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Introdução

O processo e a realização de autoavaliação do Centro Universitário de Jaguariúna UNIFAJ se dá, em sua essência, em apresentar dados que possam ser utilizados como
subsídios para a melhoria e aperfeiçoamento do desempenho da instituição, a partir da
participação voluntária da comunidade acadêmica interna e externa, sociedade civil que a
constitui. Ela é parte constituinte do planejamento institucional e instrumento de gestão que
permite ajustes necessários, rumo a qualidade dos processos acadêmicos/administrativos
e de sua função social.
A Comissão Própria de Avaliação-CPA possui o papel de conduzir os processos de
autoavaliação, assim como está previsto no Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) que, instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, tem entre suas
finalidades a melhoria da qualidade da educação superior e a expansão da sua oferta. Na
UNIFAJ, a CPA é um órgão que atua com autonomia compartilhada junto aos demais
conselhos e colegiados.
Tem como objetivos planejar e executar a autoavaliação institucional, bem como,
divulgar, discutir os seus resultados em todos os Campi do Centro Universitário de
Jaguariúna - UNIFAJ, além de fazer propostas de melhorias. A autoavaliação, em
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, é um processo
de autoconhecimento conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), envolvendo
todos os atores que atuam na instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas
desenvolvidas.
A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário de Jaguariúna conduz o
processo de avaliação institucional atendendo ao Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) e apresenta Relatório do processo de autoavaliação da IES do
ano letivo de 2021 com ações desenvolvidas pela comissão.
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Composição da CPA
A CPA da UniFAJ é composta por representantes dos diversos setores da IES e por membros
da comunidade externa.
1. Presidente: Profª. Dra Celene Aparecida Ferrari Audi.
2. Representante dos Gestores de Cursos: Prof. Lucas Ferrari de Carvalho
3. Representante dos Cursos EaD: Prof. Taiguara Bertelli Costa
4. Representante da Pós-Graduação: Alba Eleonora Spagnolo Albamonte.
5. Representante Docente: Prof. Geraldo Gonçalves Delgado Neto.
6. Representante Técnico-Administrativo – Campus II:
7. Representante Discente: Mara Lopes.
8. Representante da Comunidade: Jennifer Ribeiro Amorim,
9. Dalita da Conceição Oliveira: Representante Alumini
10. Hyan Michel de Oliveira Mozar: Secretário
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Fig. 01 – Organograma CPA
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Metodologia

Em 2021 a avaliação institucional, atendendo as dimensões orientadas pelo
SINAES, foi realizada por distintas formas viabilizando a participação da comunidade
acadêmica interna e da população externa. Foi aplicado uma metodologia de pesquisa
qualitativa/quantitativa.

Aplicação dos instrumentos de avaliação:
Comunidade acadêmica interna: foi realizado de forma online, utilizando
ferramenta do Google: https://docs.google.com/forms, para aplicação do questionário
elaborado pela comissão própria de avaliação (CPA). O questionário possuía questões
fechadas e abertas que possibilitaram a análise quantitativa e qualitativa dos dados. A
avaliação inserida nesta ferramenta foi fundamental para a reflexão, autoconhecimento e
análise das posturas individuais nos diferentes contextos acadêmicos. A aplicação deste
questionário aconteceu em dois momentos distintos, conforme calendário acadêmico: No
primeiro semestre de 2021 (abril/maio) considerando que estávamos sob condições
pandêmicas e no segundo semestre de 2021 (outubro/novembro) considerando retorno
presencial escalonado foram incluídas questões referentes a Infraestrutura dos espaços
coletivos, além de salas de aula e laboratórios. Avaliação na Plataforma do EAD. QR Code
nos espaços de convivências, laboratórios entre outros, canal de comunicação online
aberto com a comunidade acadêmica e população local por meio do e-mail oficial da CPA
e Ouvidoria.
Comunidade externa e interna: nos espaços, que compõe a estrutura física, onde
há circulação da população externa e da população acadêmica, foi colocado cartazes
com QRcode incentivando a pessoas avaliarem e deixarem suas sugestões para
melhoria. Esses espaços foram: Hospital Veterinário, Interclínicas, espaço de
convivência, banheiros, estruturas dos laboratórios das áreas humanas, exatas e saúde,
sala de aulas, bibliotecas, central de atendimento ao estudante.
No que se refere às avaliações externas, a análise reflexiva sobre os resultados
das avaliações de autorização e reconhecimento de curso, a análise dos resultados
obtidos nas avaliações de larga escala, como o ENADE, e as sugestões da comunidade
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local deram subsídio para a elaboração dos relatórios e planos de ações. Com a
divulgação dos resultados, após o período de reuniões e de reflexão compartilhada, os
gestores puderam elaborar relatórios de análise e plano de ações.
Com objetivo de ter o maior número de participantes da comunidade acadêmica na
realização da CPA distintos instrumentos e formas de divulgação foram utilizados:
·

Reunião com os gestores de curso.

·

Informação sobre a CPA com apresentação de seus membros em reuniões
docentes de início de semestre, em reuniões de representantes por meet e/ou em
visitas a salas de aulas quando no segundo semestre iniciava o retorno presencial.

(Neste ano em especial isto foi de certa forma facilitada, uma vez que estávamos
utilizando a ferramenta meet para encontros teóricos).
·

Para os cursos em EAD a pesquisa foi realizada na plataforma dos cursos.

·

Sensibilização para participação de toda comunidade acadêmica informando a
importância e a necessidade da autoavaliação de todos, uma vez que passam a
ser coautor das melhorias solicitadas e implantas nos Campi e Projeto Pedagógico.

·

Marketing institucional realizou a divulgação encaminhando os links com
direcionamento no qual a avaliação era respondida em distintos meios durante o
período de pesquisa online (site, portal do estudante e docente, cartazes pelos
campi), informando os prazos para responder ao questionário.

·

Mensagens por e-mails e WhatsApp dos membros da CPA para os gestores dos
cursos e responsáveis pelos setores solicitando apoio na divulgação aos
estudantes, docentes e profissionais que atuam nos Campi.

·

Aplicação do questionário online- Avaliação Semestral- por um período de três
semanas.

·

A comunidade externa pode participar destes momentos através do QRcode
espalhados nos distintos espaços.

·

Divulgação dos dados da participação logo após o encerramento do período de
pesquisa.
A avaliação semestral foi desenvolvida em conjunto pela comissão da CPA e

departamento de Tecnologia da Informação (TI) da IES. Como ferramenta utilizada para
disponibilizar a Avaliação Semestral para todos os segmentos da comunidade
acadêmica, foi pelo Google: https://docs.google.com/forms com questionário com
perguntas objetivas e abertas com questões elaboradas pela CPA que abordaram os
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parâmetros 1) Didática e Métodos de Ensino 2) Métodos de Avaliação; 3) Aulas práticas;
4) Gestão do Curso; 5) Serviços. No segundo semestre foram incluídas questões
referentes a Infraestrutura dos espaços coletivos, além de salas de aula e laboratórios.

Fig. 02 – Links dos questionários elaborados para aplicação da CPA/2021.

Fig. 03 – Exemplos de divulgação da CPA,2021.

Página | 8

Os Instrumentos possibilitaram análises quantitativa e qualitativa dos dados, sendo
que a análise realizada pelos gestores dos cursos juntamente com o plano de ação
aconteceu em reunião via meet com os membros da CPA e diretoria da IES. As
demandas apontadas na oportunidade dessas reuniões foram discutidas pela comissão
e encaminhadas para as ações decorrentes.
Em relação ao método de efetivação do instrumento, este seguiu as seguintes
etapas:
·

Sensibilização e Divulgação da CPA entre a comunidade acadêmica,

·

Aplicação de avaliação institucional utilizando questionário online

·

Canal de comunicação online aberto com a comunidade acadêmica e população
local por meio do e-mail oficial da CPA.

·

Análise dos resultados e apontamento das demandas geradas.
Com a divulgação dos resultados aos gestores dos cursos estes elaboraram

relatórios de análise e plano de ações que foram apresentados aos membros da CPA e
diretoria da IES. A divulgação para os estudantes e professores sobre a participação e
principais resultados aconteceu nas reuniões de planejamento no 1º semestre 2022,
elaborado pelos gestores sob a orientação dos membros da CPA. Também foi divulgado
por cartazes espalhados pelo campus, assim como, no site da IES para divulgação também
à comunidade externa. O quadro abaixo descreve o procedimento de divulgação dos
resultados.

Fig. 04 – Descrição dos processos de Devolutiva dos resultados da CPA, 2021
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Uma vez realizada a análise dos resultados, o plano de ações decorrentes desta
observação foi elaborado. As possíveis deficiências apontadas na dimensão didático
pedagógica foram tratadas pela gestão do curso diretamente com professores. No caso
da identificação de parâmetros avaliados de forma negativa em porcentagem expressiva,
foi demandado à área de Projetos a criação de cursos específicos, via Programa FOCO
- Formação Continuada de Docentes, que possam atender às lacunas, além de
orientação didático pedagógica e intervenção da equipe FOCO de apoio acadêmico que
se encontrava disponível continuamente na IES.
As possíveis deficiências identificadas em relação aos estudantes, bem como
suas necessidades e sugestões foram passadas para o Programa PROE – Programa de
Orientação ao Estudante da área de projetos que analisa as propostas, ofertando cursos
de curta duração específicos para as demandas
Os resultados que se referiram à infraestrutura foram passados para a direção do
campus através de relatório.

Fig 05 – Ações baseadas na análise dos resultados da CPA,2021
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Fig. 06 – Exemplo de peça de divulgação de resultado focada no
desenvolvimento do comprometimento dos estudantes com a CPA,2021

Planejamento e Avaliação Institucional
O Centro Universitário de Jaguariúna considera que a autoavaliação desenvolvida
pela CPA tem como principais objetivos promover o conhecimento de sua própria realidade,
incentivar a reflexão acerca de sua relevância social e do conjunto de atividades e
finalidades cumpridas pela instituição, buscar a identificação de possíveis problemas e
deficiências e suas causas, no sentido de uma melhoria permanente na qualidade do ensino
oferecido.
A missão da CPA é descrita como “Desenvolver e efetivar um mecanismo de
avaliação que integre a comunidade acadêmica, de modo que a UniFAJ mantenha uma
cultura de avaliação, capaz de converter-se em um processo de autoconhecimento e
melhoria contínua”.
Para que seja efetiva, a comissão seguiu o seguinte fluxo: 1. Coleta de Dados e
informações (subsídios para ações, realizado através de Reunião com representantes de
salas, canal online permanente, contribuição mensal dos representantes dos diferentes
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segmentos, instrumento online semestral); 2. Análise dos dados; 3. Gestão dos dados e
definição das ações com Direção de campus, Programas acadêmicos, Gestores e Recursos
humanos, 4. Divulgação das ações realizadas.

Fig. 07 – Fluxo de ações da CPA

O Quadro a seguir descreve as ações desenvolvidas pela CPA, 2021:
Ação

Envolvidos

Cronograma

Controle

Reuniões de
planejamento,
acompanhamento e
avaliação

Membros da CPA

Semanal
Sempre às 5as
feiras por meet das
16.00h as 17.00 h

Pautas e Atas validadas
pelo grupo e
disponibilizados na Intranet.

Reunião com
representantes de
turma

Membros da CPA
e representantes
de turmas

Semestral em
conjunto com
direção de campus

Devolutiva dos gestores
sobre envolvimento dos
representantes

Avaliação Institucional
online

Estudantes,
docentes e
administrativo

Semestral – maio e
novembro

Resultados planilhados e
devolutivas em junho e
dezembro

Canal Online
permanente

Toda comunidade
acadêmica – CPA
institucional

Canal de ouvidoria
permanente
disponível no site

Relatório mensal para a
CPA das ouvidorias
recebidas

Relatórios de análise
da CPA

Gestão de Curso

Semestral – junho e
dezembro

Relatórios entregues à
direção e disponibilizados
na Intranet

Quadro 01 – Planejamento CPA, 2021
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Em relação às ações decorrentes da coleta de dados e planejamento das ações de gestão
e melhorias, estas estão interligadas a três departamentos – Programas acadêmicos,
Recursos Humanos e Direção dos campi.

Fig. 08 – Interligações CPA, 2021

Planejamento

e avaliação

- Processos,

resultados e

eficácia

da

autoavaliação institucional.
Ações Programadas e Realizadas
·

Ampliação e aprimoramento do processo de autoavaliação, estimulando maior
participação da comunidade acadêmica,

·

Ampliação e aprimoramento das estratégias de devolutiva dos resultados da
autoavaliação;

·

Análise das avaliações externas realizadas.

·

Realização dos relatórios por curso da IES baseados nas avaliações internas e
externas.

·

Divulgação e discussão dos relatórios da autoavaliação com a comunidade acadêmica

·

Reuniões semanais com os membros da CPA.

·

Atualização do instrumento de Autoavaliação;

·

Utilização de plataformas digitais on-line para realização da Autoavaliação;

·

Fortalecimento das estratégias para divulgação da CPA – Comissão Própria de
Avaliação, responsável pela implantação, acompanhamento e manutenção do sistema
de melhoria contínua institucional;

·

Organização, sistematização dos dados e elaboração de cartazes para divulgação dos
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resultados;
·

Organização, sistematização dos dados e elaboração de vinhetas virtuais para
divulgação dos resultados;

·

Apresentação dos resultados obtidos para comunidade por meio de notícias no site
institucional e e-mail marketing.

·

Reuniões com a comunidade interna membros da CPA, membros da diretoria e gestor
do curso para apresentação da análise realizada e plano de ações a serem
desenvolvidas durante o ano de 2022.
Análise dos Dados e das Informações
No ano de 2021 com o cenário provocado pela pandemia de COVID-19, o

questionário online foi disponibilizado para a comunidade por meio digital. Os dados foram
obtidos por meio de formulários de pesquisa desenvolvidos em Google Forms e os relatórios
gerados diretamente no Power BI, como mostra a captura de tela abaixo, assim como, os
resultados gerados no site do aplicativo como mostra a captura de tela abaixo.
A diretoria agendou reuniões via meet com todos os gestores para que apresentassem as
análises dos dados com plano de melhorias a serem desenvolvidos em 2022. Ação esta
que reiterou a importância da CPA junto a IES e valorização de todas as ações realizadas.

Fig 10 Agenda de encontro via meet com os diretores e gestores dos cursos, CPA, 2021
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ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS

Fig 11 Captura de tela do site CPA, 2021

Percentual de Participação

Página | 15

Fig 12 Captura de tela com alguns resultados da graduação. CPA, 2021
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Fig 13 Captura de tela com alguns resultados da graduação. CPA, 2021

Pós graduação:

Fig 15 Captura de tela com alguns resultados pós graduação. CPA, 2021
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Cursos em EAD (Ensino a Distância)
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Fig 16 Captura de tela com alguns resultados dos cursos EAD. CPA, 2021

Ações com base na análise

Com base na análise das respostas às diversas pesquisas realizadas, foi possível
uma rápida tomada de decisão a respeito das demandas de docentes e discentes.
No que diz respeito aos estudantes, a preocupação da IES foi com o pleno acesso
às atividades acadêmicas remotas e com o retorno gradual com segurança e
acompanhamento dos estudantes/familiares.
Em reunião com gestores do curso e direção, após análise dos dados ações de
melhorias foram implantadas.
Ações realizadas de imediato no contexto geral:
UniFAJ adquiriu Chromebooks, permite acesso remoto mais interessante que o
celular - única possibilidade apontada por boa parte dos estudantes para acompanhamento
das atividades. Também realizou gravação de todas as aulas, as atividades práticas
desenvolvidas também passaram a ser gravadas e disponibilizadas, no portal do aluno,
para acompanhamento assíncrono. A equipe de marketing, em conjunto com a equipe
pedagógica,

preparou

material

explicativo

sobre

as

aulas

remotas

(acesso,

acompanhamento, empréstimo de Chromebooks) e disponibilizou no site, no portal dos
estudantes e nas redes sociais. Foram montados plantões de dúvidas para esclarecimento
aos estudantes quanto ao acesso às aulas, utilização das ferramentas Google for
Education, acompanhamento assíncrono e quaisquer outras dúvidas a respeito do
andamento das atividades acadêmicas.
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Instituiu protocolo de biossegurança com relatórios diários, semanal e mensal,
encaminhado a diretoria e gestor dos cursos. Os estudantes são acompanhados e
realizados monitoramento até que recebam alta e possam retornar as atividades
presenciais. Durante o acompanhamento recebem orientação e materiais que estão sendo
ofertados para aqueles que estão presencialmente.
Instituiu avaliação por aulas (Med Veterinária);
Ampliação o leque das metodologias ativas, diversificando as estratégias, as
abordagens, os suportes e a dimensão criativa do aprendizado (ADM);
Oferta de aulas práticas, mesmo diante da pandemia, utilizando com rigor o protocolo
de Biossegurança (Biomedicina);
Interclínicas possibilitou campo de estágio com rigor no uso de EPIs e protocolo de
Biossegurança (Fisioterapia);
Intensificação da prática, envolvendo a comunidade e os Projetos Interdisciplinares,
além de ações sociais já existentes (Enfermagem).
Melhoria na matriz do curso de Pedagogia EaD UNIEDUK. ( Ampliação na formação
do pedagogo na Matriz com a inclusão de mais disciplinas das Áreas de Conhecimento do
Ensino Fundamental expressos na BNCC.)
Ajustes no planejamento e práticas dos cursos com desenvolvimento de Projetos
Integradores que vivenciam o cotidiano de trabalho do Pedagogo em várias perspectivas
de sua profissão.
Apoio aos educadores da região por meio de curso de atualização
promovido pelo curso de Pedagogia UNIFAJ EaD (Em parceria com a Secretaria de
Educação Capivari e Jaguariúna).

Comissão Própria de Avaliação.
2021-2022

