a 

oportunidade de participar como ouviente ou 

desempenhando algumas das mais variadas funções 

que os eventos possibilitam; 

 

O EIC é um dos eventos que mais tem contado com 

a participação dos professores tanto na publicação 

de trabalhos científico quanto na avaliação e 

produção destes trabalhos. 

 

- A NAP da IES tem a função de auxiliar, entre 

outras questões, no apoio à formação continuada dos 

docentes nos dias destinados ao atendimento; 

 

- A IES ofereceu a pós-graduação em 

Regulamentação e gestão do ensino superior, sem 

custo para os professores, a fim de minimizar a falta 

de fomação continuada entre esses sujeitos, o que se 

mostrou uma importante ferramenta de capacitação 

bem como algo que esses profissionais têm 

interesse; 

- A CPA constatou que há a implantação e o 

aprimoramento da política de participação do 
docente e discente em eventos científicos, com 

apresentação de trabalho e do docente em cursos 
de formação continuada conforme descrito em 
outros itens desse relatório. 

 
- A IES certifica seus docentes em todos os eventos 

que oferta, porém ainda não tem tido respostas 
satisfatórias quanto ao número de docentes 

participantes.   

Verificar se foi definido 

e implantado a política 

de participação do 

funcionário técnico-

administrativo em 

cursos de formação 

continuada. 

 

  

Implementar estes cursos 

para este segmento. 

- A IES ofereceu cursos de capacitação voltados 

para atendimento ao público e oratória. Tais cursos 

foram feitos no momento de trabalhao, uma 

estratégia que a IES implanta: formação continuada 

no momento de trabalho. A IES, com essa iniciativa, 

teve por objetivo garantir a particiapaçao efetiva dos 

funcionários bem como capacitação qualificada, 

uma vez que se contratou profissionais qualificados 

para o treinamento, o que se mostrou o ponto chave. 

- A CPA verificou a necessidade de atualização 
deste público da IES tendo em vista o papel que ele 

desenvolve. Sugeriu-se que sejma apresentados 
cursos de curta duração, modalidade extensão, bem 

como curso de rápidos como palestras e minicursos, 
os quais devem ser diretamente voltados para a 
48ualificação profissional; 



 

Verificar se elaborado e 

implantado o Programa 

de Capacitação para 

Coordenador de Curso. 

 

 - A IES entendeu que não precisaria haver um único 

programa voltado para a capacitação do 

coordenador, porém investe na conscientização e 

formação desses profissionais em curso de curta 

duração à distância e a capacitação feita mediante 

cursos de pós-graduação que  tratam do seu papel 

como foi o caso da pós-graduação  em Gestão e 

Regulamentação do Ensino Superior e Educador – 

Coordenador Reflexivo  da qual fizeram parte não 

só os coordenadores, mas também os docentes; 

 

- A IES divulga sistematicamente cursos de curta 

duração e gratuitos voltados para temáticas 

específicas da coordenação realizados por empresas 

de consultoria das quais já possuiu convênio. 

 

- A CPA constatou a inexistência de projetos 

voltados exclusivamente para a formação do 
coordenador, mas entendeu que, embora não haja 

projeto sistematizado, a IES tem feito a capacitação 
deste grupo por meio de estudos desenvolvidos em 
pós-graduação. 

Verificar se foi 

elaborado, implantado e 

executado Programas 

de Capacitação 

Profissional para 

Técnico-administrativo. 

 

Aumentar o numero de 

técnico-administrativo no 

programa de capacitação. 

- A IES promove a formação do corpo 

administrativo em encontros semestrais para 

atualização de suas ações; 

 

- A IES divulga sistematicamente cursos gratuitos de 

formação continuada em questões específicas dos 

cargos, por exemplo: mudança na legislação 

documental da secretaria, das novas regras para a 

emissão dos diplomas. 

 

- A IES oferece bolsas de estudo integrais para a 

formação do corpo técnico-adminstrativo.            

- ACPA, juntamente com a Direção Geral, verificou 

que mesmo com os incentivos já existentes, ainda 
há a necessidade de elaborar um projeto 

sistematizado para este setor.   



 

Verificar se foi 

aperfeiçoado o processo 

de Avaliação 

Institucional Interna. 

 

 - A IES tem um Projeto de Avaliação Institucional 

que se baseia nas diretrizes oriundas da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) e no novo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituídos pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

 

- A IES busca um processo de avaliação interna que 

tenha a finalidade de ser construtiva e formativa e 

que vise o envolvimento da comunidade acadêmica, 

desenvolvendo a cultura de avaliação na IES. Com o 

envolvimento dessa comunidade interna pretende-se 

criar a cultura do compromisso, da transformação e 

mudança no que se refere à qualidade. 

 

- A CPA da IES participa de todos os eventos que 

são realizados dentro e fora do campus a fim de 

divulgar as propostas da CPA bem como incitar a 

participação; 

 

- A IES conta com grupos de representantes e vice-

representantes de turma ligados diretamente à CPA 

para que haja a visibilidade desta instânia entre os 

dicentes bem como para incitar a sua participação no 

processo; 

 

- A IES conta com uma aba no 

www.faculdade.jk.edu.br destinada somente à CPA 

bem como a regulamentação e sua implantação. 

Neste espaço o aluno conta com informações 

importantes sobre o papel da CPA na IES. 

 

- A CPA realiza reuniões semestrais com discentes 

para divulgar e criar nos sujeitos a cututra da 

avaliação institucional; 

- Consta-se que a CPA tem por metodologias de 

avaliação a pesquisa documental (análise 

documental); e a pesquisa de campo (aplicação de 

questionário, entrevista, enquete e/ou grupo focal). 

Entre essas metodologias, a que mais conta com a 

participação dos sujeitos tem sido o grupo focal. 

Neste grupo, a CPA se coloca à disposição dos 

participantes para discutir questões que tocam 

diretamente e em seus interesses. São discutidas 

questões diretas sobre a avaliação docente bem 

como sobre o instrumento, mas é oportunizado ao 

discente versar sobre os mais variados temas que 

lhes convier. As reuniões têm passado por 

aperfeiçoamentos constantes e diferentes formas 

de sistematização, o que nos traz indícios de que 

há necessidade de aperfeiçoamento constante; 
 

http://www.faculdade.jk.edu.br/


 

Verificar se foi 

implantado o sistema 

online de Avaliação 

Institucional. 

 

Implementar o sistema 

“avaliação teste online”  

- A IES juntamente com a Comissão de TI está 

implantando para o primeiro semestre de 2019 a 

“avaliação teste online”, onde será possível verificar 

sua eficácia e eficiência para poder sistematiza-la.      

 

- Embora a IES realize a avaliação institucional e 

consiga gerar dados importantes, esse processo 

ainda não tem sido feito de forma online. Foram 

feitas diferentes tentativas de aplicação de 

instrumentos de froma online, a CPA deve 

desenvolver uma sensibilização mais efetiva no 

sentido de comprometimento por parte dos alunos;  

 

- A IES em atenção às necessidades da CPA frente 

a eficiência da avaliação e implantou para 2019 a 

avaliação direta, ou seja, ao final de cada período 

de avaliação o discente já poderá realizar a 

avaliação online em cada unidade curricular e 

assim avaliar o docente, o currículo e a 

infraestrutura;     

 

 

Implantar o sistema de 

informações gerenciais 

que forneça indicadores 

para tomada de 

decisões. 

 

   

Implantar a validação 

da Avaliação 

Institucional Interna por 

meio da Avaliação 

Externa. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


