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Faculdades Integradas do Vale do Ribeira – FVR. 

 
Comissão Própria de Avaliação – CPA  

 
Relatório de ações e melhorias norteadas pelas 10 Dimensões 

 
 

De acordo com o regulamento da CPA - FVR, bem como, o plano de autoavaliação da CPA - FVR, que dispõe da 

comunicação dos resultados, além do relatório de autoavaliação 2014, a Comissão Própria de Avaliação das Faculdades Integradas 

do Vale do Ribeira divulga por meio deste documento, as seguintes medidas de aperfeiçoamento da organização e do funcionamento 

da Instituição realizadas no período de 2013 – 2015, norteadas pelas 10 Dimensões. 

 

Avaliação 
Institucional do Ano Segmento Resultado das avaliações Ações acadêmico-administrativas decorrentes dos 

resultados das avaliações. 

2014 Aluno 

 
Fragilidades no processo de elaboração e 
divulgação da AVIN para os segmentos 
avaliados. 
 

 
Por meio do Centro de Processamento de Dados – CPD, 
as ferramentas utilizadas para emissão dos relatórios 
parciais foram reestruturadas tornado o processo mais 
ágil e eficaz. 
 

2014 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Baixa adesão voluntária dos discentes na 
última coleta de dados (AVIN), em 
determinados cursos. 
 

 
Reestruturação do processo de coleta de dados (AVIN). 
Elaboração do calendário de coleta para atender as 
particularidades de cada curso. Acesso aos questionários 
de coleta por meio de senha de acesso. Coleta realizada 
pelo sistema intranet.  
  

2014 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
A dinâmica avaliativa da AVIN em ciclos, 
instituída pela CPA não está atendendo a 
demanda dos cursos. 

Elaboração de um novo ciclo avaliativo da AVIN, que 
contempla todos os cursos da instituição com uma 
metodologia de coleta anual. 
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2014 Alunos/Funcionários/
Professores 

Fragilidades na consolidação das ações para 
análise e perfil dos ingressos. 
 

 
Análise do perfil dos ingressantes em 2014 - 2015 e 
divulgação para a comunidade acadêmica. 
 

2014 Alunos/Funcionários/
Professores 

Fragilidades na consolidação das ações para 
análise e perfil dos egressos. 
 

 
Estudo piloto para analisar o perfil dos egressos da 
instituição. A implementação desta nova metodologia 
para análise dos egressos será em 2015. 
 

2014 Alunos/ 
Professores 

 
Necessidade de laboratórios para o curso de 
Tecnólogo em Cosmetologia e Estética. 
 

 
Construção do laboratório para o curso de Cosmetologia 
e Estética no bloco D. 
 

2014 Alunos/ 
Professores 

 
Necessidade de aquisição de materiais 
didáticos (peças anatômicas) para o 
laboratório de Anatomia Humana. 
 

Aquisição de peças anatômicas para recompor o 
laboratório de Anatomia de acordo com a demanda e o 
número de alunos estipulados para aulas práticas. 

2014 Alunos/ 
Professores 

 
Fragilidades na estrutura interna para 
desenvolver as atividades de estágio curricular 
obrigatório. 
 

Construção da “Clinica Escola das FVR” com obras em 
andamento. 

2014 Funcionários/ 
Professores 

 
Fragilidades no sistema de registro de ponto 
dos docentes e funcionários. 
 

Implantação do sistema de registro de ponto eletrônico 
biométrico para funcionários e docentes. 

2014 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Necessidade de reformulação coletiva do PDI 
para um novo ciclo. 
 

 
Reformulação de forma coletiva um novo DPI para o ciclo 
2014-2018.  
 

2013 Aluno 

 
Necessidade de vigilância interna na IES, para 
garantir o bom andamento das atividades 
acadêmicas. 

 
Instalação de câmeras de segurança em diversos setores 
da IES, tendo em vista o monitoramente e a gravação de 
atitudes e atividades suspeitas dentro do campus, sempre 
objetivando o bem estar de todos os que freqüentam a 
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comunidade acadêmica. 
 

2013 Aluno Falhas no atendimento oferecido pela 
secretaria da faculdade. 

 
Construção de uma sala climatizada exclusivamente para 
o atendimento, que serve como protocolo e retirada de 
documentação. 
 

2013 Aluno/Professor 

 
Quantidade insuficiente de equipamentos 
audiovisuais de auxílio às aulas. 
 

Aquisição de equipamentos audiovisuais de auxílio às 
aulas para todos os cursos da instituição 

2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Fragilidades no processo de divulgação dos 
resultados da AVIN para a comunidade 
acadêmica. 
 

Divulgação dos resultados da auto avaliação e de demais 
atividades desenvolvidas pela CPA via coordenadores de 
curso e site institucional. 

2013 Aluno 

 
Necessidade de ações para beneficiar os 
egressos. 
 

 
Consolidação do programa denominado “bom filho a casa 
retorna”, que beneficia e favorece o retorno dos egressos 
para a instituição. 
 

2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

Necessidade de sistematização do calendário 
de eventos da instituição. 

 
Sistematização e divulgação do calendário de eventos. 
Realização de eventos acadêmicos científicos e culturais 
vinculados aos cursos de graduação com participação de 
discentes de vários cursos de graduação e comunidade 
externa 
 

2013 Aluno/Professor 

 
Ausência de seminários de socialização do 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC em 
determinados cursos da instituição. 
 

 
Desenvolvimento de seminários de Socialização do TCC 
nos cursos da instituição. 
 

2013 Aluno 
Fragilidade no Programa de Apoio Discente – 
PAD quanto à sensibilização junto aos 
acadêmicos. 

 
Apresentação do Programa de Apoio Discente – PAD aos 
ingressos nas atividades de acolhimento. Mais de 60 
discentes atendidos pelo PAD em 2013.  
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2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Ausência de divulgação dos eventos e demais 
atividades desenvolvidas em determinados 
cursos da instituição. 
 

Divulgação das atividades no site da instituição e jornais 
de circulação interna externa. Contratação de uma 
profissional responsável pela organização, produção e 
divulgação das matérias. 

2013 Aluno/Professor 

 
Dificuldades de acesso e manuseio do Portal 
Unisepe por parte de Docentes e 
ingressantes. 
 

Desenvolvimento, por meio do Centro de Tecnologias 
Educacionais – CTE, de um Tutorial para acesso ao 
portal Unisepe que está disponível no site institucional. 

2013 Professor 

 
Dificuldades relatadas pelos Docentes para 
formatar as avaliações no padrão institucional 
 

Desenvolvimento, por meio do Centro de Tecnologias 
Educacionais – CTE, de um Tutorial para formatação da 
avaliação de acordo com o modelo padrão institucional 

2013 Funcionários 

 
Fragilidades na metodologia adotada pela 
instituição para a seleção e contratação do 
corpo técnico – administrativo. 
 

Reestruturação da metodologia para seleção e 
contratação do corpo técnico – administrativo, de acordo 
as políticas citadas nos documentos da Instituição. 

2013 Funcionários/ 
Professores 

 
Necessidade de crescimento constante no 
percentual de docentes Mestres e Doutores da 
instituição 

 
Aumento no percentual de docentes Mestres e Doutores 
de em relação ao ano de 2012. 
 

2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Problemas no funcionamento das catracas de 
acesso a instituição. 

 
Manutenção nas catracas de acesso, caracterizando um 
recurso que promove a segurança dos discentes 
funcionários e professores no âmbito institucional 
 

2013 Aluno/Professor 

 
Ausência de espaço físico adequado para 
atender a demanda de eventos e atividades 
acadêmicas desenvolvidas pela instituição. 

 
Construção de um auditório com 189 lugares, com uma 
acústica planejada e sistema de projeção multimídia. O 
ambiente possui ar-condicionado e cadeiras específicas 
para auditório. 
 

2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

Ausência de adequado e privativo para as 
salas de coordenação de cursos. 

 
Construção de novas salas para a coordenação de 
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cursos. 
 

2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Ausência de ambiente adequado para 
reuniões da Comissão Própria de Avaliação – 
CPA. 
 

Construção de uma sala para reuniões da CPA. 
 

2013 Alunos/Funcionários/
Professores 

 
Dificuldades na acessibilidade aos Portadores 
de Necessidades Especiais – PNEs ao piso 
superior do bloco J. 
 

Instalação de um elevador para Portadores de 
Necessidades Especiais – PNEs com acesso ao piso 
superior do bloco J. 

 

As transformações provenientes dos resultados da avaliação visam a um aperfeiçoamento do desempenho dos recursos 

humanos e a uma melhoria na programação dos cursos oferecidos pela instituição. 

As reflexões da Comissão de Avaliação sobre o trabalho desenvolvido levará à conclusão de que, entre outros, três 

aspectos são essenciais para o sucesso da avaliação: a sensibilização de todos os recursos humanos da instituição para o 

cumprimento da avaliação; o feedback, que favorece a cada membro da instituição o conhecimento de seu desempenho, 

ajudando-o a criar mudanças e estimulando-o ao aperfeiçoamento profissional; e a tomada de decisões, resultante da troca 

contínua de informações entre avaliadores e administradores para correção das medidas adotadas com vista à melhoria da 

formação profissional. 

 

Anderson Martins da Silva 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira – FVR 

 


