RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA 2018
Primeiro Ano do Ciclo Avaliativo 2018 a 2020
Modalidade de Ensino - EaD
Os resultados foram trabalhados pelos eixos e seus indicadores. Sua
apresentação neste documento está feita de forma generalista e
atentando para os grandes focos das potencialidades e das
fragilidades.
1- Potencialidades: reconhecimento da importância da avaliação interna, a
CPA é considerada importante no contexto educacional; reconhecem a
preocupação da instituição com a responsabilidade social; o envolvimento
do egresso na avaliação é considerado pontos positivos para o processo;
a missão é considerada adequada; os cursos no geral atendem seus
objetivos; foi valorizado os serviços e acervo da biblioteca; de forma geral
os são bem avaliados pelos alunos; em relação a políticas de gestão é
considerada satisfatória considerando o atendimento aos diferentes
segmentos da comunidade acadêmica e com a participação nos
programas de bolsa e financiamento; em relação a infraestrutura a
modernização e adequação dos polos foi considerada adequada e
positiva.

2- Fragilidades: CPA a divulgação das ações e dos resultados da avaliação
devem ser melhor divulgados; a acessibilidade deve ser melhorada; nas
políticas acadêmicas o destaque foi para a pouca divulgação dos
programas de pesquisa, bolsas de estudos e financiamento; em relação
às políticas de gestão para os alunos o atendimento da secretaria tem que
ser agilizado e melhor esclarecido; para os docentes e técnicosadministrativos o plano de carreira tem que ser melhor divulgado; em
relação à infraestrutura destaca-se algumas dificuldades com o sistema
AVA; para os polos mais afastados a dificuldade com a internet.

CONCLUSÃO
Ao concluirmos o Ciclo Avaliativo 2015 a 2017 o trabalho realizado pela CPA
atingiu seus objetivos não só pelas ações desenvolvidas, mas também pela troca
de informações com os professores, coordenadores e tutores. Destaca-se
também a importância da relação próxima com os polos através dos tutores
locais.

De forma geral, o resultado nos mostra que tanto pedagogicamente, como na
atuação docente os alunos consideram os cursos de boa qualidade,
possibilidade uma boa base na formação profissional. O sistema virtual oferecido
é apontado com de boa qualidade pela maioria dos representantes de todos os
segmentos da comunidade acadêmica.
Os pontos de fragilidade que se destacaram são os mais voltados ao
atendimento, agilidade e informações da secretaria. Observou-se também em
alguns locais uma dificuldade de acesso pela internet. Relevante, também foi o
destaque dado em alguns polos sobre a questão da acessibilidade.
Para concluir, foram apresentadas para a direção os resultados da avaliação do
referido ciclo e apresentadas algumas sugestões no sentido de contribuir para
buscar a qualidade proposta nos objetivos da instituição.
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