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APRESENTAÇÃO  

  

      A FAMAP – Faculdade Máster de Pará, 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 

(Infra Estrutura, Equipamentos de Informática, Relação Professor x Aluno, 

Acervo bibliográfico, Atendimento dos setores e Auto-avaliação).  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 avaliação 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 Auto-avaliação possa se consolidar 

como um instrumento de planejamento e gestão da FAMAP. 

A CPA procedeu avaliação com a maioria   dos alunos matriculados, atingindo, 

assim, o índice de 79% de participação.  

 

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. 

 

DIMENSÕES AVALIADAS 

1. INFRA ESTRUTURA 

A escola de Educação Básica Sophos não utiliza mais as dependências da 

FAMAP, tornando todo o espaço de uso exclusivo pelos alunos da Faculdade. 

Mesmo antes da pesquisa, a FAMAP já se antecipou e está em construção de 

um prédio com todos os espaços e condições adequadas aos diversos cursos. 
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2. PRÁTICA PEDAGÓCICA 

Nesse item foram avaliadas as práticas pedagógicas dos professores a relação 

interpessoal com os alunos. Como tem acontecido o item é destaque no trabalho 

realizado pela FAMAP.  A relação professor x aluno um destaque na  FAMAP, 

uma força motriz importante para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

3. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Nesta dimensão foi avaliação que reconhece o acervo da biblioteca da FAMAP 

como bom para as atividades acadêmicas de consulta e pesquisa. A FAMAP 

também já adquiriu uma Biblioteca Virtual para melhoria de consulta e pesquisa. 
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Como você avalia o nosso Corpo Docente nos quesitos de 
Pontualidade, Assiduidade e Domínio de conteúdo?

Não Existente Insuficiente Suficiente Muito Bom Excelente
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