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APRESENTAÇÃO 

 

No intuito de planejar e organizar o processo de autoavaliação institucional na 

Escola Superior Aberta do Brasil – ESAB, para o período de 2016, o presente 

Plano de Ação foi elaborado. A autoavaliação na ESAB, nos últimos anos, vem 

se consolidando de maneira integrada e contínua, sempre buscando alcançar o 

conhecimento dos indicadores reais de qualidade institucional, a partir de um 

processo avaliativo eficiente no alcance de seus objetivos e metas, sendo este 

tipo de avaliação um dos instrumentos utilizado pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES/MEC. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é responsável pela condução e 

articulação do processo de avaliação interna. A aplicação dos instrumentos de 

avaliação no segundo semestre letivo, com vistas a uma avaliação voltada para 

as questões pedagógicas, de infraestrutura e gestão. Cabe destacar, no 

entanto, que ao longo do processo proceder-se-á sempre à 

avaliação dos itens apontados como fragilidades, e àqueles que se destacarem 

como potencialidades concernentes ao último processo de autoavaliação 

institucional.  

 

A coleta dos dados é realizada a partir das respostas dadas aos questionários 

que serão aplicados online, das reuniões e relatórios para análise e 

quantificação de dados e indicativos dos setores. As avaliações e análise dos 

dados serão referenciadas a partir das dimensões do SINAES, em uma 

perspectiva de análise quantitativa e qualitativa. 

 

Acerca dos membros participantes da CPA, destacamos que a partir do 

princípio da paritaridade, considerando a Lei nº 10.861/2004, e de acordo com 

a Portaria 06/2015, a atual comissão é constituída pelos seguintes membros: 

 

- Presidente: Vanessa Pita Barreira Burgos Manga, e seu suplente: 
Líbia Beatriz Pena Vetekesky; 
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- Representante do corpo Técnico-Administrativo: Roberta Stefânia 
Frechiani Martins de Souza, e sua suplente: Jackeline Alves dos 
santos Tesch; 

- Representante do corpo discente: Cátia Alves dos Santos, e sua 
suplente: Rita de Cassia Silva Lopes Luparelli; 

- Representante do corpo docente: Custódio Jovêncio Barbosa Filho, e 
sua suplente: Rita de Cássia Martins Barbosa; 

- Representante da sociedade civil: Lindiane Aparecida da Silva, e sua 
suplente: Maria Luiza Dadalto. 

 

O objetivo central deste plano de ação da CPA é desenvolver uma avaliação 

autônoma e integrada, com vistas à apresentar para os gestores da ESAB uma 

análise consistente do seu desempenho em todos os seus níveis e aspectos. 

 

ASPECTOS CONCERNENTES AO PLANO DE TRABALHO CPA 2016/2017 

 

O processo de autoavaliação institucional perpassa pela avaliação interna e 

externa da IES. Nesse contexto, elaborou-se um panorama geral das ações de 

trabalho pretendidas pela CPA no período 2016/2017, quais sejam:  

 

I – Análise dos dados apurados na autoavaliação institucional realizada em 

dezembro de 2015: 

 Consolidação dos dados analisados a partir da produção do Relatório 

Final;  

 Divulgação dos resultados da autoavaliação no ambiente físico da ESAB 

(banner) e no ambiente virtual; 

 Discussão dos resultados da autoavaliação pelos membros da CPA em 

reunião. 

 

II - Elaboração da Proposta da autoavaliação institucional 2016: 

 Planejamento da autoavaliação da IES; 

 Apresentação da proposta autoavaliação 2016/2; 

 Construção do Cronograma de Ações/Atividades da autoavaliação; 
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 Construção do Plano de Ação da CPA. 

 

III- Sensibilização: divulgação do Plano de Ação da CPA 

 Realizar reunião com os membros da CPA, com as direções geral, 

acadêmica e administrativa, com as coordenações de curso e com os 

encarregados de setores e serviços para apresentar o Plano de Ação 

da CPA e reforçar a importância da autoavaliação institucional e do 

envolvimento potencializador de toda a comunidade acadêmica da 

ESAB; 

 Divulgar sobre o que é a avaliação de desempenho institucional, os 

resultados que podemos alcançar e a importância da participação de 

toda a comunidade para os acadêmicos, professores e colaboradores 

da ESAB; 

 Disponibilizar no site da IES o Plano de Ação da CPA. 

VI - Desenvolvimento do Instrumento de Avaliação Institucional (Levantamento 

de Dados): 

 Reunião da CPA: definir quais os objetivos específicos do instrumento 

de avaliação institucional; 

 Digitação do instrumento.  

 

VII - Levantamento de dados: 

 Levantamento de dados por meio de aplicação online do instrumento de 

avaliação institucional; 

 Análise dos dados coletados; 

  

VIII - Elaboração do Relatório Final e apresentação dos resultados à 

comunidade acadêmica da ESAB: 

 Elaboração do relatório final; 

 Apresentação do relatório final; 

 Divulgação dos resultados da autoavaliação no ambiente físico da ESAB 

(banner) e no ambiente virtual; 

 Discussão dos resultados da autoavaliação pelos membros da CPA em 

reunião. 
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Nessa perspectiva de trabalho avaliativo autônomo, a Comissão Própria de 

Avaliação da ESAB delineou, neste Plano de Trabalho, a caracterização das 

ações centrais do processo avaliativo da instituição, com intuito de explicitar os 

passos desse processo, buscando um processo avaliativo mais objetivo e 

coerente com as demandas de avaliação da IES.    

 
CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO PLANO DE TRABALHO 
2016-2017 
 
1 - Coleta de dados junto aos setores administrativos e pedagógicos da 
IES  
 
O procedimento de coleta de dados pretende acompanhar continuamente as 

atividades da instituição. Os dados obtidos servirão de fonte de informação 

para elaboração dos relatórios de avaliação institucional, e serão subsidiados 

pelas informações constantes no Censo da Educação Superior, mantido pelo 

INEP, atualizado anualmente. Outras informações necessárias à avaliação que 

não constem nesse banco de dados serão fornecidas pelo setor da faculdade 

responsável por tal atividade, devendo ser certificado pelo mesmo. 

 
2 - Construção e aplicação de instrumentos de avaliação para a 
comunidade acadêmica  
 
A Comissão Própria de Avaliação da ESAB, tendo como documento balizador o 

Plano de Desenvolvimento Institucional, desenvolve o processo de 

autoavaliação institucional com base nos questionários aplicados à 

comunidade acadêmica, nos relatórios dos setores administrativos e 

pedagógicos. Destacamos como de grande relevância nesse processo canais 

de informação como o setor de Ouvidoria e Fale Conosco, uma vez que esses 

estão diretamente ligados à opinião de reclamação, sugestão, dúvidas e 

consultas, tanto interna como externamente. Ressaltamos que o processo de 

avaliação institucional e de cursos perpassa ainda pelas avaliações externas, 

de modo que a IES receberá comissões de avaliadores do INEP/SINAES/MEC, 

que atuarão conforme instrumentos próprios de avaliação, tendo como ponto 

de partida os relatórios de autoavaliação institucional produzidos pela CPA. 
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A elaboração de instrumentos (questionários) de avaliação será realizada com 

base nas dimensões do SINAES, de modo que tais instrumentos contemplem o 

corpo técnico administrativo, docentes e discentes da IES. Tais instrumentos se 

constituem em propostas de análise da CPA, dentro do contexto institucional, 

observando-se a realidade de cada segmento a ser avaliado. Em relação à 

avaliação dos cursos serão considerados os seguintes indicadores. 

 Resultados da autoavaliação institucional, com a avaliação do curso 

pelos discentes e docentes de acordo com as dimensões do SINAES; 

 Resultado do ENADE (se houver); 

 Relatório de Justificativa do resultado do ENADE (se houver); 

 Avaliação dos egressos; 

 Documentos oficiais do curso, relatório do INEP de autorização e/ou 

 Reconhecimento e avaliação do estágio curricular. 

 
Os questionários elaborados e posteriormente aplicados à comunidade 

acadêmica considerarão diferentes aspectos das atividades desenvolvidas na 

IES, como, por exemplo: a qualidade dos cursos de graduação e pós-

graduação ofertados, o perfil do corpo docente, a infraestrutura, as condições 

de trabalho oferecidas aos colaboradores, a qualidade dos serviços prestados 

pela instituição, o acompanhamento e o perfil dos egressos, a qualidade da 

comunicação interna e externa, a perspectiva da sociedade civil em relação à 

IES, a qualidade dos eventos da IES, o grau de satisfação e a qualidade dos 

equipamentos e ferramentas tecnológicas disponíveis, o grau de satisfação dos 

alunos finalistas. 

 
Cabe destacar que os instrumentos de avaliação serão disponibilizados a todos 

os membros da comunidade acadêmica, em cada segmento. Ressaltamos 

ainda o aspecto da adesão voluntária à avaliação, com vistas ao 

estabelecimento de uma cultura de avaliação permanente na ESAB. A 

aplicação dos questionários será feita por meio da internet, com o acesso aos 

participantes via e-mail com direcionamento ao link do site da instituição. Tal 

procedimento resguarda o sigilo e previne respostas duplicadas. Os alunos 

fazem a avaliação a partir de chamada no ambiente virtual de aprendizagem 

(para os cursos na modalidade EaD) e no laboratório de informática da 
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instituição (para o curso presencial), ficando a avaliação disponível por tempo 

pertinente ao processo de autoavaliação institucional. 

 
Nessa perspectiva, o armazenamento dos dados dar-se-á a partir do banco de 

dados do portal, que é de uso exclusivo e próprio da CPA, com controle de 

acesso por meio de senha, de modo que somente a/o presidente da Comissão 

Própria de Avaliação e o coordenador do sistema de informação, quando 

necessário para fins de manutenção e ajustes do sistema, tenham acesso, 

procedendo-se à posterior de senha.  

 
3 - Ações de estímulo para a participação da comunidade acadêmica no 
processo de autoavaliação institucional 
A CPA tem o intuito de contar com ampla participação da comunidade 

acadêmica ao longo de todo o processo de avaliação institucional, dado o 

caráter político deste. Diante disso, a Comissão Própria de Avaliação apresenta 

as propostas de atuação à comunidade acadêmica, disponibilizando no site da 

IES seu Plano de Trabalho, podendo receber sugestões para melhoramento do 

mesmo e dos instrumentos de avaliação até antes da data de sua 

implementação prevista no cronograma de ação da CPA. Isso permite um 

movimento de comunicação fluida entre a comissão e os participantes da 

autoavaliação, fomentando a livre adesão e a consolidação da cultura de 

participação nos processos de avaliação. 

 
4 – Divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional 
 
Os resultados da autoavaliação institucional serão divulgados no ambiente 

físico interno da ESAB, assim como no site da IES, com acesso próprio e 

direcionados aos participantes do processo de autoavaliação. Dúvidas e 

sugestões poderão ser encaminhados por ofício à presidência desta comissão, 

e terão o retorno ou resposta em prazo máximo de sete dias úteis. O resultado 

dos docentes/tutores e funcionários dos setores administrativos são 

repassados em reunião individual e/ou virtual, para aqueles vinculados aos 

cursos EaD que não residem no município da sede.  

 
5- O estudo de avaliações anteriores 
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A CPA desenvolverá, continuamente, estudos acerca dos aspectos apontados 

pelos resultados da autoavaliação institucional e dos relatórios dos setores, a 

fim de consolidar o processo avaliativo na IES, refinar seus instrumentos de 

avaliação e aprimorar sua atuação junto à instituição. 

 

6- Periodicidade das reuniões da CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação da ESAB se reunirá semestralmente. 

Conforme demanda e necessidade, a comissão convocará reuniões 

extraordinárias ao longo do ano.   

 
CRONOGRAMA DE AÇÕES PROPOSTAS PARA O ANO DE 2016 
 

AÇÕES PRAZO 
2016 

- Analisar dos dados apurados na 
autoavaliação institucional realizada em 
dezembro de 2015; 
- Consolidação os dados e produção do 
Relatório Final;  
- Divulgação dos resultados da autoavaliação 
institucional 2015 no ambiente físico da ESAB 
(banner) e no ambiente virtual; 
- Discussão dos resultados da autoavaliação 
pelos membros da CPA em reunião; 
- Elaboração do Plano de Trabalho da CPA 
2016-2017 e sua divulgação para a 
comunidade acadêmica; 
- Postar o relatório 2015-2016 no e-mec; 

Março 

-Realizar levantamento junto aos 
coordenadores de cursos sobre as 
atividades/eventos a serem realizadas pelos 
respectivos cursos; 
- Buscar estratégias para divulgação da 
avaliação institucional; 
- Fazer levantamento dos projetos sociais a 
serem implantados junto à comunidade; 
- Analisar o relatório 2016-2017; 
- Fazer um levantamento de formulários das 
IES para reformulação dos questionários de 
autoavaliação; 
- Definição das datas de avaliação dos cursos 
de graduação, funcionários técnico-
administrativos e professores. 

Abril 

- Reunião com os segmentos para 
apresentação do relatório da avaliação 
institucional; 
- Reunião com os docentes; 
- Reunião com os detores administrativos; 
- Elaborar cronograma para coleta de dados  
- Processar os dados.  

Maio 
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- Acompanhar junto aos diretores e 
coordenadores de cursos as estratégias e 
ações para solucionar as fragilidades 
apresentadas na avaliação de curso, 
docentes e aspectos físico da IES pelo corpo 
discente; 
- Fazer levantamento dos egressos 2015 no 
campo profissional. 

Junho 

- Análise dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos da Instituição. 

Agosto 

- Definir datas de avaliação Institucional 2016 
dos cursos de graduação e pós-graduação, 
para avaliação do corpo docente, técnico-
administrativo e infraestrutura da IES; 
- Elaborar cronograma para coleta de dados; 
- Elaborar instrumentos de coleta de dados 
(questionários). 

Setembro 

- Aplicação dos questionários pertinentes à 
autoavaliação institucional 2016; 
- Avaliar atividades/eventos/projeto sociais 
promovidos pela IES; 
- Verificar os resultados do(s) curso(s) que 
participaram do ENADE; 
- Processar os dados; 
- Elaborar plano de divulgação dos resultados 
da autoavaliação institucional 2016; 
 

Novembro 

- Preparar o relatório final referente ao ano de 
2016; 
- Reunião com os segmentos para 
apresentação do relatório da avaliação 
institucional; 
- Divulgação dos resultados da autoavaliação 
institucional 2016 no ambiente físico interno 
da ESAB e no site da instituição. 

Dezembro 

2017 
Postar relatório final no e-mec.  Março 
 
 
 


