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1. INTRODUÇÃO 

 

A autoavaliação institucional consiste em uma ferramenta e demanda 

interna de todas as Instituições de Ensino Superior. A autoavaliação institucional 

interna é realizada na Faculdade CENBRAP por meio da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA. A partir desta, a Faculdade CENBRAP possui maiores condições 

de realizar uma gestão humana na qual prioriza as necessidades de seus docentes, 

discentes e técnico-administrativos. 

Além disso, trata-se também de uma obrigação institucional junto ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, no qual tem a 

autoavaliação como uma forma de construção de um sistema de avaliação capaz 

de promover, entre outros, valores democráticos e a afirmação de uma identidade. 

A CPA da Faculdade CENBRAP foi criada em atendimento aos termos do 

artigo 11 da Lei nº 10.861/2004. E, consiste em um departamento independente, 

formado por alunos, professores, colaboradores e sociedade civil organizada, no 

qual tem a função de coordenar os processos internos de avaliação da Faculdade 

CENBRAP, da sistematização e divulgação de seus resultados e da prestação das 

informações solicitadas pelo INEP/MEC. 

Na graduação e na Pós-graduação a CPA tem a função de avaliar, entre 

outros itens, a infraestrutura e as atividades docentes como forma contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação superior. 

A Comissão assume a responsabilidade de avaliar e sugerir, por meio 

democrático, mudanças, implementação e aprimoramento da qualidade de ensino. 

Através de processos auto avaliativos a CPA apresenta e divulga à sociedade 

acadêmica, relatórios e gráficos representando suas conquistas e tendências. 

Como fruto das atividades da CPA da Faculdade CENBRAP, este é o 

primeiro Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional da Instituição tendo em 

vista que sua portaria de credenciamento foi publicada em setembro de 2018, e 

algumas de suas atividades acadêmicas iniciaram apenas em 2019. Sendo assim, 

este relatório refere-se as atividades de 2019, e é o primeiro relatório da Faculdade 

CENBRAP que integra o ciclo avaliativo 2018/2020. O presente texto foi produzido 

com base nas Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES nº 062/2014 e nº 065/2014.  
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O presente Relatório Parcial 2019 de Autoavaliação Institucional está 

estruturado contemplando parcialmente as questões relacionadas às 10 (dez) 

Dimensões Avaliativas do SINAES, agrupadas segundo os 5 (cinco) Eixos 

Temáticos, estabelecidos conforme orientações do INEP: Eixo 1- Planejamento e 

Avaliação Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – Políticas 

Acadêmicas; Eixo 4 – Políticas de Gestão; Eixo 5: Infraestrutura. 

 

1.1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO:  

 

Nome da Instituição: Faculdade CENBRAP 

Endereço: Endereço: Av. 4ª Radial, 1748 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 

74830-130 

Telefone: (62) 3255-0777 

Município: Goiânia 

Estado: Goiás 

Mantenedora: CENBRAP-Centro Brasileiro de Pós-graduações 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade CENBRAP: 

 

Coordenação: Profa. Dra Rosiane Dias Mota 

NOME 
SEGMENTO QUE 

REPRESENTA 

1.    Rosiane Dias Mota Docente 

2.    Pablo Ferreira Bernardes Discente 

3.    Felipe Guimarães Ribeiro de Ribeiro Sociedade Civil Organizada 

4. Dilvanete França Machado 
 
Técnico Administrativo 

 

 

1.1.1. Histórico da Instituição 

 

O CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós-Graduação Ltda, foi constituído em 

março de 2009, por iniciativa do Professor Marcos Henrique Mendanha, médico, 

especialista em Medicina do Trabalho e advogado, professor de cursos de pós-
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graduação de Medicina do Trabalho, Perícias Médicas, Direito Médico, e 

Ergonomia. 

No final da última década, os cursos de Pós-Graduação para a área médica 

já mostravam uma tendência de crescimento expressivo. No caso da Medicina do 

Trabalho, por exemplo, em 2002 o Conselho Federal de Medicina a incluiu no hall 

das Especialidades Médicas. Antes disso, porém, já havia previsão legal de se 

submeter todos os trabalhadores celetistas ao exame clínico do Médico do 

Trabalho, ocasionando um impulsionamento significativo da demanda por essa 

especialização em diversas cidades do País. 

Visando atender a essa demanda crescente, principalmente em cidades de 

médio e grande porte no interior dos estados e algumas capitais mais longínquas 

dos grandes centros populacionais, o CENBRAP buscou operacionalizar, por meio 

de diversas parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES), cursos em 

diversas cidades. 

Desde a sua constituição, a evolução da empresa foi notória. As duas 

primeiras turmas tiveram início em Goiânia/GO, em agosto de 2009: uma turma de 

Direito Médico e outra de Medicina do Trabalho. No semestre seguinte, fevereiro 

de 2010, formou-se duas turmas desses mesmos cursos em Brasília/DF, e uma 

turma de Medicina do Trabalho em Uberlândia/MG.  

Com o contínuo sucesso e consequente aumento da sua participação no 

mercado educacional, a empresa ampliou a sua área geográfica de atuação 

regional para nacional e em junho e setembro do mesmo ano, respectivamente, o 

CENBRAP operacionalizou a primeira turma em Belo Horizonte/MG e Governador 

Valadares/MG e, em outubro, foi a vez de Belém/PA.  

No ano seguinte, 2011, o CENBRAP estreou em São Paulo/SP, em 2012 em 

Campo Grande/MS e no Rio de Janeiro/RJ, já em 2013 nas cidades de Vitória/ES 

e Cuiabá/MT. Desde então, diversas outras turmas foram se formando nessas 

localidades e outras mais. Algumas cidades vêm replicando novas turmas. Novos 

mercados também surgiram como Fortaleza/CE (2014) e Ribeirão Preto (2015), 

dentre outros. 

Novos cursos também foram empreendidos nesse período, como o curso de 

Pós-Graduação em Cardiologia, que aconteceu em Goiânia, o curso de Pós-

Graduação em Psiquiatria e o curso de Pós-Graduação em Endocrinologia, que 
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veem ganhado espaço nos últimos anos. O saldo atual é a presença em nove 

estados da federação, com mais de 70 turmas concluídas e 1800 alunos 

certificados. 

Por conta de sua trajetória, o CENBRAP é respeitado e apreciado como 

instituição educacional com vocação para qualidade e inovação. Essa vocação se 

expandiu em 2017 para a proposta de abertura da Faculdade CENBRAP com o 

objetivo de ampliar seus horizontes para transformar novos sonhos em realidade. 

E, em 6 de setembro de 2018, por meio da Portaria nº 918, foi, oficialmente, 

credenciada a Faculdade CENBRAP. 

Atualmente, a Faculdade CENBRAP possui dois cursos presenciais 

autorizados: de Gestão Hospitalar e Gestão de Recursos Humanos (Portaria n° 

622, de 14 de setembro de 2018). E, tem como foco atuar na graduação nas 

modalidades presencial e a distância. 

No seu primeiro ano de funcionamento (2019) a Faculdade CENBRAP 

contou com 840 alunos de pós-graduação regularmente matriculados e frequentes, 

distribuídos em seus cursos de pós-graduação em Psiquiatria, em Endocrinologia, 

em Medicina do Trabalho e em Pediatria. Em 2019 a Faculdade CENBRAP contou 

com um corpo docente composto de 46 professores dos Cursos de Pós-graduação 

contratados sob o regime de PJ, sendo 19 (41,3%) destes com titulação de 

Especialista, 14 (30,4%) de Mestres e 13 (28,3%) de Doutores. No mesmo período 

o quadro de colaboradores técnico-administrativos foi composto de 05 

colaboradores contratados sob o regime da CLT, e 07 contratados como Pessoa 

Jurídica. 

Atualmente a Faculdade CENBRAP possui 2 cursos de graduação 

tecnológica na modalidade presencial. A Faculdade se organizou para iniciar a 

primeira turma em 2020/1, tendo a campanha de captação iniciado em outubro de 

2019. Atualmente os dois cursos não iniciaram as aulas.  
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Quadro 2 - Cursos de Graduação da Faculdade CENBRAP com atos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento (2018). 

 

Quadro 1: Cursos de Graduação da Faculdade CENBRAP com atos de autorização (2019). 
Fonte: E-MEC 

 

Observou-se ainda que os últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações 

Externas Institucionais, tanto o Conceito Institucional e o Índice Geral de Cursos, 

quanto os Conceitos individuais dos cursos são positivos Quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 - Conceito obtido na última Avaliação Externa Institucional – 

Faculdade CENBRAP (2019) 

 

Instituição 

Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas Institucionais 

Modalidade Conceito Institucional (CI)  
2018 

Índice Geral de Cursos 
 

Faculdade 

CENBRAP 
Presencial 3 - 

Quadro 2 - Conceito Institucional Obtido na última Avaliação Externa Institucional – 
Faculdade CENBRAP (2019) 

Fonte: E-MEC 

 

Quadro 3 – Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas dos Cursos 

Quadro 3 – Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas dos Cursos (2017) 
Fonte: E-MEC 
 

 

CREDENDIAMENTO DA FACULDADE CENBRAP 
PORTARIA Nº 918, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018  

Curso Autorização 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
(Tecnológico) 

PORTARIA N° 622, DE 14 de setembro de 2018 

GESTÃO HOSPITALAR  
(Tecnológico) 

PORTARIA N° 622, DE 14 de setembro de 2018 

Código Modalidade Grau Curso ENADE CPC CC IDD 

1367632 Presencial Tecnológico 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

- - 

 
4 - 

1367633 Presencial Tecnológico Gestão Hospitalar  - - 
 

3 
- 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. A COMISSÃO  

 

Os membros da Comissão Própria de Avaliação atuantes em 2019 iniciaram 

seu mandato em 2017, conforme portaria institucional. Entre as ações 

desenvolvidas pela Comissão estão a estruturação dos instrumentos de avaliação 

focados nos atores da comunidade acadêmica e externa. Tais instrumentos foram 

estruturados com a finalidade de atender todas as dimensões e eixos exigidos pelo 

INEP. A CPA da Faculdade CENBRAP realizou ao longo de 2019 o início de 

implantação dos processos de avaliação, a divulgação dos resultados e a 

construção do plano de melhoria referente aos resultados de 2019. Além disso, 

realizou-se a aplicação da pesquisa conforme metodologia aqui descrita. 

 

2.2. METODOLOGIA, INSTRUMENTOS, E COLETA DE DADOS EM 2019 

 

Os formulários, juntamente com as pesquisas realizadas pela CPA em 2019, 

de modo em geral, contemplam as dez dimensões propostas pelo INEP, são elas: 

Dimensão 1: Missão Institucional, Dimensão 2: Coordenador de Curso • Sobre o 

Curso • Desempenho docente e disciplinas do curso - concepção de educação e 

currículo no processo de ensino e aprendizagem • Pesquisa e Extensão • Sobre o 

compromisso da Turma, Dimensão 3: Responsabilidade Social, Dimensão 4: A 

comunicação com a sociedade, Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 6: 

Organização e gestão institucional, Dimensão 7: Infraestrutura, Dimensão 8: 

Planejamento e avaliação, Dimensão 9: Atendimento ao discente, Dimensão 10: 

Sustentabilidade Financeira. 

Cada dimensão, e sujeito de pesquisa, recebeu um grupo de questões 

conforme a necessidade/característica deles. Todos os instrumentos de pesquisa 

utilizaram como critérios: ótimo, bom, regular, ruim, e não sei ou não tenho 

condições de avaliar. 
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2.2.1. Metodologia e Coleta de Dados da Pós-graduação 

 

A metodologia de coleta de dados referente às turmas de pós-graduação se 

dá em três etapas. Na primeira fez-se uma breve identificação do perfil dos alunos 

no primeiro módulo, por meio de um questionário próprio (Apêndice A). Na segunda 

realizou-se a avaliação dos módulos onde o aluno pontua o professor quanto o 

domínio do assunto, sua didática, a pontualidade e a qualidade do material 

disponibilizado, assim como é avaliado o atendimento do representante 

institucional destinado ao apoio acadêmico ao longo do módulo (Apêndice B). Esta 

é realizada ao final de cada um dos 18 módulos. Na terceira etapa será realizada a 

avaliação final dos alunos com relação a todo o curso, onde são abordados todos 

os itens das 10 dimensões estabelecidas pelo INEP. A última etapa será aplica no 

18° módulo, que acontecerá a partir de julho de 2020.  

Neste contexto, utilizou-se como metodologia a abordagem quali-

quantitativa, e realizou-se a coleta dos dados dos discentes dos cursos de Pós-

graduação por meio de um questionário semiestruturado sigiloso disponibilizado ao 

aluno em um link próprio enviado por e-mail e por WhatsApp ao final de cada 

módulo no período de janeiro a dezembro de 2019.  

 

2.2.2. Metodologia e Coleta de Dados do Docente 

 

A metodologia de coleta de dados referente aos docentes das turmas de 

pós-graduação se deu por meio de um questionário disponibilizado em formato 

impresso, e entregue de forma sigilosa em um envelope lacrado à CPA da 

Faculdade CENBRAP (Apêndice C). Este questionário aborda itens que atendem 

às dez dimensões previstas. 

 

2.2.3. Metodologia e Coleta de Dados do Colaborador 

 

A metodologia de coleta de dados referente aos colaboradores e gestores 

da Faculdade CENBRAP se deu por meio de um questionário disponibilizado em 

formato impresso, e entregue de forma sigilosa em um envelope lacrado à CPA da 

Faculdade CENBRAP (Apêndice D). Este questionário aborda itens que atendem 

às dez dimensões previstas. 



 

10 
 

 

 

2.2.4. Metodologia e Coleta de Dados da Comunidade Externa 

 

A metodologia de coleta de dados referente aos colaboradores e gestores 

da Faculdade CENBRAP se deu por meio de um questionário montado na 

plataforma Google Forms disponibilizado na página da Faculdade e por meio de 

formulário impresso disponibilizado na Caixa de Sugestões da CPA localizada na 

Faculdade (Apêndice E). 

 

2.3. SENSIBILIZAÇÃO 

 

Para disseminação das informações sobre a pesquisa e sensibilização para 

participação dos docentes e discentes da Pós-graduação, assim como dos 

técnicos-administrativos e da comunidade externa, a CPA contou com o auxílio dos 

coordenadores de curso, e do departamento de comunicação que realizou a 

divulgação por meio do site da Faculdade, e-mails e mídias sociais. 

 

2.4.  PLANO AMOSTRAL 

 

Para a realização da Autoavaliação Institucional da Faculdade CENBRAP 

mobilizou o público, e alcançou a amostragem, por meio da participação voluntária, 

de 370 alunos matriculados ativos no ano letivo de 2019, o que equivale a uma taxa 

de participação de cerca 44% dos alunos ativos da pós-graduação. Neste contexto, 

salienta-se que foram avaliados 221 Módulos/encontros.  

Além disso, a avaliação foi respondida voluntariamente, também, por 30 

professores, 10 colaboradores técnico-administrativos, e 20 pessoas comunidade 

externa. 

 

2.5. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As respostas dos formulários aplicados aos discentes foram tabuladas 

automaticamente por meio do Sistema de Gestão Acadêmica CENBRAP, sistema 

Gerenciado pela Faculdade CENBRAP.  
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Os formulários impressos aplicados aos professores, técnicos-

administrativos e comunidade externa foram tabulados manualmente pela CPA 

com o auxílio do pacote office, aplicativo Microsoft Excel. E aqueles aplicados no 

Google Forms para comunidade externa foram tabulados automaticamente pela 

própria plataforma. 

A partir dos critérios: ótimo, bom, regular, ruim, e não sei ou não tenho 

condições de avaliar, fez um agrupamento, onde considerou-se como uma 

avaliação positiva o agrupamento da maioria das respostas nos critérios ótimo e 

bom, ponderou-se avaliação negativa e de necessária a atenção e implantação 

imediata de ações no Plano de Ação quando os itens regular e ruim fossem maioria, 

e considerou-se como necessária como revisão da comunicação institucional e 

necessidade de revisão da linguagem do questionário quando a maioria for “não 

sei ou não tenho condições de avaliar”. 

A análise dos resultados se deu em reunião da CPA e eles foram 

encaminhados para os departamentos gestores para reflexão crítica e construção 

colaborativa dos planos de ação. 

 

2.6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação dos resultados aos alunos, comunidade externa e técnicos-

administrativos se deu por meio da disponibilização dos mesmos impressos em 

formato de banners (Apêndice F), dispostos na área de convivência da Faculdade 

no primeiro mês de aula. Aos professores entregou-se os resultados após a 

finalização da tabulação de cada módulo via e-mail. Disponibiliza-se, também, os 

resultados de forma permanente na página da Faculdade CENBRAP por meio do 

endereço: https://faculdade.cenbrap.edu.br/Institucional/CPA, e no mural da CPA 

instalado no corredor da IES. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade CENBRAP elaborou o 

presente relatório com a orientação da NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES N° 

065, para a apresentação dos resultados da autoavaliação institucional referente 

https://faculdade.cenbrap.edu.br/Institucional/CPA
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ao ano de 2019. A CPA coletou e sintetizou os resultados dos quatro grupos de 

entrevistados, por meio das dimensões e dos eixos determinados pelo INEP, 

conforme descrito no quadro 4: 

Eixo Dimensão Detalhamento 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e 
Avaliação 

Compreende na percepção dos 
entrevistados sobre a importância da 
realização da Avaliação e da divulgação de 
seus resultados. 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional 
 

Contempla as ações praticadas pela 
Instituição com relação ao Ensino, 
pesquisa e extensão; inclui a coerência das 
ações com a missão e valores da IES; 
demonstra a percepção dos entrevistados 
sobre o conhecimento do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), assim 
como da missão, da visão, e dos valores 
institucionais. 

Dimensão 3: 
Responsabilidade Social da 
Instituição 

Está relacionada às políticas institucionais 
que favorecem a inclusão, a acessibilidade 
e as ações de responsabilidade social. 

Eixo 3: Políticas 
Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o 
Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão 
 

Abrange a percepção dos entrevistados 
quanto a coordenação de curso, o próprio 
curso, o desempenho docente e disciplinas 
do curso, assim como a concepção de 
educação e currículo no processo de 
ensino e aprendizagem. Inclui as 
atividades de pesquisa e extensão. 

Dimensão 4: Comunicação 
com a Sociedade 

Está relacionado qualidade e eficiência da 
comunicação da Faculdade com os alunos, 
com a comunidade externa, com os 
professores, e com os técnicos-
administrativos. 

Dimensão 9: Política de 
Atendimento aos Discentes 

Abrange os serviços de acompanhamento 
psicopedagógico, atendimento da 
coordenação de estágio, e do Serviço 
Social. 

Eixo 4: Políticas de 
Gestão 

Dimensão 5: Políticas de 
Pessoal 

Compreende as políticas institucionais 
relacionadas aos funcionários da 
Faculdade 

Dimensão 6: Organização e 
Gestão da Instituição 

Abrange o conhecimento, a divulgação e 
facilidade de acesso sobre procedimentos 
relacionados a questões acadêmicas. 
Inclui-se o conhecimento do organograma 
administrativo, assim como o interesse da 
gestão nas reinvindicações. 

Dimensão 10: 
Sustentabilidade Financeira 

Trata-se da coerência do valor da 
mensalidade com o serviço prestado. 

Eixo 5: Infraestrutura 
Física 

Dimensão 7: Infraestrutura 
Física 

Contempla tanto os aspectos de 
manutenção, conservação e limpeza das 
instalações, quanto refere-se a 
infraestrutura de acervo da biblioteca e das 
salas de aula, entre outros espaços. 

Quadro 4: Dimensões e eixos determinados pelo INEP para a Avaliação Institucional 
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3.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional é contemplado pela 

Dimensão 8, de mesmo nome. Neste abordou-se o item: “como você avalia a 

importância e iniciativa da realização e divulgação dos resultados do processo 

contínuo de autoavaliação das ações da Faculdade CENBRAP. Este item foi 

respondido pelos docentes dos cursos de pós-graduação e pela equipe de técnicos-

administrativos. Observou-se que a maioria (95,68%) considera como positiva a 

inciativa (ótimo ou bom) E, apenas 4,32% a avalia como regular (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1: Como você avalia a importância e iniciativa da realização e divulgação 
dos resultados do processo contínuo de autoavaliação das ações da Faculdade 
CENBRAP - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019 

 

3.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

O Eixo 2: Desenvolvimento Institucional abrange as dimensões 1 e 3. Na 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional abordou-se os itens 

de conhecimento e acesso ao PDI, e de conhecimento e aplicação da missão, 

visão, valores e objetivos institucionais. Os itens, referentes as dimensões deste 

eixo, foram respondidos pelos docentes dos cursos de pós-graduação e pela 

equipe de técnicos-administrativos. Ao questionar sobre o conhecimento e acesso 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade CENBRAP verificou-se 
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que 50,91% dos entrevistados sinalizaram como positivo, demonstrando terem 

conhecimento e acesso ao documento e 39,09% afirmou regular ou ruim, e 10% 

afirmou não saber ou não ter condições de avaliar (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Conhecimento e acesso ao PDI da Faculdade CENBRAP - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 
 

 

Com relação ao item conhecimento e aplicação da missão, visão, valores e 

objetivos institucionais, a maioria, 85% considerou como positiva (ótimo ou bom), e 

11,5% como regular ou ruim e 4,5% afirmou não saber ou não ter condições de 

avaliar (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Conhecimento e aplicação da missão, visão, valores e objetivos 
institucionais - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 
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Na Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição indagou-se As 

Ações e a política institucional de Responsabilidade Social favorecem a inclusão e 

acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, e possuem 

impacto efetivo na comunidade em que está inserida. A maioria, 61 %, considera 

positiva a as ações e a política institucional de Responsabilidade Social, e 49% 

consideram como negativa (regular ou ruim). Este item também foi abordado no 

questionário da comunidade externa (Gráfico 4): 

 

 

Gráfico 4: Ações e a política institucional de Responsabilidade Social favorecem 
a inclusão e acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, e 
possuem impacto efetivo na comunidade em que está inserida - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 

 

3.3. EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

O Eixo 3: Políticas acadêmicas é composto pelas Dimensões 2, 4 e 9. A 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa1 e a Extensão foi dividida em três 

itens com o objetivo de contemplar todas as dimensões deste eixo, e ao mesmo 

tempo obter-se um panorama amplo desta dimensão, considerada fundamental 

para a Gestão acadêmica e administrativa desta IES.  

 
1 Salienta-se que a Faculdade não fará pesquisa, conforme descrito no seu PDI. 
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No primeiro item indagou-se sobre a disponibilidade de atendimento, 

dedicação e relacionamento com o Coordenador de Curso de pós-graduação. Este 

item foi respondido pelos discentes e docentes da Pós-graduação. A maioria, 98% 

considerou como positiva (ótimo ou bom), e 2% como regular (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5: Disponibilidade de atendimento, dedicação e relacionamento com o 
Coordenador de Curso de pós-graduação - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 

  

O segundo item teve como propósito analisar o desempenho do docente nas 

disciplinas do curso de pós-graduação. Este foi respondido pelos alunos dos cursos 

de pós-graduação ao final de cada módulo ministrado em 2019. Para tal sinalizou-

se quatro critérios que foram avaliados: Domínio do assunto, Didática, Pontualidade 

e Material disponibilizado em cada módulo. Quanto ao Domínio do assinto, a 

maioria, 97,71% considerou como positiva (ótimo ou bom), 2,32% como regular e 

2% afirmou não saber ou não ter condições de avaliar.  

Quanto a didática, a maioria, 93,08% afirmou ser como positiva (ótimo ou 

bom), 5,92% como regular ou ruim, e 1% afirmou não saber ou não ter condições 

de avaliar. No critério pontualidade, 98,70% destacou como positiva, e apenas 

1,30% avaliou como como regular ou ruim. E, por último, quanto ao material 

disponibilizado pelo docente no módulo da pós-graduação, a maioria, 93,63% 

afirmou ser positiva, e 6,37% avaliou como regular ou ruim. 
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Gráfico 6: Análise do desempenho do docente nas disciplinas do curso de pós-graduação - 2019 
(%) 
Fonte: CPA, 2019. 

 

Em seguida avaliou-se as ações de divulgação, envolvimento e realização 

das atividades de extensão da Faculdade CENBRAP. Este item foi respondido 

pelos docentes, colaboradores e comunidade externa. A maioria, 79% afirmou 

serem positivas, e 21% avaliou como regular ou ruim (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7: Ações de divulgação, envolvimento e realização das atividades de 
extensão da Faculdade CENBRAP - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 
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Na Dimensão 4: A comunicação com a sociedade, abordou-se dois itens. 

Essa dimensão foi respondida pelos colaboradores, docentes e comunidade 

externa. O primeiro item foi a contribuição dos meios de comunicação utilizados 

pela Faculdade CENBRAP para o conhecimento da comunidade em geral sobre as 

atividades desenvolvidas pela Faculdade CENBRAP, 74,4% dos participantes da 

pesquisa consideraram como positiva, e 25,6% regular ou ruim (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8: Contribuição dos meios de comunicação utilizados pela Faculdade 
CENBRAP para o conhecimento da comunidade em geral sobre as atividades 
desenvolvidas pela Faculdade CENBRAP - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 

 

O segundo e último item foi sobre o funcionamento e a qualidade do 

atendimento da ouvidoria da Faculdade CENBRAP, a maioria considerou como 

positiva sendo 61,30% consideraram como positivo e 29,70% como regular ou ruim, 

e 10% não saber ou não ter condições de avaliar. 
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Gráfico 9: Funcionamento e a qualidade do atendimento da ouvidoria da Faculdade 
CENBRAP - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 

 

Na Dimensão 9: Atendimento ao discente indagou-se aos alunos de pós-

graduação como eles avaliam as ações de atendimento e acompanhamento 

discente da Faculdade CENBRAP para os cursos de Pós-graduação Lato Sensu. 

A maioria destacou a avaliação como positiva (91,29%) e 9,71% afirmou não saber 

ou não ter condições de avaliar (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10: Atendimento ao discente - 2019 (%)  
Fonte: CPA, 2019. 
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Faculdade CENBRAP durante as aulas de cada módulo. Os itens avaliados com 

relação ao representante institucional foram disponibilidade, pontualidade e 

competência técnica. Sobre a disponibilidade, a maioria 98,72% afirmou ser 

positiva a disponibilidade apresentada pelo representante institucional, e 1,28% 

afirmou não saber ou não ter condições de avaliar (Gráfico 11). 

 

Sobre o item pontualidade, a maioria, 99,11% avaliou como positiva, e 

apenas 0,89% avaliou como negativa (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12:  Pontualidade no atendimento do representante institucional 
para Apoio Acadêmico da Pós-graduação- 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 
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Gráfico 11: Disponibilidade do atendimento do representante institucional para 

Apoio Acadêmico da Pós-graduação- 2019 (%) 

Fonte: CPA, 2019. 
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Com relação a competência técnica, a maioria 98,39% avaliou como positiva, 

sendo que 1,61% afirmou não saber ou não ter condições de avaliar (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13: Competência Técnica no atendimento do representante institucional 

para Apoio Acadêmico da Pós-graduação - 2019 (%) 

Fonte: CPA, 2019. 

 

3.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

O Eixo 4: Políticas de Gestão é composto por três dimensões 5, 6 e 10, e foi 

respondido pelos colaboradores da Faculdade CENBRAP. Na Dimensão 5: 

Políticas de Pessoal, indagou-se se número de colaboradores técnico-

administrativos é suficiente para que eles possam desempenhar suas tarefas com 

eficiência e atenderem com cortesia. A maioria, 95,33%, considerou como positivo, 

e 4,77% avaliou como regular ou ruim (Gráfico 14). 
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Gráfico 14: Número de colaboradores técnico-administrativos é suficiente para que 
eles possam desempenhar suas tarefas com eficiência e atenderem com cortesia 
- 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 
 

Na Dimensão 6: “Organização e Gestão da Instituição”, questionou-se sobre 

o conhecimento da estrutura organizacional, a clareza na acessibilidade dos 

procedimentos acadêmico/administrativos e a disponibilidade da Diretoria Geral, 

verificou-se que 83,90% respondeu positivamente, e 16,10% posicionou-se regular 

ou ruim (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Conhecimento da estrutura organizacional, a clareza na acessibilidade 
dos procedimentos acadêmico/administrativos e a disponibilidade da Diretoria 
Geral - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 
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Na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira abordou-se a coerência no 

valor da mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura disponível pela 

Faculdade. Sobre este 91,69% considera a existência de uma coerência, e 8,41% 

posiciona como insatisfeito sobre tal item (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16: Coerência no valor da mensalidade com o serviço prestado e 
infraestrutura disponível pela Faculdade - 2019 (%) 
Fonte: CPA, 2019. 

 

3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

O Eixo 5 é dedicado a Dimensão 7: Infraestrutura. Indagou-se aos 

colaboradores se a infraestrutura física da Faculdade CENBRAP atende as suas 

demandas de trabalho, todos responderam positivamente. 

 

3.6. AVALIAÇÃO DO PERFIL DO ALUNO DOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

Na primeira etapa da avaliação institucional realizada com os alunos de pós-

graduação fez-se uma breve identificação do perfil dos alunos. Esta foi realizada 

no primeiro módulo de cada curso, por meio de um questionário próprio 
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Faculdade CENBRAP, 2,24% por meio do Facebook, 1,40% através de Cartazes, 

0,56% por meio da Revista CENBRAP em Foco, 0,56% pelo Instagram, e 0,28% 

por meio do Linkedin. 

Ao abordar sobre o objetivo do discente com o curso, a maioria, 36,23%, 

destacou buscar no curso Aprendizagem/experiência, 34,02% anseia com o curso 

obter aprovação na prova de título, 12,97% deseja a partir do curso poder mudar 

de especialidade, 12,03% tem interesse na progressão na carreira, 3,32% 

buscaram o curso com foco em preparar-se para Concurso Público, e o restante, 

1,42% assinalaram como Outros sem detalhar o motivo. 

E, por último ao questionar onde o pós-graduando trabalha verificou-se que 

a maioria 13,52% atua em Hospital Público, seguida de 13,25% que atende em 

Consultório. E terceira posição, 11,81% atuam no Programa de Saúde da Família - 

PSF, seguida de 10,89% lotados em Unidades Básicas de Saúde - UBS e na 

Prefeitura, respectivamente. Cerca de 9,58% atuam em Clínica Particular, 8,27% 

em Hospital Particular, 7,48% afirmaram trabalhar em Outros locais sem 

detalhamento, 7,22% em Unidade de Pronto Atendimento - UPA e 7,09% em 

Empresas. 

Esta análise do perfil do aluno de pós-graduação permitirá o melhor 

direcionamento da divulgação e comunicação com o público-alvo desses cursos da 

Faculdade CENBRAP 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Apresenta-se aqui uma análise sintetizada dos dados por meio dos eixos e 

dimensões investigados, e a partir desta análise fez-se no próximo item a proposta 

de ações de melhoria. 

No Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional, Dimensão 8, verificou-se 

que esta foi avaliada de forma satisfatória. Todavia, buscar-se-á a ampliação da 

divulgação dos resultados da Autoavaliação, e a realização de ações de 

sensibilização dos objetivos e ações da CPA com o objetivo de alcançar o estágio 

de apropriação dos resultados pelos sujeitos envolvidos. 

No Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, no qual abrange as dimensões 1 

e 3. Na Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional, apesar de 
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todos os itens serem avaliados pela maioria com conceitos satisfatórios, a CPA o 

destaca como um ponto de melhoria tanto o conhecimento e acesso ao PDI, quanto 

o conhecimento e a aplicação da missão, visão, valores e objetivos institucionais. 

Na Dimensão 3: Responsabilidade Social, sobre as ações e a política 

institucional de Responsabilidade Social com relação ao favorecimento da inclusão 

e da acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, assim como 

seu impacto na comunidade, são também considerados como pontos de melhorias. 

Deste modo, a Faculdade CENBRAP necessita ampliar as atividades de 

responsabilidade social e inclusão, com a finalidade de atendimento das demandas 

sociais locais. Acompanhado da ampliação das ações é necessário também o 

aumento da divulgação dos resultados obtidos em tais ações. 

No Eixo 3: Políticas acadêmicas, composto pelas Dimensões 2, 4 e 9. Na 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão foram consideradas 

como positivo o desempenho dos coordenadores dos cursos, e dos docentes nos 

módulos de pós-graduação, e das atividades das disciplinas dos cursos. Todavia, 

foram observados como pontos de melhorias as ações de divulgação, envolvimento 

e realização das atividades de extensão da Faculdade CENBRAP. Neste contexto, 

atualmente as atividades de extensão presentes na Faculdade estão relacionadas 

aos eventos nacionais por ela organizados e aos cursos de extensão realizados 

nas modalidades presencial e a distância. É fundamental a ampliação das 

atividades extensionistas em 2020 como forma integrar a comunidade, o corpo 

discente e docente por meio de projetos de extensão de cunho social ou não.  

Na Dimensão 4: A comunicação com a sociedade, apesar de ter sido 

avaliado positivamente, a CPA considera a necessidade de intervenção para 

melhorias. Atualmente a principal fonte de comunicação da Faculdade com a 

sociedade são as redes sociais, é fundamental repensar, e inserir outros meios de 

comunicação que contribuam para a sua melhoria e a abrangência de maior 

número de pessoas. Além da comunicação é necessário atentar-se para a 

necessidade de melhoria da Ouvidoria como canal de comunicação com a 

instituição. 

Na Dimensão 9: Atendimento ao discente observou-se uma avaliação 

positiva realizada pelos alunos dos cursos de pós-graduação. Em 2020 este item 

também será avaliado pelos alunos dos cursos de graduação, demandando 
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atenção para manter a avaliação positiva também em uma estrutura de 

atendimento discente própria para a graduação. 

No Eixo 4: Políticas de Gestão as três dimensões 5, 6 e 10 foram analisadas. 

Na Dimensão 5: Políticas de Pessoal o quantitativo de funcionários e a qualidade 

do atendimento foi considerada como positiva. Em 2020 este item também será 

avaliado pelos alunos e professores dos cursos de graduação. 

Na Dimensão 6:Organização e Gestão da Instituição os itens listados apesar 

de terem avaliação dada pela maioria como positiva, considera-se como 

fundamental uma reapresentação dos procedimentos acadêmicos/administrativos 

da IES e uma reapresentação do organograma institucional para todos os 

departamentos, tendo em vista que no último semestre agregou-se novos 

colaboradores a equipe. 

Na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira a coerência no valor da 

mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura disponível pela Faculdade foi 

bem avaliada pelos colaboradores e professores, em 2020 este item também será 

avaliado pelos discentes e docentes da graduação. 

No Eixo 5: Infraestrutura Física, Dimensão 7, observou que os 

colaboradores estão satisfeitos sobre a infraestrutura física e o ambiente de 

trabalho da Faculdade CENBRAP. E, no próximo ano este item também será 

avaliado pelos alunos dos cursos de graduação, com a abertura das turmas em 

2020. Deste modo, será possível observar os pontos de melhoria e adequação do 

espaço físico a partir da opinião dos discentes e docentes da graduação. Em 2020 

será agregado neste item para o questionário dos discentes e docentes da 

graduação a avaliação da biblioteca física e virtual, dos banheiros, do 

estacionamento, e das salas de aula. Sugere-se que a Faculdade CENBRAP 

realize melhorias na adequação dos aspectos de acessibilidade e sinalização 

interna do prédio, biblioteca, e internet para receber a turma da graduação no 

primeiro semestre de 2020. 

 

5. PLANO DE AÇÕES COM BASE NOS RESULTADOS DE 2019 

 

O modelo de Plano de Ações proposto pela CPA da Faculdade CENBRAP 

foi adaptado e construído a partir da metodologia 5W2H, no qual detalha: O que 
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será feito (ações previstas), Porque será feito (justificativa, benefícios), Onde será 

feito (local, departamento), Quando será feito (início e término – Tempo/ 

Cronograma), Por quem será feito (responsabilidade), Como será feito (etapas), 

Quanto custará fazer (custo). 

Sendo assim, apresenta-se os itens supracitados alocados dentro da 

estrutura de eixos e dimensões do INEP, conforme apresenta-se no quadro 5: 
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Quadro 6 - Pontos de Melhoria e Plano de Ações com base na CPA de 2019 
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ampliação da 
divulgação dos 
resultados da 
Autoavaliação 

Fazer um 
planejamento com 
o departamento de 
comunicação e 
marketing  

Objetivo: definir novas 
estratégias de 
divulgação dos 
resultados.  
Benefício: a ampliação 
da divulgação dos 
resultados da 
autoavaliação 

Departame
nto de 

Comunicaç
ão e 

marketing 

Início em: 20 
de fevereiro 
de 2020. 
 
Término: 30 
de março de 
2020. 

CPA e 
coordenação do 
Departamento 

de 
Comunicação e 

Marketing  

Etapa 1: Definição de 
estratégias 
Etapa 2: criação de um 
plano de divulgação com 
as artes que serão 
utilizadas na divulgação 
da CPA em 2020 
Etapa 3: Implantação das 
estratégias e planos 
criados. 

R$ 100,00 

realização de 
ações de 
sensibilização 

Desenvolver novas 
ações de 
sensibilização com 
alunos, 
professores, 
técnicos-
administrativos.  

Objetivo: sensibilizar os 
atores envolvidos. 
 
Benefício: maior 
engajamento e 
participação de todos 
nos processos de 
autoavaliação 
institucional. 

Salas de 
aula, dos 

professores
, copa, área 

de 
convivência 

e 
coordenaçõ

es 

Início em: 20 
de fevereiro 
de 2020 
 
Término: 30 
de março de 
2020 

CPA 
Coordenação 
acadêmica e 
dos cursos 

Departamento 
de 

Comunicação e 
Marketing 

Etapa 1: Planejar as 
melhores estratégias de 
sensibilização. 
Etapa 2: criação e 
impressão dos materiais 
para a sensibilização. 
Etapa 3: executar as 
atividades planejadas. 
Etapa 4: avaliar o 
resultado das ações 
desenvolvidas. 

R$ 300,00 

realização de 
ações que 
proporcionem a 
apropriação dos 
resultados pelos 
atores envolvidos, 
por meio da 
apresentação dos 

Realizar ações que 
proporcionem a 
apropriação dos 
resultados pelos 
atores envolvidos. 

Objetivo: proporcionem 
a apropriação dos 
resultados pelos atores 
envolvidos. 
 
Benefício: maior 
engajamento e gerar 
sentimento de 

Salas de 
aula, dos 

professores
, copa, área 

de 
convivência 

e 
coordenaçõ

es 

Início em: 03 
de março de 
2020 
 
Término em: 
20 de junho 
de 2020 

CPA e 
coordenação do 
Departamento 

de 
Comunicação e 

Marketing 

Etapa 1: Planejar um 
evento de promoção da 
CPA para todos os atores 
envolvidos. 
Etapa 2: Apresentar no 
evento os objetivos e 
ações da CPA na IES, e 
como todos podem 
participar. 

R$ 400,00 
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objetivos e ações 
da CPA 

pertencimento nos 
envolvidos 

Etapa 3: Divulgar o 
resultado do evento como 
forma de publicização da 
ação. 
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conhecimento e 
acesso ao PDI 

Fazer a 
disponibilização e a 
divulgação do PDI 
para a comunidade 
acadêmica e em 
geral 

Objetivo: tornar público e 
conhecido o Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional. 
 
Benefício: ter a 
participação dos atores 
sociais no processo de 
desenvolvimento da IES 

Departame
nto de 

Comunicaç
ão e 

marketing 
Salas de 
Aula e do 
professor 

Início em: 06 
de janeiro de 
2020 
 
Término em: 
20 de junho 
de 2020 

CPA 
Coordenação 
acadêmica e 
dos cursos 

Departamentos 
de 

Comunicação e 
Marketing e de 

Recursos 
Humanos 

Etapa 1: Publicar o PDI no 
Site institucional, 
disponibilizando também 
no Portal do Aluno e do 
Professor. 
Etapa 2: Realizar 
capacitação com os 
professores e funcionários 
técnicos-administrativos 
sobre o PDI e demais 
documentos institucionais. 
Etapa 3: Realizar a 
apresentação do 
documento e explicar sua 
função aos alunos dos 
cursos de graduação. 

R$ 150,00 

conhecimento e a 
aplicação da 
missão, visão, 
valores e 
objetivos 
institucionais 

Fazer a divulgação 
da missão, visão, 
valores e objetivos 
institucionais, e 
mostrar a sua 
aplicação por meio 
da disseminação 
das ações 
institucionais 

Objetivo: tornar público o 
compromisso da 
Faculdade CENBRAP 
com a sociedade, por 
meio da sua identidade 
institucional: a missão, a 
visão, os valores e os 
objetivos institucionais. 
 
Benefício: o 
reconhecimento e o 
pertencimento da 
comunidade acadêmica 
e externa com as ações 
institucionais ligadas ao 
seu propósito detalhado 
na sua missão, visão, 
valores e objetivos. 

Departame
nto de 

Comunicaç
ão e 

marketing 
Salas de 
Aula e do 
professor 

Início em: 03 
de fevereiro 
de 2020 
 
Término em: 
20 de junho 
de 2020 

CPA 
Coordenação 
acadêmica e 
dos cursos 

Departamentos 
de 

Comunicação e 
Marketing e de 

Recursos 
Humanos 

Etapa 1: Divulgar a 
formulação dos objetivos 
da Faculdade CENBRAP 
para os alunos, 
professores e 
funcionários. 
Etapa 2: Correlacionar as 
ações praticadas à missão 
institucional de modo que 
os alunos e professores as 
reconheçam. 
Etapa 3: Publicar a 
Missão, a Visão e os 
Valores da Faculdade no 
site institucional e em 
formato de placa em áreas 
comuns da Instituição; 

R$ 100,00 
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Ações e a política 
institucional de 
Responsabilidade 
Social com 
relação ao 
favorecimento da 
inclusão e da 
acessibilidade de 
pessoas 
portadoras de 
necessidades 
especiais, assim 
como seu impacto 
na comunidade 

Ampliar as 
atividades de 
responsabilidade 
social e inclusão 

Objetivo: atender das 
demandas sociais locais 
 
Benefício: contribuir 
para a redução da 
desigualdade social 

Todos os 
departame

ntos da 
Faculdade 

Início em: 03 
de fevereiro 
de 2020 
 
Término em: 

20 de 
dezembro de 

2020 

CPA 
Coordenação 
acadêmica e 
dos cursos 

Departamentos 
de 

Comunicação e 
Marketing e de 

Recursos 
Humanos 

Etapa 1: divulgação da 
política institucional de 
inclusão e acessibilidade 
de pessoas portadoras de 
necessidades especiais 
Etapa 2: Sensibilizar os 
alunos, docentes e 
técnicos-administrativos 
sobre as Ações de 
Responsabilidade Social 
realizadas pela Faculdade 
CENBRAP 
semestralmente. 
Etapa 3: Realizar projetos 
de Responsabilidade 
Social. 
Etapa 4: Divulgação de 
relatos de experiências de 
comunidades que 
receberam ações de 
responsabilidade social 
realizadas pela Faculdade 
CENBRAP. 
Etapa 5: Realizar o 
cadastro das ações de 
Responsabilidade Social 
de 2020 junto a ABMES 
para a obtenção do Selo 
de instituição socialmente 
responsável. 
Etapa 6: Divulgar os 
resultados das ações de 
responsabilidade social 
entre a comunidade 
acadêmica e externa. 

R$ 
1.000,00 
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Ações de 
divulgação, 
envolvimento e 

Ampliar a 
divulgação, o 
envolvimento da 

Objetivo: Realizar 
atividades de extensão 
que contribuam 

Departame
nto de 

Comunicaç

Início em: 10 
de março de 
2020 

CPA 
Coordenação 
acadêmica e 

Etapa 1: Realizar o 
planejamento das 
atividades e projetos de 

R$ 100,00 
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realização das 
atividades de 
extensão da 
Faculdade 
CENBRAP 

comunidade 
acadêmica e 
externa, e a 
realização das 
atividades de 
extensão da 
Faculdade 
CENBRAP 

diretamente para o 
desenvolvimento das 
comunidades 
acadêmica e externa.  
 
Benefício: interação dos 
discentes e docentes 
com a comunidade em 
geral por meio de 
projetos de extensão 

ão e 
marketing 
Salas de 
Aula e do 
professor 

 
Término em: 

20 de 
dezembro de 

2020 

dos cursos 
Departamento 

de 
Comunicação e 

Marketing 

extensão que serão 
realizados em 2020. 
Etapa 2: Definir com o 
corpo docente quais 
atividades e projetos de 
extensão serão realizados 
nas suas disciplinas como 
forma de aplicação da 
teoria na prática. 
Etapa 3: Montagem do 
material e divulgação das 
atividades de extensão 
planejadas. 
Etapa 4: Realizar os 
projetos de extensão. 
Etapa 5: Realizar eventos 
que envolvam a 
comunidade acadêmica e 
externa. 
Etapa 6: Coletar os 
relatórios, fotos e vídeos 
para produção do 
relatório institucional de 
eventos de 2020. 
Etapa 7: Divulgar os 
resultados de todas as 
ações de extensão. 
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Contribuição dos 
meios de 
comunicação 
utilizados pela 
Faculdade 
CENBRAP para o 
conhecimento da 
comunidade em 
geral sobre as 
atividades 
desenvolvidas 

Melhorar a 
comunicação da 

Faculdade 
CENBRAP com a 
comunidade em 

geral 

Objetivo: Analisar os 
meios de comunicação 
utilizados atualmente e 
avaliar outras opções 
para agregar ao atual 
plano de comunicação e 
marketing da Faculdade 
CENBRAP 
 

Departame
nto de 

Comunicaç
ão e 

marketing 

Início em: 13 
de março de 
2020 
 
Término em: 
20 de abril 
de 2020 

Diretoria Geral, 
CPA, 

coordenação do 
Departamento 

de 
Comunicação e 

Marketing 

Etapa 1: Rever o retorno 
dos canais de 
comunicação adotados 
pela Faculdade 
CENBRAP. 
Etapa 2: Realizar um 
levantamento junto a 
comunidade acadêmica 
sobre os meios de 
comunicação que a 
mesma acessa com maior 

R$ 400,00 
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pela Faculdade 
CENBRAP  

Benefício: maior número 
de pessoas conhecendo 
as ações institucionais. 

frequência, para tornar a 
comunicação direcionada. 
Etapa 3: Adotar novas 
ferramentas/meios de 
comunicação para 
divulgação das ações 
institucionais com a 
comunidade acadêmica e 
externa. 

Funcionamento e 
a qualidade do 
atendimento da 

ouvidoria da 
Faculdade 
CENBRAP 

Melhorar a 
comunicação da 
Faculdade 
CENBRAP por 
meio da Ouvidoria 

Objetivo: Melhorar a 
visibilidade e a 
interação/acesso da 
ouvidoria com a 
comunidade acadêmica 
e externa 
 
Benefício: proporcionar 
a comunidade 
acadêmica e em geral 
um canal de 
comunicação 
comprometido e ágil. 

Departame
nto de 

Comunicaç
ão e 

marketing 

Início em: 05 
de fevereiro 
de 2020 
 
Término em: 
10 de junho 

de 2020 

CPA, 
coordenação do 
Departamento 

de 
Comunicação e 

Marketing 

Etapa 1: analisar o cenário 
que se encontra a 
ouvidoria, e os canais 
utilizados para o acesso a 
ela atualmente. 
Etapa 2: criação de novos 
canais de comunicação: 
criação de formulário no 
site institucional, e 
instalação de caixa de 
sugestões da ouvidoria na 
Faculdade CENBRAP. 
Etapa 3: revisão e 
treinamento do ouvidor 
quanto aos processos do 
departamento. 
Etapa 4: 
acompanhamento do 
impacto das mudanças. 

R$ 100,00 
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Conhecimento da 
estrutura 
organizacional, a 
clareza na 
acessibilidade dos 
procedimentos 
acadêmico/admini
strativos e a 
disponibilidade da 
Diretoria Geral 

Ampliar o 
conhecimento dos 

procedimentos 
acadêmicos e da 

estrutura 
organizacional 

Objetivo: Alinhar o 
conhecimento dos 
procedimentos 
acadêmicos e a 
estrutura organizacional 
por toda equipe 
 
Benefício: ter sincronia 
na execução das 
atividades 

Coordenaç
ão 

Acadêmica 

Início em: 03 
de fevereiro 
de 2020 
 
Término em: 
10 de abril 
de 2020 

CPA, 
Departamentos 

de 
Comunicação e 
Marketing e de 

RH 

Etapa 1: Divulgação do 
organograma da 
Faculdade CENBRAP 
junto ao seu corpo 
técnico-administrativo, 
discente e docente; 
Etapa 2: Divulgação dos 
procedimentos 
relacionados as questões 
acadêmicas da 

R$ 50,00 
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acadêmico/administrativ
as. 

graduação e da pós-
graduação para técnicos-
administrativos, discentes 
e docentes, tendo em 
vista o início das 
atividades da graduação 
em 2020/1. 
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a coerência no 
valor da 

mensalidade com 
o serviço 

prestado e 
infraestrutura 

disponível pela 
Faculdade 

Ampliar a 
valorização do 
serviço prestado 
por meio do 
aumento da 
qualidade do 
mesmo. 

Objetivo: Clarificar ao 
aluno e ao professor 
sobre o compromisso 
institucional com a 
qualidade do ensino, 
frente ao investimento 
financeiro feito pelo 
discente nos produtos 
educacionais da IES. 
 
Benefício: apresentar 
transparência dos 
investimentos junto a 
comunidade acadêmica 
e externa 

Departame
nto de 

Comunicaç
ão e 

Marketing 

Início em: 10 
de março de 
2020 
 
Término em: 

10 de 
dezembro de 

2020 

Departamento 
de 

Comunicação e 
Marketing e 

Diretoria Geral 

Etapa 1: Divulgar para a 
comunidade acadêmica e 
geral os investimentos e 
melhorias feitas 
continuamente. 
Etapa 2: Investir na 
realização de eventos e 
atividades de extensão. 
Etapa 3: Investir na 
realização de ações de 
Responsabilidade Social. 
Etapa 4: Investir na 
qualificação do corpo 
docente e técnico-
administrativo. 
Etapa 5: Investir na 
manutenção e ampliação 
da infraestrutura física e 
mobiliária. 

R$ 
10.000,00 
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Preparação da 
infraestrutura 

para recebimento 
da turma de 

graduação em 
2020/1 

Melhorar a 
infraestrutura nos 

quesitos 
acessibilidade e 

sinalização interna 
do prédio, 

biblioteca, e 
internet para 

recebimento da 
turma de 

graduação em 
2020/1 

Objetivo: Proporcionar 
aos alunos e professores 
uma infraestrutura 
adequada. 
 
Benefício: conforto e 
qualidade de ensino. 

Toda a 
Faculdade 

Início em: 06 
de janeiro de 
2020 
 
Término em: 
20 de 
fevereiro de 
2020. 

Coordenação 
Administrativa e 

Financeira 

Etapa 1: organização da 
biblioteca física e 
contratação de uma 
biblioteca virtual. 
Etapa 2: adequar os 
elementos de 
acessibilidade e 
sinalização interna do 
prédio com placas em 
braile, piso tátil, placas de 
sinalização no 
estacionamento de 
prioridade para idoso e 
pcd, e barras nos 
banheiros. 
Etapa 3: contratar um 
prestador de serviço para 
a Cantina 
Etapa 4: Ampliar a 
capacidade do serviço de 
internet com a instalação 
de roteadores para o 
acesso wifi de alunos e 
professores.  
Etapa 5: criação de um 
laboratório de informática 
e de metodologias 
inovadoras para a 
realização de aulas com 
metodologias ativas. 
Etapa 6: 
Acompanhamento da 
manutenção e 
conservação e a limpeza 
das instalações físicas da 
IES 

R$ 
25.000,00 

Quadro 5 - Pontos de Melhoria e Plano de Ações com base na CPA de 2019 
Fonte: CPA, 2019 
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Além do Plano de Ações apresentado a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA da Faculdade CENBRAP realizará para o próximo ano a atualização e 

adequação dos instrumentos e processos. Inserirá todos os instrumentos de coleta 

– questionário semiestruturado, na plataforma do Sistema de Gestão Educacional, 

de modo a melhorar a operacionalização da coleta de dados junto aos docentes e 

colaboradores. Realizará, ainda, eventos de sensibilização junto aos alunos dos 

cursos de graduação. E, acompanhará e divulgará a realização das atividades 

estabelecidas no Plano de Ações.  
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APÊNDICE A 
QUESTIONÁRIO  

PERFIL DO ALUNO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - APLICADO 

NO PRIMEIRO MÓDULO EM 2019 

 

1. Como conheceu o curso? 

(  ) Indicação de amigos (  ) Pesquisa no Google (  ) Congressos realizados pela 

Faculdade CENBRAP (  ) Outros (  ) já ser ex-aluno da Faculdade CENBRAP (  ) 

Facebook (  ) Cartazes (  ) Revista CENBRAP em Foco (  ) Instagram (  ) Linkedin. 

 

2. Qual seu objetivo com o curso? 

(  ) Aprendizagem/experiência (  ) aprovação na prova de título (  )  mudar de 

especialidade (  ) progressão na carreira (  ) preparar-se para Concurso Público (  ) 

Outros  

 

3. Onde você trabalha? 

(  ) Hospital Público (  ) Consultório (  ) Programa de Saúde da Família – PSF (  ) 

Unidades Básicas de Saúde - UBS (  ) Prefeitura (  ) Clínica Particular (  ) Hospital 

Particular (  ) Outros locais (  ) Unidade de Pronto Atendimento - UPA (  ) Empresas 
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APÊNDICE B 
QUESTIONÁRIO 

ALUNOS PÓS-GRADUAÇÃO – APLICADO POR MÓDULO EM 2019 
 
 

1. Disponibilidade de atendimento, dedicação e relacionamento com o 
Coordenador de Curso de pós-graduação: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
2. Desempenho do docente nas disciplinas do curso de pós-graduação quanto 
ao Domínio do assunto 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
3. Desempenho do docente nas disciplinas do curso de pós-graduação quanto 
a Didática 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
4. Desempenho do docente nas disciplinas do curso de pós-graduação quanto 
a Pontualidade  

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 

5. Desempenho do docente nas disciplinas do curso de pós-graduação quanto 
ao Material disponibilizado em cada módulo 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
6. Ações de atendimento e acompanhamento discente da Faculdade 
CENBRAP para os cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
7. Atendimento do representante institucional para Apoio Acadêmico da 
Faculdade CENBRAP durante as aulas de cada módulo quanto a disponibilidade. 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 
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8. Atendimento do representante institucional para Apoio Acadêmico da 
Faculdade CENBRAP durante as aulas de cada módulo quanto a pontualidade  

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
9. Atendimento do representante institucional para Apoio Acadêmico da 
Faculdade CENBRAP durante as aulas de cada módulo quanto a competência 
técnica. 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 
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APÊNDICE C 
QUESTIONÁRIO 

DOCENTE DA PÓS-GRADUAÇÃO - APLICADO POR MÓDULO EM 2019 
 

1. Como você avalia a importância e iniciativa da realização e divulgação dos 
resultados do processo contínuo de autoavaliação das ações da Faculdade 
CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
2. Como você avalia o conhecimento e acesso ao PDI? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
3. Como você avalia o conhecimento e aplicação da missão, visão, valores e objetivos 

institucionais? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
4. Como você avalia as Ações e a política institucional de Responsabilidade Social 

favorecem a inclusão e acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades 
especiais, e possuem impacto efetivo na comunidade? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
5. Como você avalia a disponibilidade de atendimento, dedicação e relacionamento 

com o Coordenador de Curso de pós-graduação? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
6. Como você avalia as ações de divulgação, envolvimento e realização das 

atividades de extensão da Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
7. Como você avalia a contribuição dos meios de comunicação utilizados pela 

Faculdade CENBRAP para o conhecimento da comunidade em geral sobre as 
atividades desenvolvidas pela Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
8. Como você avalia o funcionamento e a qualidade do atendimento da ouvidoria da 

Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 
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APÊNDICE D 
QUESTIONÁRIO  

COLABORADOR - APLICADO EM 2019 
 

1. Como você avalia a importância e iniciativa da realização e divulgação dos 
resultados do processo contínuo de autoavaliação das ações da Faculdade 
CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
2. Como você avalia o conhecimento e acesso ao PDI? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
3. Como você avalia o conhecimento e aplicação da missão, visão, valores 

e objetivos institucionais? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
4. Como você avalia as Ações e a política institucional de Responsabilidade 

Social favorecem a inclusão e acessibilidade de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, e possuem impacto efetivo na comunidade? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
5. Como você avalia a disponibilidade de atendimento, dedicação e 

relacionamento com o Coordenador de Curso de pós-graduação? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
6. Como você avalia as ações de divulgação, envolvimento e realização das 

atividades de extensão da Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
7. Como você avalia a contribuição dos meios de comunicação utilizados 

pela Faculdade CENBRAP para o conhecimento da comunidade em 
geral sobre as atividades desenvolvidas pela Faculdade CENBRAP? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
8. Como você avalia o funcionamento e a qualidade do atendimento da 

ouvidoria da Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 
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9. Como você avalia o número de colaboradores técnico-administrativos, 
com relação ao desempenho de suas tarefas com eficiência e 
atendimento com cortesia dos discentes e docentes? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 
avaliar 
 

10. Como você avalia o seu conhecimento da estrutura organizacional, a 
clareza na acessibilidade dos procedimentos acadêmico/administrativos 
e a disponibilidade da Diretoria Geral? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 
avaliar 
 

11. Como você avalia a coerência no valor da mensalidade com o serviço 
prestado e infraestrutura disponível pela Faculdade? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 
avaliar 
 

12. Como você avalia a infraestrutura física da Faculdade CENBRAP atende 
as suas demandas de trabalho? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 
avaliar 
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APÊNDICE E 
QUESTIONÁRIO  

COMUNIDADE EXTERNA - APLICADO EM 2019 
 
 
 
1. As ações e a política institucional de Responsabilidade Social favorecem a 

inclusão e acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades 
especiais, e possuem impacto efetivo na comunidade? 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
2. Como você avalia as ações de divulgação, envolvimento e realização das 
atividades de extensão da Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
3. Como você avalia a contribuição dos meios de comunicação utilizados pela 
Faculdade CENBRAP para o conhecimento da comunidade em geral sobre as 
atividades desenvolvidas pela Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 

 
4. Como você avalia o funcionamento e a qualidade do atendimento da 
ouvidoria da Faculdade CENBRAP? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Não sei ou não tenho condições de 

avaliar 
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APÊNDICE F 
BANNER: RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019  

 

 
 


