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Confira neste boletim uma entrevista com a Coordenadora do curso de Administração 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FACULDADE DE 
PERUÍBE 

      No biênio de 2013/2014, a Comissão Própria de 
Avaliação ganhou força e buscou melhorar o 
processo de autoavaliação da Faculdade Peruíbe. 
Para isso, envolveu todos os segmentos da 
comunidade acadêmica com o intuito de 
sensibilizar e trazer cada um dos segmentos para a 
participação responsável nos processos de 
autoavaliação. 
     Nesse contexto, a AVIN- Avaliação Institucional 
2013 contou com 97% de alunos participantes, o 
que mostra uma adesão quase que total deste 
segmento. 
      A Avaliação Institucional deve ser abordada 
como um processo de melhoria constante, apoio à 
gestão de ensino e a tomada de decisão por parte 
dos líderes institucionais, que poderá ser utilizada 
no planejamento estratégico institucional, para 
prevenção, correção e medidas que podem  manter 
e aprimorar os pontes fortes já existentes e 
eliminação dos pontos 
fracos. 
     A FPbe, consciente 
do seu dever 
institucional, utiliza-se 
dos conceitos históricos 
de avaliação do ensino 
superior e na 
aplicabilidade das 
novas tecnologias, bem 
como no cumprimento 
de sua missão, propôs-se a promover e monitorar a 
avaliação de seu próprio desempenho. 
    Agora, além do processo da AVIN- Avaliação 
Institucional, todos podem colaborar apontando 
sugestões de melhoria na caixinha de sugestões. 
Todas as sugestões coletadas são analisadas e 
recebem devolutivas. A caixinha de sugestões 
encontra-se no Campus 01, perto da Secretaria 
Acadêmica. 

Prof. Thais F. M da Fonseca 
Coordenadora da CPA 

Entrevista com a Coordenadora do curso de 
Administração, Profª Me. 
Indira Coelho Souza 
 
CPA - Qual é a data 
agendada para o 
recebimento dos 
avaliadores do MEC?  
Coordenadora Indira 
No momento apenas a 
abertura do formulário já 
foi marcada, dia 22 de abril 
de 2014. 
CPA - Quais as perspectivas 
da coordenação para o 
processo reconhecimento do curso?  
Coordenadora Indira 
As perspectivas são muito boas, visto que estamos 
trabalhando em equipe com professores e direção. 
CPA - Quais as ações planejadas pelo curso para o 
processo de reconhecimento?  
Coordenadora Indira 
As ações são de deixar todo o processo que faz 
parte da gestão do curso, a mostra para os 
avaliadores terem o acesso rápido dos documentos. 
CPA - Qual o envolvimento dos professores neste 
processo?  
Coordenadora Indira 
Os professores do curso de Administração estão 
sendo informados por e-mail e trabalhando 
conosco. 
CPA - Como os discentes estão participando deste 
processo?  
Coordenadora Indira 
Estou percebendo que este processo está em 
evolução e a aderência dos alunos vem crescendo. 
A caixa de sugestões está enchendo! 
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