
1. APRESENTAÇÃO 

      A FAMAP – Faculdade Master de Parauapebas - , comprometida com a 

qualidade do ensino prestado, proporcionou novamente à CPA o espaço necessário 
para o desenvolvimento de ações avaliativas.  
 Foram avaliadas seis (6) dimensões (Infraestrutura, Equipamentos de Informática, 
Relação professor x aluno, Acervo bibliográfico, Atendimento dos setores e 
Autoavaliação).  

A CPA faz questão de destacar que sua função é utilizar todos os possíveis 
canais ou instrumentos de avaliação para descobrir o que realmente se passa em toda 
a instituição, destacando pontos fortes, fragilidades e até mesmo necessidades 
específicas dos cursos (envolvendo alunos, funcionários ou docentes) para que a 
instituição possa tomar as medidas necessárias para resolvê-las e assim 
continuamente melhorar a qualidade de seus serviços educacionais prestados.  

Afirmamos que a autoavaliação é um exercício constante, e ao avaliar a 
instituição os funcionários, docentes e discentes assumem o compromisso constante 
de busca da melhoria na qualidade do ensino, enquanto a missão da instituição é 
exercida. Espera-se que este relatório de autoavaliação possa se consolidar como um 
instrumento de planejamento e gestão da FAMAP. 

A CPA procedeu avaliação do curso de Adminstração. Todos os alunos 
matriculados (72) participaram da avaliação, atingindo, assim, o índice de 100% de 
participação. 

    2. SINAES E CPA  
 

O Sinaes tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional. 

 

3. DIMENSÕES AVALIADAS 
3.1. INFRAESTRUTURA – 40% afirmaram que a estrutura da FAMAP é insuficiente, 
38% consideraram suficiente a infraestrutura, 14%, atribuíram o conceito muito 
bom. 8% indicou o critério excelente. Mesmo antes da pesquisa, a FAMAP já se 
antecipou e está em construção de um prédio com todos os espaços e condições 
adequados para atender de forma excelente ao curso de Administração e outros 
cursos que vierem a ser aprovados. 
 

CRITÉRIOS % 
NÃO EXISTENTE 0% 

INSUFICIENTE 40 
SUFICIENTE 38 

MUITO BOM 14 
EXCELENTE 08 



3.2. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA –  30% consideram os equipamentos de 
informática insuficientes, isto é, para esses alunos os equipamentos e a 
dificuldade de acessar a internet devido a falta de estrutura da própria cidade que 
ainda não tem fibra ótica são fatores de melhoria por parte da FAMAP. 33% dos 
alunos atribuíram o conceito suficiente, 34%, muito bom e 3% excelente. Assim 
percebe-se que  os alunos  sugerem melhorias e investimentos em relação à 
internet de qualidade. 

  

CRITÉRIOS % 

NÃO EXISTENTE 0 
INSUFICIENTE 30 

SUFICIENTE 33 
MUITO BOM 34 

EXCELENTE 3 
3.3 – RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO – Esse é um item com excelente avaliação na  FAMAP , 

44% consideraram o item como suficiente, 34% como muito bom e 14% como excelente, 

assim 92% dos alunos atribuem a relação professor x aluno um destaque na FAMAP, uma 

força motriz importante para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 CRITÉRIOS % 
NÃO EXISTENTE 0 

INSUFICIENTE 8% 

SUFICIENTE 44% 
MUITO BOM 34% 

EXCELENTE 14% 
3.4 – ACERVO DA BIBLIOTECA – 46% dos alunos consideraram o acervo da biblioteca como 

suficiente, 17%,muito bom e 16%, excelente. Avaliação que reconhece  o acervo  da 

biblioteca da FAMAP  como satisfatório para as atividades acadêmicas de consulta e 

pesquisa. 21% acreditam que a IES pode investir mais em acervo.  

CRITÉRIOS % 
NÃO EXISTENTE 0 

INSUFICIENTE 21 
SUFICIENTE 46 

MUITO BOM 17 
EXCELENTE 16 

3.4 – ATENDIMENTO  NOS  SETORES – 80% dos alunos estão satisfeitos com o atendimento 

nos setores da FAMAP,  apenas 20% sentem-se insatisfeitos com o serviço prestado nos 

departamentos, isso aponta para que sejam feitas melhorias para aumentar o índice de 

satisfação em próxima pesquisa. 

 



  

CRITÉRIOS % 
NÃO EXISTENTE 0 

INSUFICIENTE 20 
SUFICIENTE 32 

MUITO BOM 35 

EXCELENTE 13 
3.5. Autoavaliação – A FAMAP pediu que os alunos se autoavaliassem  quanto ao 

comprometimento  e responsabilidade com os estudos . Apenas 3%  definiu como excelente 

a atitude diante dos estudos, 40%, muito bom e 44%, estudam apenas de forma suficiente. 

13% precisam melhorar a atitude diante do curso. 

CRITÉRIOS % 

NÃO EXISTENTE 0 
INSUFICIENTE 13 

SUFICIENTE 44 

MUITO BOM 40 
EXCELENTE 3 

 


