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1 INTRODUÇÃO 
 
A Avaliação Institucional é uma prática instituída na FACSUM, que acompanha 

criteriosamente o desenvolvimento de suas atividades. Essa proposta de avaliação está 

comprometida com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), estando direcionada para: 1) a melhoria da qualidade do 

ensino, da extensão e da gestão institucional; 2) para a orientação da expansão da 

oferta de seus cursos; 3) para afirmação da identidade institucional; 4) contribuir para a 

comunidade na qual está inserida considerando especialmente ações de 

responsabilidade social, levando em conta todas as variáveis que estejam relacionadas 

com o bom andamento desta Instituição. 

A noção de qualidade está presente em cada passo planejado pela Instituição 

que busca a eficiência de todos os processos educacionais e administrativos. É dentro 

desse contexto que se institui a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o principal 

objetivo de promover a melhoria do ensino e da aprendizagem usando a avaliação 

como agente modificador.  

 

 
2 MELHORIAS E MUDANÇAS INOVADORAS 

 
Apresenta-se a lista das principais melhorias em 2019 (parcial), oriundas dos 

planos de ações elaborados com base no relatório de 2018, que ampliaram o 

desenvolvimento organizacional: 

 

• Maior aplicabilidade e flexibilização do PDI. 

• Adequação do sistema Online (para futuro agendamento dos laboratórios 

para realização da pesquisa da CPA 2019). 

• Ampliação da interação IES e sociedade através dos projetos de extensão. 

• Permanência das atividades pré-fixadas nos semestres como Simpósio da 

Saúde , Jornada Acadêmica,  Ações sociais envolvendo os diversos Cursos 

da IES. 



 
 
 

• Melhoria na comunicação efetiva com a comunidade externa através de Site e 

redes sociais. 

• Melhoria na divulgação e na motivação dos colaboradores para realizarem 

cursos para o corpo técnico-administrativo e segunda graduação e curso de 

pós graduação para o corpo docente. 

• Melhoria na intensificação da divulgação das formas de progressão na 

carreira dos docentes e técnico-administrativos. 

• Ampliação nos cursos da área da Saúde na promoção de ações sociais em 

bairros e associações com intuito de possibilitar os alunos o contato direto 

com a prática. 

• Maior participação do número de alunos egressos como palestrantes na 

participando das aulas magnas. 

• Consolidação do site institucional, onde são colocados artigos e eventos 

internos, parceria a agencia Be So Cubo Comunicação Integrada vem 

auxiliando no suporte, na criação e divulgação das informações voltado para 

a comunidade-alvo da IES, assim como toda a sociedade. 

• Maior motivação dos alunos em participar da CPA por conta da realização da 

CPA física que é focal para cada curso e que ocorreu no ano anterior. 

• Maior atuação do NAAP junto aos docentes. Através da ampla divulgação do 

setor, o NAAP vem a cada semestre auxiliando os discentes que necessitam 

de acompanhamento psicopedagógico e psicológico. 

• Fiscalização eletrônica de velocidade que foi instalada na via em frente à 

faculdade. 

• Avaliação de forma sistemática e atualização dos PPCs dos cursos. 

• Adequação da acessibilidade dos espaços físicos, interno e externo, para 

atendimento das pessoas com necessidades especiais. 


