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1. APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2020, o impacto da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-

19) sobre a educação requereu um novo modo de trabalho e o realinhamento das práticas de 

ensino-aprendizagem neste novo cenário. Desde 20 de março de 2020 o Centro 

Universitário Padre Albino vem desenvolvendo o ensino em seus cursos de graduação na 

modalidade remota de forma complementar à atividades práticas conforme a classificação 

da pandemia e o cenário epidemiológico nacional, estadual e local. 

A substituição das aulas presenciais por aulas remotas em meios digitais ocorreu 

com o objetivo de propiciar mais segurança aos acadêmicos. Para minimizar os efeitos da 

interrupção das atividades acadêmicas presenciais foi criadoum fluxo contínuo de 

informações a  toda a comunidade acadêmica e comunidade externa por meio do site da 

Faculdade, redes sociais e a utilização de plataformas digitais Moodle® e Zoom para a 

transmissão de aulas remotas. 

Importante compartilhar informações pertinentes ao momento de quarentena para 

que todos tenham conhecimentos das atividades que estão sendo realizadas internamente. 

A disponibilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs) e metodologias foi 

intensificada para que as atividades didáticas pudessem ocorrer com a qualidade que sempre 

marcou a Unifipa. Com o advento dessa pandemia, o auxílio de recursos tecnológicos 

passou a ser fundamental para a continuidade das atividades acadêmicas que 

tradicionalmente eram conduzidas de forma presencial. Desse modo, os diversos cursos da 

Unifipa, já conhecedores das ferramentas tecnológicas ofertadas na Instituição, 

naturalmente passaram a utilizá-las, em grande escala, como meio para reorganização das 

suas atividades caracterizadas pela não presencialidade. Mesmo nesse momento de 

distanciamento social, em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Pró- 

avaliar, deu continuidade ao processo interno de avaliação institucional com o 
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compromisso de contribuir com o processo de gestão e de qualidade dos serviços prestados 

pela IES. 

Foi necessário, evidentemente, reorganizar a Autoavaliação Institucional. Esperava-

se que o retorno às aulas presenciais fosse num breve espaço de tempo, o que não ocorreu 

pelo agravamento da pandemia. Diante dos fatos o Proavaliar, por meio de sua Comissão 

Executiva, estabeleceu que no primeiro semestre fosse organizada apenas uma enquete para 

avaliar questões relativas ao ensino e ao uso das tecnologias. 

Já para o segundo semestre a proposta reformulada previu a avaliação dos Coordenadores, 

Professores, Autoavaliação dos Professores e das aulas remotas. 

A autoavaliação, nesse ano de 2020, não seguiu, exatamente, os eixos propostos pelo Sinaes 

devido ao comprometimento de desempenhos pela não presencialidade. Mesmo assim, 

haverá um período de sensibilização on line para os acadêmicos, professores e 

coordenadores e os dados e análises das avaliações anteriores serão considerados para o 

cenário pós-pandemia. 

 A Autoavaliação do segundo semestre de 2020, foirealizada em um formato 

adaptado a este novo cenário no início de janeiro de 2021 por meio dos questionários em 

anexo a este documento a fim de possibilitar a continuidade das ações da CPA, com ênfase 

no planejamento, junto aos cursos ofertados pela UNIFIPA, de ações de reposição e reforço 

de conteúdos devido às mudanças impostas pela pandemia. Assim, com vistas a resguardar 

a saúde coletiva foram tomadas várias decisões que impactaram em todas as atividades da 

Unifipa, especialmente, na área do Ensino. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1  IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Mantida: Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA (Código xx) 

Mantenedora: Fundação Padre Albino - FPA 

Organização Acadêmica: Centro Universitário 

Natureza Jurídica e Categoria administrativa: Privada sem fins lucrativos 

Ato de Credenciamento: Portaria MEC 1.519 de 05 de dezembro de 2017 (DOU 

06/12/2017) 

Conceito Institucional - CI: 4 (ano) 

Índice Geral de cursos – IGC: 4 (ano) 

Reitor: Nelson Jimenes 

Pró-reitora acadêmica: Profa. Dra. Maria Claudia Parro 

Telefone:(017)3311-3328  

e-mail: atendimento@unifipa.com.br         

site institucional: www.unifipa.com.br 

Endereço: Rua dos Estudantes, 225 – Parque Iracema – Catanduva-SP  

CEP 15809144  
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Quadro 1 - Atos Regulatórios da IES 

  

Instituição/Curso Último Ato Autorizativo 

Centro Universitário Padre 

Albino – UNIFIPA – Código e-

MEC  5215 

Credenciamento: Portaria MEC Nº 1519 de 05/12/2017 – 

DOU nº 233, de 06/12/2017 - Seção 1 – Página  11  

Centro Universitário Padre 

Albino –EAD – Código e-MEC  

5215 

Credenciamento EAD: Portaria MEC nº 125 de 04/03/2021 

–   DOU  nº 44, de 08/03/2021 – Seção I - Página 88 

Administração  

Código e-MEC 10220 

Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC Nº 

705, de  18/12/2013 – DOU nº 246 de 19/12/2013 – Seção 

1 – Página 149 

Biomedicina 

Código e-MEC  1120240 

Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC Nº 

109 de  04/02/2021 – DOU nº 25 de 05/02/2021 – Seção 1 

– Página 56 

Direito 

Código e-MEC  53424 

Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 205,  de 

25/06/2020 – DOU nº 128  de 07/07/2020– Seção 1 – 

Página 45 

Educação Física (Bacharelado) 

Código e-MEC  1113106 

Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC Nº 

109 de  04/02/2021 – DOU nº 25 de 05/02/2021 – Seção 1 

– Página 56 

Educação Física (Licenciatura) 

Código e-MEC  10218 

Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 915, de 

27/12/2018– DOU nº 249 de 28/12/2018 – Seção 1 – 

Página 156 

Enfermagem 

Código e-MEC  21669 

Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC Nº 

109 de  04/02/2021 – DOU nº 25 de 05/02/2021 – Seção 1 
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– Página 56 

Engenharia Agronômica 

Código e-MEC  1434584 

Criação (Autonomia): Resolução CONSUNI  nº 01/2018 

Farmácia 

Código e-MEC 1454338 

Criação (Autonomia): Resolução CONSUNI  nº 02/2018 

Medicina 

Código e-MEC  10222 

Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC Nº 

197, de 09/03/2021 – DOU nº 48 de 12/03/2021 – Seção 1 

– Página 139 

Pedagogia 

Código e-MEC   1126994 

Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 915, de 

27/12/2018– DOU nº 249 de 28/12/2018 – Seção 1 – 

Página 156 

 

 

2.2  INSTITUIÇÃO UNIFIPA 

 

A UNIFIPA possui dois câmpus em Catanduva-SP: o Câmpus Sede, onde 

funcionam os cursos de Biomedicina, Educação Física-Bacharelado, Educação Física-

Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina e Pedagogia; e o 

Câmpus São Francisco, onde funcionam os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Direito.  

Os cursos têm proposta pedagógica de articular o ensino, a pesquisa e a 

extensão como forma de garantir o ensino crítico e reflexivo na busca de competências e 

habilidades esperadas para alunos de graduação. Na pesquisa, a IES desenvolve projetos em 

todos os cursos, que alimentam cinco (5) revistas acadêmicas, com publicação periódica 

anual e semestral. Os projetos de extensão são focados na responsabilidade social, bem 
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como em projetos de natureza acadêmico-universitária. Além disso, os Hospitais Escola 

“Padre Albino” e “Emílio Carlos”, mantidos pela Fundação Padre Albino, são certificados 

como Hospitais de Ensino pelo MS-MEC e estão inseridos no sistema de saúde de uma 

microrregião composta por 19 municípios.  

O histórico da instituição mescla-se à história do Monsenhor Albino Alves da 

Cunha e Silva, falecido em 1973, que lutou e trabalhou para construir o patrimônio da 

comunidade catanduvense, que é hoje a Fundação Padre Albino (FPA). Inicialmente, sua 

preocupação era com a promoção social e com a melhoria da condição de vida dos mais 

necessitados, especialmente a dos doentes, e isto conquistou o apoio da comunidade para a 

construção da Santa Casa de Misericórdia de Catanduva, mais tarde transformada no 

Hospital Padre Albino.  

Em seguida, o Monsenhor direcionou seu trabalho na formação escolar de 

jovens, mediante a instalação de Escolas em todos os graus e modalidades de ensino. A 

Fundação tem quase cinco décadas de experiência no ensino superior, sendo o marco inicial 

a criação da Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), em 1969. Após a 

FAMECA, surgiram a Faculdade de Administração de Empresas (FAECA), em 1972 e a 

Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva (ESEFIC) em 1973. 

Posteriormente, foram criados a Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC), em 2000, 

o curso de Direito em 2002, o Instituto Superior de Educação Padre Albino, em 2005, os 

cursos de Biomedicina, Educação Física (Bacharelado), em 2010, e o curso de Pedagogia, 

em 2011.  

Assim, a Fundação Padre Albino entende que sua vocação como entidade 

filantrópica não pode ficar alheia à formação acadêmica integral, consubstanciada no 

ensino superior de qualidade que mantém e que pretende ampliar. A oferta de novas opções 
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de cursos visa à concretização do sonho de muitos jovens, bem como a criação de 

programas comunitários. 

 

2.3  MISSÃO, OBJETIVOS, METAS E VALORES INSTITUCIONAIS 

 

Missão: Promover a formação generalista dos profissionais das áreas da saúde, 

humanas, exatas e tecnológicas, com ensino de qualidade voltada para as necessidades 

regionais e nacionais.  

Visão:  ser uma instituição de referência na educação superior no que diz 

respeito à qualidade de ensino, ao corpo docente, à pesquisa e ao compromisso social. 

Valores: comprometimento, empreendorismo, profissionalismo, respeito, sustentação 

do histórico da Fundação Padre Albino, trabalho em equipe e transparência.  

 

Área de atuação acadêmica 

 

Compreendem-se como áreas de atuação acadêmica da UNIFIPA o ensino, a 

pesquisa, a extensão e a responsabilidade social. 

No ensino, oferece cursos de graduação nas modalidades de bacharelado e 

licenciatura nas áreas de saúde, educação, direito e administração; cursos de pós-

graduação latu senso; residência médica e educação continuada; Gestão em Saúde com 

ênfase na Atenção Básica. 

Na área da saúde, a Fundação Padre Albino mantém dois hospitais-escola: o 

Hospital Padre Albino e o Hospital Emílio Carlos, ambos conveniados com o SUS, atuando 

de forma complementar na Rede de Atenção à Saúde (RAS), e, na área assistencial, o 

Recanto Monsenhor Albino, instituição voltada para assistência ao idoso carente. 
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Assim, a Fundação Padre Albino entende que sua vocação como entidade 

filantrópica não pode ficar alheia à formação acadêmica integral, consubstanciada no 

ensino superior de qualidade que mantém e que pretende ampliar. A oferta de novas opções 

de cursos visa a concretização do sonho de muitos jovens, bem como a criação de 

programas comunitários. 

2.4  COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – PRÓ-

AVALIARO 

Sistema de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário Padre Albino 

(UNIFIPA), denominado PRÓAVALIAR, corresponde, “in loco”, à CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) do SINAES, atendendo ao disposto no Regimento e na legislação em 

vigor, e tem por finalidade promover a melhoria dos cursos através da implementação de 

instrumentos que possibilitem o diagnóstico, sugestões e verificações das ações, apontando 

potencialidades e fragilidades institucionais. 

Entende-se que a avaliação é um processo contínuo e deve contar com a 

participação efetiva de toda a comunidade acadêmica. Sendo assim, o PRÓ-AVALIAR é 

constituído por representantes dos segmentos docente, funcionários e sociedade civil 

organizada, designados pelo diretor geral, e por representantes discentes designados pelos 

coordenadores de cursos e referendados pelo Diretório Central de Estudantes das UNIFIPA.  

 

3. COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

 

Conforme a Resolução Unifipa Reitoria nº 06A/2020, Dispõe sobre a nomeação 

do Programa de Autoavaliação Instituional – PRÓ -AVALIAR do Centro Universitário 

Padre Albino – UNIFIPA. 

 

3.1 - COMPONENTES DA CPA 
 

Quadro 2– Composição da CPA (Pró-avaliar) 
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Nome Segmento E-mail Telefones 

Prof. Me. Ricardo 

Alessandro Teixeira 

Gonsaga 

Coordenador novo02@uol.com.br (17) 99745-4558 

Prof. Me. Nilson 

Mozas Olivares 

Representante 

docente 

nilsonmozas@yahoo.com.br (17) 99260-3232 

Prof. Dr. José 

Claúdio Jambassi 

Representante 

docente 

jambassifilhpo@yahoo.com.br (19) 99693-8387 

Profa. Dra. Adriana 

Balbino Paolillo 

Representante 

docente 

adrianabalbina1603@gmail.com (16) 99775-0299 

Prof. Me. Antônio 

Agide Mota Júnior 

Representante 

docente 

junior.mota@globo.com (17) 99151-2427 

Léticia Aparecida 

Soares 

Representante 

discente – 

Administração 

leticia.soares1@hotmail.com (17) 99106-6972 

Maiara Fernanda 

Assunção 

Representatne 

discente – 

Engenharia 

agronômica 

assuncao.maiara@outlook.com (17) 99196-3634 

Isabela Freitas de 

Queiroz 

Representante 

discente – 

Farmácia 

isabeladfreitas123@gmail.com (17) 99656-5350 

Heitor Pedro Della 

Matta 

Representante 

discente – 

Biomedicina 

heitorpedm@hotmail.com (17) 99262 -4097 

Janaína Rogante 

Huck 

Representante 

técnico-

adminstrativo 

janaina.rogante@unifipa.com.br (17) 99739-7667 

Marisa Centurion 

Stuchi 

Representante 

técnico-

administrativo 

marisa.stuchi@unifipa.co.br (17) 99704-9926 

Maria Ângela Guijen 

Lahr 

Representante 

técnico-

adminstrativo 

angela.lahr@unifipa.com.br (17) 99245-0818 

Alexander Rodrigues 

Sona 

Representante 

Sociedade 

Civil 

alexander.rodrigues.sona@hotmail.

com 

(17) 99755-5085 

Dra. Christiane 

Ratton Sanchez 

Representante 

Sociedade 

Civil  

christianesanchez8@hotmail.com (17) 99139-2260 

Ana Claúdia Durante Representante 

Sociedade 

Civil 

ac_durante@hotmail.com  (17) 99661-1263 

Prof. Dr. Ayder 

Anselmo Gomes Vivi 

Comissão de 

programa de 

avaliação 

externa 

continuada 

cirurgicavivi@ig.com.br (17) 3523-5777 
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Prof. Dra. Adriana 

Balbina Paollello 

Comissão de 

programa de 

avaliação 

externa 

continuada 

adrianabalbina1603@gmail.com (16) 99775-0299 

Prof. Dr. José 

Cláudio Jambassi 

Comissão de 

programa de 

avaliação 

externa 

continuada 

jambassifilho@yahoo.com.br (19) 99693-8387 

Profa. Ma. Márcia 

Menin 

Comissão de 

programa de 

avaliação 

externa 

continuada 

meninmarcia@hotmail.com (17) 98121-3646 
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4. APRESENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

O planejamento da autoavaliação da UNIFIPA leva em consideração as 

características da instituição, experiências avaliativas anteriores, relacionadas à 

autoavaliação e avaliações externas, assim como as diretrizes da autoavaliação, quais 

sejam: 

 Avaliar constantemente as atividades desenvolvidas junto à comunidade, 

realizando prestação de contas, replanejamento e retroalimentação do sistema, cujas ações 

são necessárias e fundamentais para redimensionar os trabalhos; 

 Avaliar constantemente os processos educacionais, exigindo dos órgãos 

superiores responsáveis pela educação as condições necessárias para atender às 

expectativas da comunidade;  

 Promover, avaliação periódica e sistemática, contemplando diferentes 

formas e instrumentos avaliativos. 

Em consonância com a NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065, que 

apresenta o “Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional”, no decorrer do Ciclo 

Avaliativo 2018-2020, todos os cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no 

art. 3º da Lei 10.861(SINAES) serão avaliados, considerando a seguinte organização: 

Quadro 3 – Eixos e dimensões da autoavaliação institucional no triênio 2018-

2020 

Ano  Temas da 

avaliação  

Eixo  Dimensões Estratégia 

2018 Atuação do 

Proavaliar 

01 – Planejamento 

e avaliação 

institucional 

08 – 

Planejamento e 

avaliação 

a. Pesquisa 

interna 
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2019 Atuação do 

Proavaliar 

02 – 

Desenvolvimento 

Institucional 

01 – Missão e 

plano de 

desenvolvimento 

institucional 

a. Pesquisa 

interna 

b. Dados do PDI 

03 – 

Responsabilidade 

social da 

instituição 

a. Pesquisa 

interna 

b. Dados do PDI 

c. Relatório 

anual de 

atividades da 

Unifipa 

03 - Políticas 

Acadêmicas 

02: Políticas para 

ensino a pesquisa 

e extensão 

a. Pesquisa 

interna 

b. Enade (dados 

coletados) 

04: Comunicação 

com a sociedade 

a. Pesquisa 

interna 

b. Relatório 

anual 

institucional 

c. Relatório da 

ouvidoria 

09: Política de 

atendimento aos 

discentes 

a. Pesquisa 

interna 

b. Pesquisa de 

satisfação 

c. Pesquisa com 

egressos  

 

Acreditações Avaliação externa Relatório de 

vistoria 

a. Biomedicina 

b. Medicina 

Credenciament Educação a Instrumento de a. Relatório de 
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o distância (EaD) avaliação 

institucional 

externa (INEP) 

vistoria 

Processo 

ensino-

aprendizagem 

Aprendizado Teste do 

progresso 

a. Relatório do 

curso de 

medicina 

b. Relatório do 

curso de 

enfermagem 

c. Relatório do 

curso de 

Biomedicina 

d. Relatório do 

curso de 

educação física 

Aprendizado Avaliações 

continuadas 

externas 

a. Relatório do 

Conselho 

Regional de 

Medicina – QM1 

e QM2 

b. Relatório do 

Conselho 

Regional de 

Medicina – 

Prova do 

cremesp 

c. Relatório da 

Ordem dos 

Advogados do 

Brasil. 

Habilidades Provas de 

habilidades 

a. Relatório 

OSCE medicina 
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b. Relatório 

OSCE 

biomedicina 

ENADE Prova de 

conhecimentos 

a. Relatório 

institucional e 

por curso do 

Enade 2018 

2020 Atuação do 

Proavaliar 

04 – Políticas de 

gestão 

05: Políticas de 

pessoal 

a. Pesquisa 

interna 

b. 

desenvolvimento 

docente 

c. 

desenvolvimento 

corpo técnico 

adminstrativo 

06: Organização e 

gestão da 

Instituição 

a. Pesquisa 

Interna 

10: 

Sustentabilidade 

financeira 

b. Relatório 

anual do setor de 

financias e 

gestão  

05 – Infraestrutura 

física 

07: Infraestrutura 

física 

a. pesquisa de 

satisfação 

04: Comunicação 

com a Sociedade 

a. Pesquisa 

interna 

b. Relatório 

anual do setor de 

marketing  

09: Política de 

atendimento aos 

a. pesquisa 

interna 
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discentes b. Enade (dados 

coletados)  

Acreditações Avaliação externa Relatório de 

vistoria 

a. EAD 

Acreditações Avaliações externa 

– curso de 

medicina  

SAEME a. pesquisa 

interna  

b. relatório 

SAEME 

c. Relatório 

Enade 2019 

Credenciament

o 

a. Engenharia 

agronômica 

b. 

Recredenciamento 

da UNIFIPA 

c. Mestrado 

profissionalizante 

Instrumento de 

avaliação 

institucional 

externa (INEP) 

a. Relatório de 

vistoria 

Processo 

ensino-

aprendizagem 

Aprendizado Teste do 

progresso 

a. Relatório do 

curso de 

medicina 

b. Relatório do 

curso de 

enfermagem 

c. Relatório do 

curso de 

Biomedicina 

d. Relatório do 

curso de 

educação física 

Aprendizado Avaliações 

continuadas 

externas 

a. Relatório do 

Conselho 

Regional de 
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Medicina – QM1 

e QM2 

b. Relatório do 

Conselho 

Regional de 

Medicina – 

Prova do 

cremesp 

c. Relatório da 

Ordem dos 

Advogados do 

Brasil. 

Habilidades Provas de 

habilidades 

a. Relatório 

OSCE medicina 

b. Relatório 

OSCE 

biomedicina 

ENADE Prova de 

conhecimentos 

a. Relatório 

institucional e 

por curso do 

Enade 2018 

 

Ainda, seguindo as orientações da NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES, o 

Relatório de Autoavaliação Institucional da UNIFIPA serão submetido anualmente, por 

meio do sistema e-MEC, ao longo de um período de três anos. Nos dois primeiros anos, o 

relatório serão inserido em sua versão parcial e no terceiro ano a inserção de integralidade, 

conforme segue: 

 

• 2019 – 1º Relatório Parcial  
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O relatório parcial foi contemplado com as informações e ações desenvolvidas 

pelo PRÓAVALIAR/ CPA no ano de referência (2018), explicitando os eixos trabalhados 

(eixo 1). 

• 2020 – 2º Relatório Parcial 

O relatório parcial irá contemplar as informações e ações desenvolvidas pelo 

PRÓAVALIAR/ CPA no ano de referência (2019), explicitando os eixos trabalhados (eixos 

2 e 3). 

• 2021 – Relatório Integral 

O relatório integral contempla as informações e ações desenvolvidas pelo PRÓ-

AVALIAR/CPA no ano de referência (2020), explicitando os eixos trabalhados (eixo 4 e 5) 

adaptados ao cenário da pandemia, bem como a análise global em relação ao PDI e a todos 

os eixos do instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Apresenta 

ainda, um plano de ações de melhoria à IES considerando os impactos sofridos com a 

pandemia da COVID19. 

5. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Em 2020, foram realizadas 02 reuniões extraordinárias do Pró-avaliar, além de 

contato constante via TICs , nas quais ocorreram discussões, análises considerando o 

contexto da pandemia e consolidações dos dados obtidos e foram decididas as ações para o 

ano vigente, ações estas que foram sendo discutidas continuamente. Na interpretação dos 

resultados foram empregadas ora técnicas estatísticas ora análises de dados qualitativos, de 

acordo com a natureza do instrumento e dos objetivos pretendidos. O quadro 3 apresenta os 

instrumentos que compõem nossa Política de Avaliação Institucional, bem como os 

segmentos da comunidade acadêmica impactados em cada iniciativa.  
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Quadro 4 – Instrumentos de autoavaliação – UNIFIPA – 2020 

Segmentos consultados Instrumentos de coleta de dados e 

informações 

Corpo discente a. Pesquisa de satisfação geral 

considerando a pandemia 

Cursos  a. Reuniões com os NDEs para 

adaptação do ensino e 

enfrentamento da pandemia 
 

Egressos  a. Relatórios de questionários 

(NAP) 

Corpo docente a. Avaliação anual (indicadores de 

ensino) 

Reitoria a. Entrevista não estruturada 

Avaliação externa a. Dados externos (IGC, IC, etc) 
 

 

Neste sentido, o quadro 4 teve que ser readaptado para avaliações que 

contemplassem as visões das comunidades interna e externa a respeito da pandemia e das 

mudanças e adaptações nos processos de ensino-aprendizagem, ainda, considerando o 

impacto emocional inerentes à pandemia. 

O Programa de Autoavaliação Institucional considera a diversidade de 

processos desenvolvidos na instituição. Conta, além disso, com o estudo da bibliografia 

recente na área, a leitura de documentos institucionais e a análise quantitativa e qualitativa 

dos dados levantados. Neste contexto, a autoavaliação institucional da UNIFIPA 

compreende as seguintes etapas: 

*Planejamento, análise e discussão da proposta de autoavaliação. 
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* Sensibilização da comunidade acadêmica. 

* Coleta dos dados  

*Análise dos dados 

*Divulgação dos dados e Plano de Ações. 

*Balanço crítico 

Assim, enfatizamos que os itens acima apresentados foram considerados para a 

elaboração do Plano de ação a ser desenvolvido com base nas avaliação 2018 e 2019 e com 

base nos procedimentos avaliativos realizados em 2020, considerando o cenário da 

pandemia. 

6. PLANEJAMENTO 

Na avaliação institucional, os  dados quantitativos e qualitativos de 2018 e 2019 

foram então considerados para efetuar análises que permitam a tomada de decisões acerca 

do processo de planejamento e gestão, objetivando o alcance da excelência acadêmica, 

sustentabilidade financeira e eficiência administrativa, além da análise dos dados 

quantiativos e qualitativos de 2020, que subsidiaram as ações de retomada de atividades 

presenciais e o planejamento de atividades de reposição para atender às necessidades dos 

corpos discente, docente, administrativo e comunidade exteran. Assim, atividades de 

avaliação foram realizadas visando contemplar a análise global e integrada do conjunto de 

dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais da UNIFIPA. Neste contexto, as atividades anuais previstas pelo 

PRÓ-AVALIAR/CPA compunham o cronograma apresentado a seguir:  

 

Quadro 5. Cronograma anual de atividades – PRÓ-AVALIAR/CPA – 
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UNIFIPA. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS PELO 

PROAVALIAR/CPA  

PERÍODO ATENDIME

NTO 

Reunião com o setor de TI para acompanhar o andamento da tabulação 

dos dados da autoavaliação institucional do ano de referência 

(anterior) 

Janeiro Integral 

Análise dos dados advindos da Autoavaliação – elaboração de 

relatórios parciais 
Fevereiro Integral 

Divulgação e discussão dos resultados da autoavaliação.  

Elaboração do Relatório final e Plano de Ação UNIFIPA.  

Encaminhamento dos relatórios ao INEP/MEC. 
Março 

Não 

realizado em 

decorrência 

da pandemia 

Divulgação dos resultados da autoavaliação pelos cursos (painéis-

murais) 

Fase de Sensibilização da Comunidade Acadêmica  

Balanço crítico da autoavaliação. 

Seminário de Autoavaliação e Gestão 

 

Abril/Maio 

Não 

realizado em 

decorrência 

da pandemia 

Discussão de proposta de aplicação da autoavaliação no ano corrente. 

Junho 

Realizada de 

março a 

dezembro 

com 

propostas de 

adaptação 

referentes ao 

cenário da 

pandemia 

Revisão dos dados que compõem a autoavaliação (instrumentos, 

quantidades de alunos por curso/série/turma, quantidades docentes e 

respectivas atribuições) em formulário próprio para ser enviado para 

ser informatizado;  

Junho 
Integral com 

adaptações 

Informatização e testes dos instrumentos de avaliação. Julho/Julho Integral com 
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adaptações 

Reunião com os Coordenadores de Curso, Gestores das UNIFIPA e 

CPA para definição de cronograma de aplicação do processo de 

autoavaliação. 

Agosto 
Integral com 

adaptações 

Fase de sensibilização da Comunidade Acadêmica 

Setembro 

Realizada 

integralment

e em 

dezembro 

Análise Documental e/ou Aplicação do processo de autoavaliação a 

toda comunidade acadêmica e membros da sociedade civil. Setembro/ 

Novembro 

Parcialmente 

com corpo 

administrativ

o 

Análise de dados documental e/ou da participação da comunidade 

acadêmica na autoavaliação institucional. Dezembro 

Parcialmente 

com corpo 

docente 

Elaboração da planilha orçamentária e cronograma de atividades para 

o próximo ano. 
Dezembro Integral 

Relatório das atividades desenvolvidas pelo PRÓ -AVALIAR/CPA no 

1º semestre. 
Dezembro Parcial 

Reuniões com membros do PRÓ - AVALIAR/CPA – docentes e 

técnico-administrativos. 

Semanal 

Realizadas 

conforme 

cenário 

epidemiológi

co para 

planejamento 

de ações 

Reunião com todos os membros do PRÓ-AVALIAR/CPA. Trimestral 

(CN) 

Parcial (02 

no ano) 

Acompanhar processos de avaliações externas, disponibilizando 

documentos e ações realizadas no processo avaliativo. 

Participar de encontros e seminários, locais e nacionais, para 

capacitação dos membros do Pró- AVALIAR/CPA 

(CN) Parcial 
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Manutenção da página de website PROAVALIAR/CPA – UNIFIPA. 

 

7.  SENSIBILIZAÇÃO  

Em 2018 e 2019, foi aplicado o questionário de autoavaliação institucional da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIFIPA. A coleta de dados aconteceu em 

outubro e novembro. Participaram da autoavaliação todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

Em 2020, foi elaborado questionário adaptado pela CPA para autoavaliação 

institucional, com ênfase no enfrentamento da pandemia, nos processos de ensino-

aprendizagem adotados, bem como na atuação dos atores envolvidos de forma processual. 

Ainda. O questionário abordou possíveis lacunas nos processos de ensino-aprendizagem 

para planejamento de ações. 

Os instrumentos foram elaborados com base nos princípios do Sinaes e 

constituídos por questões de múltipla escolha, o instrumento 2020 foi elaborado em 

conformidade com os desafios provenientes da pandemia. O resultado da autoavaliação é 

utilizado para embasar o plano de ação de melhorias da IES. 

8. COLETA DE DADOS  

A coleta de dados é realizada por meio de pesquisa documental, observação 

participante e entrevistas com gestores e membros da sociedade civil e organizada, 

complementada com questionários direcionados a docentes, discentes e profissionais 

técnico-adminstrativos.  

A coleta de dados, feita mediante aplicação de questionários, criados e 

aprovados pela CPA, é realizada por meio do módulo de Avaliação Online. A etapa de 
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aplicação e encerramento da coleta de dados tem um prazo determinado e cada avaliador 

(discente, docente, pessoal técnico e administrativo) tem acesso a um formulário on-line 

que garante o anonimato dos envolvidos.  

Outras fontes de informações serão os relatórios de vistorias in loco realizados 

nos diversos cursos da instituição, assim como avaliações internas (teste do progresso, 

osce) e externas (ENADE, avaliações dos conselhos de classes). Será utilizado ainda os 

relatórios dos diversos órgãos que compõem a UNIFIPA (gestão administrativa, financeira, 

NAP entre outras).  

Em 2020, dadas as restrições sanitárias, todos os procedimentos da 

autoavaliação institucional foram propostos para serem realizados de forma online. 

 

9. ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados coletados por meio de pesquisa documental, observação participante e 

entrevistas com gestores e membros da sociedade civil e organizada são categorizados 

qualitativamente por meio da análise de conteúdo. Os dados qualitativos coletados por meio 

de questionários são analisados segundo metodologia descrita a seguir: 

Os instrumentos aplicados contêm questões de resposta única, escolhida a partir 

de alternativas categorizadas por intensidade na percepção, como exemplo : - 

“Desconheço” (0), “Não existe” (1), “Insuficiente” (2), “Suficiente” (3), “Muito bom” (4), 

“Excelente” (5). Este sistema de pontuação permite chegar a uma “nota” para cada questão, 

instrumento, indicador e curso. Assume-se neste relatório que a “nota” é calculada a partir 

da mediana da pontuação total alcançada pela questão.  

Concluída a coleta dos dados são geradas informações e planilhas com os 
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resultados quantitativos. Os resultados são analisados pelo PRÓ-AVALIAR/CPA para a 

produção do relatório, que apresentará as potencialidades e os pontos de melhorias da 

dimensão avaliada. A CPA considera como ponto de melhoria o item avaliativo que não 

alcançou a mediana acima de 3,0 (três). 

 

10. JUSTIFICATIVA DA AUTOAVALIAÇÃO “NA PANDEMIA”. 

 

 A avaliação institucional tem como propósito desenvolver um processo que 

pressuponha a realização de ações avaliativas, coletivamente concebidas, privilegiando um 

modelo interdisciplinar e integrado. A análise dos processos acadêmicos e administrativos 

constitui-se na finalidade principal da avaliação na Faculdade, de modo a possibilitar nova 

tomada de decisão, com vistas ao aperfeiçoamento e fortalecimento institucionais. 

 Com a suspensão das atividades presenciais, em 20 de março de 2020, em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Unifipa possibilitou a adoção de aulas 

remotas, tanto síncronas como assíncronas, e as atividades domiciliares especiais como 

objetivo de manter o calendário acadêmico e a conexão e comunicação entre docentes e 

discentes durante este período. Buscando fazer um diagnóstico sobre a participação e o 

aproveitamento das aulas remotas a Unifipa por meio de sua CPA, decidiu realizar uma 

avaliação institucional em cada semestre do ano de 2020, estabelecendo um adendo ao 

Plano de Avaliação Institucional 2020- 2022. 

 Assim, a primeira avaliação, por meio de um questionário aplicado aos discentes de 

todos os cursos de graduação, conforme instrumento apresentado no item 4.1, na sequência. 

 A segunda pesquisa, conforme decisão da Comissão Executiva  da CPA Mater Dei, 

deve ser aplicada no mês de janeiro de 2021. 

Devido a toda complexidade do afastamento de docentes e discentes do ambiente escolar 

específico, optou-se por aplicar questionários avaliando: 
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1- Coordenadores (avaliado pelos discentes e docentes) 

2- Autoavaliação dos Coordenadores 

3- Autoavaliaçao dos docentes (docentes se autoavaliando) 

4- Desempenho dos Docentes (avaliado pelos discentes) 

5- Autoavaliaçao dos discentes 

 Diante da Pandemia do Coronavírus – Covid-19 a Proavaliar teve a necessidade de 

alterar os instrumentos de avaliação a serem aplicados  neste ano de 2020, uma vez que se 

tornou impossível aplicar os instrumentos planejados no Plano de Autoavaliaçao 

Institucional 2020-2022. Os instrumentos de avaliação (questionários) foram adaptados 

para contexto da pandemia e são apresentados no item 5 desse documento. Como citado, 

Unifipa manteve o primeiro e segundo semestres de 2020, conforme autorizado pela 

legislação. Salienta-se que com o isolamento e distanciamento social, alunos e professores 

passaram a atuar na forma de “home office” com a finalidade de preservar a saúde ao 

mesmo tempo que se seguia com o calendário acadêmico e a aprendizagem, apresentado ao 

MEC conforme portarias vigentes 

 

 

11. BASE LEGAL E DECISÕES DA CPA 

 

 No cenário da Pandemia e das diversas adaptações na forma que as atividades nesta 

Instituição estão sendo executadas, foi necessária a tomada de várias decisões legais, 

publicadas nas diversas esferas da administração pública e da Instituição. 

 A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
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 A Medida Provisória Nº 934, de 1º de abril de 2020, com força de lei, estabeleceu 

normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 -das medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

 A LEI Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 estabeleceu normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho 

de 2009. 

 O Parecer do Conselho Nacional de Educação -CNE/CP nº 005, de 28 de abril de 

2020, aprovado pelo Conselho Pleno do CNE e publicado em 1° de junho de 2020, de 

modo a uniformizar as orientações em nível nacional a respeito da reorganização do 

calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual. 

 O Parecer CNE/CP Nº: 9/2020, de 08 de junho de 2020, que trata do reexame do 

Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, que versa sobre a reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

 O decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, do Estado de são Paulo, dispõe sobre 

a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como 

sobre recomendações no setor privado estadual. 

 O decreto nº 7.756, de 16 de março de 2020, do Munícipio de Catanduva – SP, que 

dispõe sobre adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavirus (covid-19), 
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bem como sobre recomendações das autoridades sanitárias e as publicações subsequentes 

que embasaram cada atividade descrita neste relatório. 

 

 

12.  RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO DO PRÓ-AVALIAR 

 

 

No contexto da pandemia,  aplicamos questionários de pesquisa de clima organizacional 

para  o corpo administrativo e  técnico, questionário de  avaliação Institucional para 

Docentes no contexto da pandemia – questões pedagógicas envolvendo ensino-

aprendizagem e questionário para comunidade discente por Curso no contexto da 

pandemia, sendo os resultados apresentados na sequência. 

 

As ações da CPA, considerando o cenário epidemiológico do país e da região, considerou 

plano de ação , junto ao NDE e Colegiados dos Cursos com estabelecimento de 

Cronograma de atividades e acompanhamento de % de atividades remotas e  em EaD, com 

informação ao MEC de forma periódica, conforme apresentamos abaixo: 

 

 

12.1  Pesquisa de Clima Organizacional – Corpo Técnico e Administrativo 
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12.2 AVALIAÇÃO DOCENTE – PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA 
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12.3 AUTO AVALIAÇÃO COMUNIDADE DISCENTE NO CONTEXTO 

DA PANDEMIA POR CURSOS 
 

 

Objetivo: Com intuito de promover autoavaliação na Unifipa para melhoria continua da 

qualidade do ensino e serviços prestados pela instituição, no ano de 2020, ao proavaliar 

elaborou o presente Plano de Autoavaliação Institucional na forma de Adendo ao Projeto de 

Avaliação Institucional 2020- 2022. 

 

Metodologia: Conforme definido em reunião do Proavaliar, após análise do contexto da 

pandemia da Covid-19, a presente proposta para avaliação institucional em 2020 concentra-

se na avaliação da coordenação de curso, na avaliação das aulas e dos docentes. 

Ressalta-se que no primeiro semestre de 2020 foi aplicado alguns questionários de 

abrangência geral, pois a complexidade do contexto não permitiu outra forma de avaliação. 

Em razão do distanciamento ocasionado pela pandemia do COVID-19, por força de 

Decreto Estadual e Decreto Municipal e determinação federal, que suspendeu as atividades 

presenciais, a maioria das aulas, no primeiro semestre de 2020, foi realizada em ambiente 

remoto. Assim, o Plano de Avaliação sofreu ajustes levando em consideração as condições 

do contexto da pandemia. 

A aplicação, tanto do questionário geral do primeiro semestre quanto o do segundo é por 
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meio da platatarma moodle ou pelo Google forms, e na forma on line, para a comunidade 

acadêmica, conforme apresentado nos resultados na sequência. 

 

Estratégias: De acordo com a situação apresentada pela pandemia do Coronavírus, a 

sensibilização da comunidade respondente dar-se-á na modalidade remota, com 

cartaz/convite e texto de sensibilização para que a comunidade acadêmica participe da 

autoavaliação. 

Os resultados serão divulgados à comunidade acadêmica por meio do site institucional, no 

link da CPA e no Totem da CPA nas dependências físicas da Instituição. 

 

Recursos: Para a coleta de dados a Unifipa utilizará o Portal da Instituição, tanto para 

docentes quanto discentes. 

 

 

Enfermagem 
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Medicina 
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Biomedicina 
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Farmácia 
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Educação Física 
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Administração 
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Direito 
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Pedagogia 
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Engenharia Agronômica 
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12.4 MONITORAMENTO DA COMUNIDADE DISCENTE  NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA 
 

Com o planejamento da ações pela CPA, NDE e Colegiados de Cursos, foi elaborado um 

quetsionário de avaliação de saúde da comunidade discente, com um QR Code para a cada 

acesso presencial na UNIFIPA ser respondido pelo estudante, de forma que casos que 

aparecessem nas respostas como suspeitos, eram monitorados pela comunidade docente e 
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discente, em parceria com o Centro Acadêmico do Curso de Medicina, fornecendo 

orientações sobre isolamento, sinais de alarme, dentre outros. 

 

Cursos 

1. (série) Qual a série que está cursando? 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

 

2. (Idade) Qual sua idade? (0 - 99) 

 

3. (sindrome gripal) Você teve síndrome gripal ou suspeita de covid-19? 

Sim 

Não 

 

4. (diagnóstico) Você já teve o diagnóstico confirmado de covid? 

 

Sim 

Não 

 

5. (Quando) Se sim, quando? 

Não tive diagnóstico 

Há menos de 15 dias 

De 15 a 30 dias 

Há mais de 30 dias 

 

6. (exame) Que tipo de exame complementar realizou? 

Não realizei nenhum exame complementar 

PCR-RT 

Sorologia para IgM/A e IgG (teste laboratorial) 

Teste rápido para IgM/A e IgG 

Teste rápido para IgM/A/G 

Teste rápido de antígeno 
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7. (assintomático) Você realizou algum exame para detecção do coronavírus, mesmo 

estando assintomático? 

Não realizei nenhum exame complementar 

PCR-RT 

Sorologia para IgM/A e IgG (teste laboratorial) 

Teste rápido para IgM/A e IgG 

Teste rápido para IgM/A/G 

Teste rápido de antígeno 

 

8. (tratamento) Referente a síndrome gripal ou tratamento do covid-19, qual recurso foi 

necessário para seu caso? 

Editar  

Não tive nenhuma síndrome gripal ou tratamento para covid-19 

Não necessitei de nenhum tratamento 

Tomei analgésicos simples, em domicilio, sem necessidade de consulta médica 

Tomei analgésicos e sintomáticos, em domicílio, sob orientação médica 

Necessitei de atendimento em pronto-atendimento, sem internação 

Necessitei de internação em enfermaria 

Necessitei de internação em UTI 

 

9. (convívio) Alguém de seu convívio próximo já teve o diagnóstico de covid-19 

(diagnóstico confirmado)? 

Sim 

Não 

 

10. (fator de risco) Você se enquadra no grupo de risco? (conforme orientação do 

Ministério da Saúde - ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE PACIENTES COM COVID-

19) 

• Não tenho fator de risco; 

• Idade igual ou superior a 60 anos; 

• Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia 

isquêmica etc.); 

• Hipertensão; 

• Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada ou grave, DPOC); 

• Tabagismo; 

• Obesidade; 

• Imunodepressão; 

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

http://moodle.unifipa.com.br/moodle/mod/feedback/edit.php?id=23091&do_show=edit
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• Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; 

• Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

• Neoplasia maligna; 

• Gestação de alto risco. 

 

11. (grupo de risco em convívio ) Alguém do seu convívio próximo se enquadra no grupo 

de risco? 

Sim 

Não 

 

12. (segurança) Você sente-se seguro para retomar as atividades presenciais? 

Sim 

Não 

 

13. (segurança familiar) Seus familiares e pessoas do convívio próximo estão seguros com 

o possível retorno das atividades presenciais? 

Sim 

Não 

 

14. (progresso) Sendo possível a progressão para a próxima série e realização do resgaste 

do conteúdo prático que seria ministrado em 2020 ao longo do ano de 2021, de forma 

escalonada e com cronograma definido, qual sua opção para terminar o ano letivo de 2020? 

2020 

2021 

 

 

Questionário realizado diáriamente após a retomada das aulas presenciais.  

 

Avaliação de Saúde – Comunidade Acadêmica 

 

 

 

1. Nome completo 

2. Curso e período 

3. Telefone (whatsaapp) 

4. Como está a sua saúde no momento? 

(   ) Bem 

(   ) Mal 

5. Quais sintomas está sentindo? (pode marcar mais 1) 

 

 

 

Questionário realizado após suspensão das aulas (curso de medicina), por piora dos 

indicadores epidemiologicos.  



91 
 

 
1. (série) Qual a série que esta cursando? 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

 

2. (Idade) Qual sua idade? (0 - 99) 

 

3. (sindrome gripal) Você teve síndrome gripal ou suspeita de covid-19 após o retorno das 

atividades presenciais? 

Sim 

Não 

 

4. (diagnóstico) Você já teve o diagnóstico confirmado de covid, após o retorno das atividades 

presenciais? 

Sim 

Não 

 

5. (diagnóstico) Você já teve o diagnóstico confirmado de covid, em qualquer momento (antes 

ou depois do retorno das atividades presenciais)? 

Sim 

Não 

 

6. (Quando) Se sim, quando? 

Não tive diagnóstico 

Há menos de 15 dias 

De 15 a 30 dias 

Há mais de 30 dias 

 

7. (exame) Que tipo de exame complementar realizou? 

Não realizei nenhum exame complementar 

PCR-RT 

Sorologia para IgM/A e IgG (teste laboratorial) 

Teste rápido para IgM/A e IgG 

Teste rápido para IgM/A/G 

Teste rápido de antígeno 
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8. (assintomático) Você realizou algum exame para detecção do coronavírus, mesmo estando 

assintomático? 

Não realizei nenhum exame complementar 

PCR-RT 

Sorologia para IgM/A e IgG (teste laboratorial) 

Teste rápido para IgM/A e IgG 

Teste rápido para IgM/A/G 

Teste rápido de antígeno 

 

9. (tratamento) Referente a síndrome gripal ou tratamento do covid-19, qual recurso foi 

necessário para seu caso? 

Não tive nenhuma síndrome gripal ou tratamento para covid-19 

Não necessitei de nenhum tratamento 

Tomei analgésicos simples, em domicilio, sem necessidade de consulta médica 

Tomei analgésicos e sintomáticos, em domicílio, sob orientação médica 

Necessitei de atendimento em pronto-atendimento, sem internação 

Necessitei de internação em enfermaria 

Necessitei de internação em UTI 

 

10. (convívio) Alguém de seu convívio próximo já teve o diagnóstico confirmado de covid-19 

(antes e depois das aulas presenciais)? 

Sim 

Não 

 

11. (segurança) Você sentiu-se seguro com o retorno as atividades presenciais? 

Sim 

Não 

 

12. (segurança familiar) Seus familiares e pessoas do convívio próximo ficaram seguros com o 

retorno das atividades presenciais? 

Sim 

Não 
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13. DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Através das ações de avaliação institucional do triênio, o planejamento foi se 

estruturando no sentido de melhorar as práticas pedagógicas da UNIFIPA. 

 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Missão: Promover a formação generalista dos profissionais das áreas da saúde, 

humanas, exatas e tecnológicas, com ensino de qualidade voltada para as 

necessidades regionais e nacionais.  

Visão:  ser uma instituição de referência na educação superior no que diz respeito 

à qualidade de ensino, ao corpo docente, à pesquisa e ao compromisso social. 

Valores: comprometimento, empreendorismo, profissionalismo, respeito, 

sustentação do histórico da Fundação Padre Albino, trabalho em equipe e 

transparência. 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 

As políticas acadêmicas foram adaptadas no contexto da pandemia, desta forma, a 
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UNIFIPA estruturou-se para o desenvolvimento de atividades remotas para os 

processos de ensino-aprendizagem e para atendimento aos discentes, informando 

ao MEC todo o monitoramento das práticas desenvolvidas como explicitamos 

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

 

No ano de 2020 e considerando as avaliações dos anos anteriores, ainda que no 

contexto da pandemia, a UNIFIPA já estrutura-se para a curricularização da 

extensão, aprimorando-se nas suas políticas de ensino, pesquisa e extensão para a 

formação de profissionais que atendem às necessidades sociais e do mundo do 

trabalho. 

Os cursos, em planejamento com NDE e Colegiados, estruturam-se para que a 

curricularização da extensão ocorra no decorrer de 2021 em todos os cursos. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

No ano de 2020, foi assinado o COAPES – Contrato Organizativo de Integração 

Ensino – Serviço com a Prefeitura Municipal, para o desenvolvimento de ações 
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compartilhadas, para além do processo de ensino-aprendizagem, qualificando 

ainda mais a comunicação com a sociedade. 

 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

Com a pandemia, e as avaliações realizadas, a UNIFIPA prepara-se para olhar 

para a singularidade de cada curso e de cada sujeito, no sentido de buscar 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem e autonomia dos discentes para a 

busca de conhecimento. 

 

Neste sentido, no contexto da pandemia, houve direcionamento para atendimento 

de discentes que manifestavam no questinário de monitoramento, necessidades 

emocionais, mais frequentes no contexto do isolamento social e dos momentos de 

incertezas advindos da pandemia, para suporte, através do NAP. 

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Quanto ao pessoal técnico-administrativo, verifica-se o empenho em propiciar um 

ambiente efetivo de condições estimuladoras para o integral aproveitamento das 

potencialidades de todos os funcionários operacionais, gerenciais e 

administrativos propriamente ditos, oferecendo-lhes um plano de benefícios e 

uma política salarial condizente com as atribuições do cargo e qualificação, 

dentro de critérios reais do mercado de trabalho atual. 

 A política de capacitação do corpo técnico-administrativo inclui o incentivo 
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à continuidade de estudos, ou seja, educação básica, treinamento, acesso ao nível 

superior e pós-graduação e atualização profissional para o exercício da cidadania. 

 As diretrizes básicas da política de capacitação do corpo técnico-

administrativo alocado no Centro Universitário Padre Albino são: 

• desenvolver programa de qualificação, capacitação e desenvolvimento 

gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu caráter determinante para o 

desempenho da atividade universitária, buscando padrões compatíveis com as 

exigências de uma Instituição inovadora e participante; 

• capacitar o corpo técnico-administrativo, promovendo o aperfeiçoamento e a 

reciclagem de conhecimentos; 

• elaborar cronograma de capacitação e treinamento do pessoal administrativo 

do nível técnico e operacional, revisando-os periodicamente; 

• selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante 

chamada, concurso ou outro expediente; 

• incentivar a formação continuada do corpo técnico-administrativo; 

• ofertar cursos voltados à atuação específica; 

• ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional; 

• estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos 

promovidos pela instituição e outras entidades; 

• propiciar atualização de conhecimentos na área da informática; e 

• alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação 

profissional do corpo técnico-administrativo da UNIFIPA. 

 As diretrizes básicas da política de avaliação de desempenho e de progressão 

na carreira do corpo técnico-administrativo são: 
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• selecionar e manter profissionais com perfil que contemple características de 

liderança; inovação no desempenho das funções; empatia; postura democrática; 

predisposição à formação contínua; 

• manter o Plano de Carreira do Pessoal Técnico e Administrativo adequando-

o à realidade de mercado e de gestão; 

• potencializar e desenvolver os indivíduos enquanto pessoas e profissionais 

para que busquem, além dos limites institucionais, a sua própria realização; 

• manter o quadro técnico-administrativo dimensionado segundo as 

responsabilidades e necessidades do desenvolvimento da instituição; 

• estabelecer os critérios de progressão funcional, fundamentando-os no 

estímulo à qualificação e ao desempenho; e 

• assegurar, para fins de ascensão, os critérios de disponibilidade de vaga, 

qualificação e desempenho. 

 Todas as diretrizes estão consolidadas no Plano de Carreira e na Política de 

Treinamento, conforme anexos. 

 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

A saúde financeira da Fundação Padre Albino, mantenedora da UNIFIPA 

assegura o funcionamento, a manutenção e, sobretudo, a expansão do Centro, 

tanto no plano de infraestrutura, organização como no plano acadêmico. Com 

isso, a sua sustentabilidade financeira apresentou adequada coerência com seu 

PDI e as diretrizes dos Conselhos Superiores da instituição. Com base no Plano 
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Orçamentário e a política institucional financeira, faz investimentos importantes 

na construção de novas unidades, reformas, manutenção e compra de 

equipamentos para laboratórios e de tecnologia da informação, ampliação do 

acervo, além de mobiliário para as áreas acadêmicas e administrativas. Pode-se 

verificar que a UNIFIPA tem avançado no alcance dos objetivos institucionais, 

dentre os quais se destacam a gestão competente dos recursos orçamentários de 

modo que se possa assegurar o cumprimento da sua missão e o seu compromisso 

social. A atual situação financeira da Instituição não representa risco para a 

consecução dos objetivos e da missão pelos quais ela se orienta. 

A Instituição possui planejamento orçamentário permitindo equilíbrio financeiro 

entre a receita e despesas para sua manutenção e implementação de uma política 

de expansão do ensino superior, sendo as mensalidades, a única fonte de receita 

da Instituição que mantêm todos os investimentos citados, sempre levando em 

consideração sua responsabilidade social, tendo entre seus princípios a ampliação 

da oferta de educação superior aos jovens da região. Com a anuência dos 

Conselhos Superiores, esta expansão acadêmica tem sido acompanhada de 

adequados investimentos em obras de construção, ampliação, reforma e 

manutenção de unidades universitárias, além da aquisição de equipamentos 

específicos para o ensino da graduação, capacitação docente e técnico-

administrativo, ampliação do acervo, laboratórios e equipamentos, o que 

certamente resulta em um aumento de qualidade na formação dos estudantes. 

No âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, o Centro Universitário conduz o 

processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de suas 

políticas em articulação com a Vice-Reitoria, Pró-Reitorias, Coordenadores de 

Cursos e NDEs. Para o financiamento institucional e aplicação de recursos 
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direcionados aos programas de ensino, pesquisa e extensão, o Centro 

Universitário Padre Albino tem como referência os recursos orçamentários 

descritos nos documentos oficiais. No contexto de sustentabilidade 

financeira/programas de ensino, pesquisa e extensão, vale destacar que o Centro 

Universitário tem realizado reconhecido e importante esforço de expansão nos 

últimos anos, como a criação do Biotério e Unidade Didática de Pesquisa 

Experimental. No plano institucional, observa-se que os resultados dessa política 

são satisfatórios, tendo em vista o bom nível de investimentos existentes em 

infraestrutura, aquisição e manutenção dos equipamentos e seu espaço físico. 

- Eixo 5: Infraestrutura Física  

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Metas  Ações Prazo 

Adequação e ampliação da 

infraestrutura física, de 

equipamentos e de softwares 

• Adequar a estrutura física à implantação de novos cursos Permanente 

• Adequar e melhorar a estrutura física dos cursos atuais quanto a laboratórios, 

biblioteca, salas de aulas. 

Permanente 

• Atualizar equipamentos para ensino, pesquisa e setor administrativo do Centro 

Universitário e dos cursos. 

Permanente 

• Oferecer condições de operacionalização de softwares institucionais para gestão 

acadêmica e administrativa  

Permanente 

• Aquisição de acervo/biblioteca e novas tecnologias assistivas para os novos 

cursos. 

A partir da 

implantação 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Proavaliar está  ciente de que apesar das dificuldades encontradas para se 

realizar a autoavaliação institucional 2020 conforme proposta no Plano de Autoavaliação 

Institucional Ciclo 2020-2022 apresenta o Adendo ao Plano de Autoavaliação Institucional 

durante a vigência das normas de distanciamento social provocado pela pandemia da 

Covid-19. 

Assim, estudantes e professores têm a possibilidade de se manifestar sobre o 

ensino remoto adotado na Instituição, por força da pandemia. 

A CPA de posse das informações levantadas, no contexto da pandemia, 

planejará ações voltadas a cada curso e à realidade Institucional, gradativamente, no sentido 

de minimizar os impactos da pandemia e retomar o cronograma e planejamento de ações 

institucionais em conformidade com o cenário epidemiológico do país da região. 

A intenção contida nos questionários é de mapear a posição de alunos, 

coordenadores e professores quanto às atividades remotas, suas dificuldades nesse período, 

fatores que contribuíram ou prejudicaram e aqueles que causam preocupações, e estes serão 

matidos durante todo o curso da pandemia, para acompanhamento em tempo real. 


