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INTRODUÇÃO
A FACULDADE MESSIÂNICA, instituição de ensino superior privada e
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, apresenta neste
documento o relatório parcial do seu processo de auto avaliação referente ao
ano de 2021. O presente documento foi elaborado com a participação dos
membros da CPA (Comissão Própria de Avaliação) – gestão 2021. A Avaliação
Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) com vistas à melhoria da qualidade da Educação
Superior e é entendida pela CPA como uma excelente ferramenta para a gestão
educacional.
A Faculdade Messiânica tem uma prática constante de retroalimentação
versus avaliação para melhoria da qualidade dos cursos de Graduação e PósGraduação, bem como dos cursos e programas de Extensão e Pesquisa, o que
tem garantido a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.
A experiência de planejar, a partir das respostas obtidas pela avaliação
da CPA, tem permitido à Faculdade Messiânica uma análise criteriosa dos
resultados institucionais. As dimensões preconizadas pelo SINAES presentes na
avaliação da CPA (Comissão Própria de Avaliação), permitem apontar e (re)
direcionar ações além de prever fragilidades, o que nos permite constantemente
reafirmar quem somos, onde estamos e assim saber quem queremos ser e onde
queremos chegar para implementar, com segurança e viabilidade, o plano de
expansão e todas as ações projetadas no PDI (Plano de Desenvolvimento
Institucional) da Faculdade Messiânica.
Nesse sentido, faz-se imprescindível o envolvimento de toda comunidade
acadêmica em todos os processos de avaliação.
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1. Entendendo o processo de avaliação – SINAES
1.1 Lei nº 10861 (14/04/04)
Institui SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior):
integra 3 modalidades de avaliação:

1. Avaliação das Instituições de Educação Superior, em suas 2 etapas:
• Auto avaliação: coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA);
• Avaliação externa: realizada pelas comissões designadas pelo
MEC/INEP.
2. Avaliação dos Cursos de Graduação: visitas in loco de comissões
externas.
3. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): para
iniciantes e concluintes, em amostras, com definição anual das áreas
participantes.
FIGURA 01 – Modelo de avaliação:
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1.2. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
Lei nº 10861 (14/04/04), artigo 11, institui a Comissão Própria de
Avaliação (CPA):
•

Atribuições:
•

Condução dos processos internos de avaliação;

•

Sistematização e prestação das informações solicitadas pelo
MEC/INEP, obedecendo as seguintes diretrizes:
•

Constituição por ato do dirigente máximo da instituição;

•

Assegurada à participação de todos os segmentos da
comunidade universitária e da sociedade civil organizada,
sem maioria absoluta de um dos segmentos;

•

Atuação autônoma em relação aos conselhos e demais
órgãos colegiados.

•

Nomeação da CPA e seus membros:

•

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
•

Funções:
•

Coordenar e articular o processo interno de avaliação
da IES;

•

Composição
•

Representantes

de

todos

os

segmentos

da

comunidade universitária e também da sociedade
civil organizada.

1.3. Comissão Própria de Avaliação – CPA – Faculdade Messiânica
A CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Faculdade Messiânica é uma
comissão composta por representantes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil organizada e tem como objetivo coordenar e
articular o processo interno de avaliação, bem como sistematizar e disponibilizar
informações e dados das avaliações a toda comunidade acadêmica.
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Composição da CPA:
Nome

Segmento que representa

Alessandro Malta
Eleni Bambini Gorgueira
Manoel Coracy Saboia Dias
Rafaela da Costa Bittencourt
Zilda de Jesus Gonçalvez Soledade
Renato Luiz Santana
Márcia Valéria de Arruda Ferrão
Rodolfo de Andrade Carbone

Docente
Docente
Discente
Discente
Técnico-administrativo
Técnico-administrativo
Sociedade Civil Organizada
Sociedade Civil Organizada

Coordenação da CPA
Alessandro Malta
FIGURA 02 – Etapas de auto avaliação
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2. METODOLOGIA
Os membros da Comissão reuniram-se para discutir o instrumento
passado com o intuito de fazer os ajustes necessários. Optou-se também por
fazer algumas adaptações no que se refere ao instrumento para o Ensino à
Distância, pelo simples motivo de sua natureza ser diferente da presencial e,
portanto, compreender questões com aspectos particulares. A seguir, inserimos
ambos os instrumentos.
Para a coleta dos dados utilizou-se o sistema Sophia, alimentando um
banco de dados e posteriormente a criação de relatórios em formato PDF.
Com relação à tabulação das respostas, as mesmas contemplavam uma
escala 1 a 4, com os critérios: 4- Muito satisfeito, 3- Satisfeito, 2- Pouco
Satisfeito, 1- Insatisfeito e a opção de resposta “Não sei avaliar”, com objetivo
de permitir ao aluno a expressão real de algum ponto ou serviço que não tenha
utilizado ou não tenha conhecimento.
A partir daí, extraem-se os gráficos percentuais dos valores médios de
uma escala de 0% a 100% para sabermos o índice de satisfação do item avaliado
e também uma nota média geral do conceito. O índice por perguntas e a nota
geral média determinando o conceito proporcionaria condições para analisarmos
as questões e as propostas de melhoria e intervenções.
Os instrumentos utilizados foram elaborados de forma a contemplar as
especificidades da instituição, sendo desmembrados em três etapas:


Etapa 1: Pesquisa realizada junto aos alunos com relação ao curso
e à Instituição. Corresponde ao Eixo 3 (Dimensão 2, 4 e 9), Eixo 4
(Dimensão 6) e Eixo 5 (Dimensão 7);



Etapa 2: Pesquisa realizada junto aos professores, alunos e corpo
técnico-administrativo com relação à infraestrutura e serviços,
corresponde ao Eixo 5 (Dimensão 7);



Etapa 3: Pesquisa realizada junto aos alunos com relação às
disciplinas e corpo docente que corresponde ao Eixo 3 (Dimensão
2) e Eixo 4 (Dimensão 5).
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Instrumento aplicado para o Presencial
Instrumento 01 - Avaliação pelos alunos com relação ao Curso e a Instituição
Aluno avaliando o Curso
1.

Você conhece o projeto pedagógico do seu curso?

2.

O curso apresenta e desenvolve o perfil profissional proposto?

3.

Você considera que o curso está atendendo à formação profissional prevista?

4.

As disciplinas propostas estão adequadas à formação desejada?

5.

O curso, sistematicamente, oferece atividades extracurriculares e de extensão
(visitas técnicas, palestras, workshops, seminários, etc.)?

6.

As informações sobre Atividades Complementares são acessíveis e claras?

7.

O campo de estágio proposto atende a formação profissional prevista?

Questão aberta: Utilize este espaço para deixar suas impressões sobre o curso.

Aluno avaliando a Gestão Institucional
Na sua percepção do desempenho profissional dos gestores institucionais (listados,
abaixo), que nota você atribuiria:
1.

Diretor Geral - Prof. Luiz Carlos Demattê Filho

2.

Diretor Acadêmico – Prof. Paulo Roberto Pedrozo Rocha

3.

Diretor Administrativo - Mario Jorge da Silveira Machado

4.

Coordenador do Curso de Teologia – Prof. Paulo Roberto Pedrozo Rocha

5.

Coordenadora do Curso de Pedagogia – Prof. Daniel Mendes Gomes

6. Programa de apoio Psicopedagógico – Profa. Raquel Gomes D’ Alexandre
Questão aberta: Utilize este espaço para deixar suas impressões sobre os gestores.

Instrumento 02 - Avaliação pelos professores, alunos e pessoal técnico-administrativo com
relação à infraestrutura e serviços.
1.

Como você avalia o acesso a portadores de necessidades especiais?

2.

Como você avalia o acervo da Biblioteca?

3.

O horário de funcionamento da Biblioteca atende bem a necessidade dos alunos?

4.

Acesso à Internet da Biblioteca (qualidade e disponibilidade de terminais para uso)?

5.

7.

Como você avalia o atendimento oferecido na Biblioteca? (Aspectos como
cordialidade, atenção, preocupação, agilidade, etc.)
Os serviços de apoio oferecidos pela Biblioteca são satisfatórios? (Atendimento,
auxílio em pesquisas, indicações, orientações, etc.)
Na sua opinião, qual é o nível de organização da Biblioteca?

8.

As condições de acesso à internet do Laboratório são satisfatórias?

6.

9.

A quantidade de computadores do laboratório de informática, atendem às
necessidades dos alunos?
10. Como você avalia a adequação e limpeza das instalações?
11. Como você avalia a Livraria (localizada na sede da FMO)?
12. Que nota você atribui para os recursos audiovisuais disponíveis?
13. Como você avalia o Salão Auditório (localizado na sede da FMO)?
14. Como você avalia o Sinal de internet no campus?
15. Como você avalia o Espaço de Convivência e Alimentação?
16. Como você avalia a qualidade dos serviços de limpeza?
17. Como você avalia as publicações da Faculdade? (Revistas, artigos etc.)

Fundação Mokiti Okada – CNPJ. 63.031.868/0020-31
Rua Humberto I 612 Vila Mariana São Paulo SP Cep 04018 031 Fone 11 5081-5888
www.faculdademessianica.edu.br

8

Credenciada pela Portaria Ministerial nº 935 de 4 de Agosto de 2008 - D.O.U. 05.08.2008

18.
19.
20.
21.
22.

Que nota você atribui ao serviço de segurança?
Como você avalia o Planejamento semestral da Faculdade?
Como você avalia a Missão da Faculdade?
Como você avalia o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade?
Como você avalia as atividades de responsabilidade social realizadas pela faculdade
(IBFC e Política de Descontos)?
23. Como você avalia as melhorias de investimentos da faculdade (novas salas de aula,
brinquedoteca, novos livros etc.)?
24. Como você avalia a acessibilidade ao Campus? (Facilidade de estacionar, e transporte
público, etc.)
25. O laboratório para fins didáticos atende as necessidades dos alunos?
26. Manutenção das instalações físicas são realizadas de forma satisfatória?
27. Como você avalia as Salas de Aula no que se refere a qualidade (conforto, recursos
audiovisuais e ambientação?
28. Como você avalia o atendimento oferecido na Secretaria? (Cordialidade, atenção,
preocupação, agilidade, etc.)
29. Como você avalia o retorno da Secretaria aos seus requerimentos (prazos,
encaminhamentos, documentos, etc.)?
30. Como você avalia o atendimento recebido na Tesouraria (cordialidade, atenção,
preocupação, agilidade, etc.)?
31. Como você avalia a agilidade dos seus requerimentos da Tesouraria (prazos,
encaminhamentos, boletos etc.)?
32. Como você considera o atendimento telefônico?
33. Como você considera o esclarecimento de informações (telefone, secretaria)?
34. As informações, e-mail, mural de avisos, etc., são satisfatórias?
35. Que nota você atribui às informações contidas no portal do aluno?
36. Como você avalia a home page da instituição e redes sociais?
37. O atendimento da ouvidoria é satisfatório?
38. Questão aberta: Utilize este espaço para deixar as suas impressões sobre os serviços
prestados pela faculdade de forma geral.

Instrumento 03 - Avaliação Disciplinas/Corpo Docente
1.
2.

O (A) professor (a) foi pontual quanto aos horários de início e término do
período das aulas?
O (A) professor (a) expressou com clareza suas ideias?

3.

Demonstra conhecimento de sua disciplina?

4.

Dá exemplos esclarecedores da teoria?

5.

As metodologias utilizadas facilitaram o processo ensino-aprendizagem?

6.

O (A) professor (a) incentivou a participação dos alunos em sala de aula?

7.

O (A) professor (a) foi receptivo às sugestões e críticas dos alunos?

8.

O (A) professor (a) apresentou e utilizou critérios claros de avaliação?

9.

O (A) professor (a) propõe atividades aos alunos (leitura, relatório, trabalho em
grupo, trabalho em campo, debates)?
10. O (A) professor (a) apresentou o plano de ensino (conteúdo
programático/programa) da disciplina no início das aulas?
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Instrumento aplicado para o Ensino a distância
Instrumento 01 - Avaliação pelos alunos com relação ao Curso e a Instituição
Aluno avaliando o Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Você conhece o projeto pedagógico do seu curso?
O curso apresenta e desenvolve o perfil profissional proposto?
Você considera que o curso está atendendo à formação profissional prevista?
As disciplinas propostas estão adequadas à formação desejada?
O curso, sistematicamente, oferece atividades extracurriculares e de extensão
(visitas técnicas, palestras, workshops, seminários, etc.
As informações sobre Atividades Complementares são acessíveis e claras?
Questão aberta: Utilize este espaço para deixar suas impressões sobre o curso.

Aluno avaliando a Gestão Institucional
Na sua percepção do desempenho profissional dos gestores institucionais (listados,
abaixo), que nota você atribuiria:
1. Diretor Geral - Prof. Luiz Carlos Demattê Filho
2. Diretor Acadêmico – Prof. Paulo Roberto Pedrozo Rocha
3. Diretor Administrativo - Mario Jorge da Silveira Machado
4. Coordenador do Curso de Teologia EaD – Prof. Paulo Roberto Pedrozo Rocha
5. Coordenadora do Curso de Pedagogia EaD – Prof.ª. Marisa Garcia
6. Programa de apoio Psicopedagógico – Profa. Raquel Gomes D’ Alexandre
7. Questão aberta: Utilize este espaço para deixar suas impressões sobre os gestores.

Instrumento 02 - Avaliação pelos professores, alunos e pessoal técnicoadministrativo com relação à infraestrutura e serviços.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Como você avalia o acesso a portadores de necessidades especiais?
Como você avalia o acervo da Biblioteca?
O horário de funcionamento da Biblioteca atende bem a necessidade dos
alunos?
Acesso à Internet da Biblioteca (qualidade e disponibilidade de terminais para
uso)?
Como você avalia o atendimento oferecido na Biblioteca? (Aspectos como
cordialidade, atenção, preocupação, agilidade, etc.)
Os serviços de apoio oferecidos pela Biblioteca são satisfatórios? (Atendimento,
auxílio em pesquisas, indicações, orientações, etc.)
Na sua opinião, qual é o nível de organização da Biblioteca?
As condições de acesso à internet do Laboratório são satisfatórias?
A quantidade de computadores do laboratório de informática, atendem às
necessidades dos alunos?
Como você avalia a adequação e limpeza das instalações?
Que nota você atribui para os recursos audiovisuais disponíveis?
Como você avalia o sinal de internet no campus?
Como você avalia o Espaço de Convivência e Alimentação?
Como você avalia a qualidade dos serviços de limpeza?
Como você avalia as publicações da Faculdade? (Revistas, artigos etc.)
Como você avalia a acessibilidade ao Campus? (Facilidade de estacionar, e
transporte público, etc.)
O laboratório para fins didáticos atende as necessidades dos alunos?
Manutenção das instalações físicas são realizadas de forma satisfatória?
Como você avalia as Salas de Aula no que se refere a qualidade (conforto,
recursos audiovisuais e ambientação?
Como você avalia o Planejamento semestral da Faculdade?
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21. Como você avalia a Missão da Faculdade?
22. Como você avalia o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade?
23. Como você avalia as atividades de responsabilidade social realizadas pela
faculdade (IBFC e Política de Descontos)?
24. Como você avalia as melhorias de investimentos da faculdade (novas salas de
aula, brinquedoteca, novos livros etc.)?
25. Como você avalia o atendimento oferecido na Secretaria? (Cordialidade,
atenção, preocupação, agilidade, etc.)
26. Que nota você atribui à resposta da Secretaria aos seus requerimentos (prazos,
encaminhamentos, documentos, etc.)?
27. Como você avalia o atendimento recebido na Tesouraria (cordialidade, atenção,
preocupação, agilidade, etc.)?
28. Como você avalia a agilidade dos seus requerimentos da Tesouraria (prazos,
encaminhamentos, boletos etc.)?
29. Como você considera o atendimento telefônico?
30. Como você considera o esclarecimento de informações (telefone, secretaria)?
31. As informações, e-mail, mural de avisos, etc., são satisfatórias?
32. Que nota você atribui às informações contidas no portal do aluno?
33. Como você avalia a home page da instituição e redes sociais?
34. O atendimento da ouvidoria é satisfatório?

Instrumento 03 - Avaliação Disciplinas/Corpo Docente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Como você avalia o conteúdo apresentado pela disciplina e sua relevância?
O (A) professor (a) expressou com clareza suas ideias?
Demonstra conhecimento de sua disciplina?
Dá exemplos esclarecedores da teoria?
As metodologias utilizadas facilitaram o processo ensino-aprendizagem?
Os materiais de estudos são relevantes para aprofundar o conteúdo?
O (A) professor (a) incentivou a participação dos alunos em sala de aula?
O (A) professor (a) foi receptivo às sugestões e críticas dos alunos?
O (A) professor (a) apresentou e utilizou critérios claros de avaliação?
O (A) professor (a) propõe atividades aos alunos (leitura, relatório, trabalho em
grupo, trabalho em campo, debates)?
11. Os materiais de estudo?
12. Atribua uma nota de 0 a 5 para o professor.
13. Questão aberta: Se desejar, utilize esse espaço para expor sua opinião sobre o
Corpo Docente
Respostas:
Não sei avaliar
1. Insatisfeitos
2. Pouco satisfeito
3. Satisfeito
4. Muito satisfeito
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3. DESENVOLVIMENTO
Nas pesquisas realizadas em 2021, não tivemos uma boa participação
dos grupos e algumas dificuldades que trouxeram aos membros da CPA um
aprendizado muito grande no gerenciamento das pesquisas.
A avaliação foi aplicada para todos os alunos, docentes e discentes das
modalidades presencial e a distância, tomando-se o cuidado de resguardar o
sigilo das respostas. O questionário foi aplicado a partir do dia 05 de novembro
de 2021 se estendendo até 05 de dezembro de 2021 para todos, por meio do
sistema acadêmico Sophia, no qual todos teriam acesso. Foi feito campanha
intensa com todos os presentes (discentes, docentes e funcionários). O
instrumento foi aplicado pela primeira vez, no final do período letivo, visto que a
Comissão trabalhou nos meses iniciais do segundo semestre de 2021 na revisão
de todo o instrumento e na adequação do mesmo de acordo com a Nota Técnica.
Além disso, notamos que os discentes do curso de Pedagogia Presencial (1º, 7º
e 8º semestre), Pedagogia EaD (1º, 2º e 7º) e Teologia EaD (1º, 2º e 6º semestre)
não apresentaram o envolvimento necessário, não atingindo 20% da
participação. Mesmo com a baixa participação dos discentes do curso de
Teologia EAD (cerca de 25%) e Pedagogia EaD (cerca de 32%), levamos em
consideração os dados válidos e, portanto, não foram suprimidos do presente
relatório.
Acreditamos que o fator pandemia, decorrente do vírus SARS-CoV2
(coronavírus), que obrigou o fechamento da instituição e a transferência das
atividades acadêmicas para o modo remoto, possa ter sido um dos fatores da
baixa adesão por parte dos alunos e corpo técnico – administrativo. Mesmo com
cursos em EaD, a Faculdade Messiânica, assim como muitas outras instituições
de ensino, levou um certo período para poder adequar os cursos presenciais
para uma maneira remota.
Sendo assim, a Comissão deve se reunir novamente após a redação do
mesmo e elaborar novas estratégias de forma que estimule, principalmente, a
participação de todos os envolvidos.
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Os resultados apresentados a seguir foram coletados pelo sistema Sophia
nos períodos apresentados. As análises a seguir indicam o percentual de
respondentes de acordo com o item marcado no momento de resposta e para
cada grupo, optou-se por fazer um breve comentário analisando as respostas.
O relatório está organizado por blocos, como feito nos anos anteriores,
sendo que inserimos agora na composição o curso a distância:
Bloco 1:
Avaliação Discente sobre o curso e a Instituição
Bloco 2:
Avaliação Docente e Técnico Administrativo sobre Infraestrutura e
serviços
Avaliação Discente sobre Infraestrutura e serviços
Bloco 3:
Avaliação Discente sobre Disciplinas, Curso e Gestão Institucional

3.1 Avaliação com relação à infraestrutura e serviços

3.1.1 Avaliação pelos Docentes e corpo Técnico-administrativo com
relação à infraestrutura e serviços
No que se refere à avaliação dos docentes e corpo Técnico-administrativo
com relação à infraestrutura e serviços, houve 490 respostas de um universo de
1250 respostas previstas. Portanto, os resultados apresentados a seguir
representam a opinião de 39% dos docentes e corpo Técnico-administrativo.
Eles responderam sobre questões relacionadas fundamentalmente aos espaços
e trabalhos da faculdade.

Assim sendo, classificamos as respostas em:

Biblioteca, Laboratório, Espaço de Convivência, Manutenção e Limpeza,
Infraestrutura, Serviços e Informações Institucionais para facilitar a leitura dos
dados, mas podemos afirmar que todos os itens foram avaliados entre 69% a
93% ou seja, entre satisfeitos e muito satisfeitos. Mesmo com um índice positivo,
obtivemos números significativos de docentes e do corpo Técnico-administrativo,
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que não souberam avaliar e pouco satisfeitos com relação à infraestrutura e
serviços. Provavelmente pelo desconhecimento de alguns itens ou pelo fato de
não utilizarem alguns serviços. De qualquer forma são dados que iremos analisar
e ajustar para um melhor desempenho em relatórios posteriores.

Biblioteca: Os docentes e corpo Técnico-administrativo, avaliaram os
serviços da biblioteca quanto ao acervo, atendimento oferecido, horário de
funcionamento e organização, satisfatoriamente com uma média de 38%
satisfeitos e 55% muito satisfeitos. Mesmo com um alto grau de satisfação,
obtivemos uma média de 7% de docentes e corpo técnico administrativo que não
souberam avaliar.

BIBLIOTECA - CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
0%

0%
7%

38%

55%

Muito satisfeito

Satisfatório

Insatisfatório

Não souberam avaliar

Pouco satisfeito

Laboratório: O acesso à internet, qualidade e número de computadores
disponíveis no laboratório, também foi avaliado pelos docentes e corpo Técnicoadministrativo satisfatoriamente com uma média de 38% satisfeitos e 32% muito
satisfeitos. Assim como no item Biblioteca, também tivemos um número
significativo de pessoas que não souberam avaliar, resultando em uma média de
20%. Cerca de 10% dos docentes e corpo Técnico-administrativo estão pouco
satisfeitos.
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LABORATÓRIO - CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

20%
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Muito satisfeito
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Pouco satisfeito

Insatisfatório

Não souberam avaliar

Espaço de convivência: Os espaços de convivência foram avaliados
pelos docentes e corpo Técnico-administrativo satisfatoriamente com uma média
de 32% satisfeitos e 39% muito satisfeitos. Novamente, um número significativo
de docentes e corpo Técnico-administrativo que não souberam avaliar,
resultando em uma média de 25%.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

25%
39%
0%
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32%

Muito satisfeito

Infraestrutura:

Satisfatório

Foram

Pouco satisfeito

avaliados

o

Insatisfatório

acesso

Não soube avaliar

aos

portadores

de

necessidades especiais, a acessibilidade ao campus, o salão do auditório, a área
de alimentação, brinquedoteca e as novas salas de aula. A livraria, os recursos
audiovisuais, e o serviço de segurança também foram avaliados pelos docentes
e corpo Técnico-administrativo satisfatoriamente com uma média de 33%
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satisfeitos e 37% muita satisfeitos. Também tivemos um número significativo de
pessoas que não souberam avaliar este item, resultando em uma média de 19%.

INFRA-ESTRUTURA - CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

19%
37%

4%
7%

33%

Muito satisfeito

Satisfatório

Pouco satisfeito

Insatisfatório

Não soube avaliar

Manutenção e Limpeza: Adequação e limpeza das instalações, a
qualidade dos serviços de limpeza, a manutenção das instalações físicas foram
avaliados com muita satisfação pelos docentes e corpo Técnico-administrativo,
obtendo um índice de 22% de satisfação e 57% muito satisfeitos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA - CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
0%
8%
13%

22%

Muito satisfeito

Satisfatório

Pouco satisfeito

57%

Insatisfatório

Não soube avaliar

Serviços: Quanto aos prazos, encaminhamentos, serviços tanto da
Secretaria como da Tesouraria, bem como os avisos via murais e e-mails foram
avaliados pelos docentes e corpo Técnico-administrativo satisfatoriamente, com
índices de 17% de satisfação e 71% muito satisfeitos.
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SERVIÇOS - CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
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Informações Institucionais: Quanto ao Planejamento Semestral, a
missão da faculdade, as atividades de responsabilidade social realizadas pela
faculdade (IBFC e política de descontos), o investimento da faculdade quanto a
aquisição de novos livros e novas salas foram avaliados pelos docentes e corpo
Técnico-administrativo satisfatoriamente, com índices de 32% satisfeitos e 40%
muito satisfeitos. Quanto às publicações e a homepage da Faculdade, 34% dos
docentes e corpo Técnico-administrativo estão insatisfeitos com o serviço
prestado, com uma média geral de 11% de insatisfação. Também tivemos um
número significativo de pessoas que não souberam avaliar este item, resultando
em uma média de 16%.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - CORPO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
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3.1.2 Avaliação Discente com relação à infraestrutura e serviços
No que se refere à avaliação dos alunos com relação à infraestrutura e
serviços, houve do curso de Teologia-EaD (3º e 4º semestre) 15 respostas
efetivas, de 59 alunos. Portanto os resultados apresentados representam a
opinião de 25% dos alunos matriculados. Os itens avaliados estão entre 47% a
78% de satisfação. Já no curso de Pedagogia-EaD (1º, 3º, 4º e 8º semestre),
obtivemos somente 17 respostas efetivas de 58 alunos. Portanto os resultados
representam a opinião de 29% dos alunos matriculados. Os itens avaliados estão
entre 59% e 94% de satisfação. Assim como na Avaliação pelos Docentes e
corpo Técnico-administrativo, também obtivemos números significativos de
alunos que não souberam avaliar e pouco satisfeitos. Acreditamos que pelo fato
do curso ser on-line e termos apenas um polo educacional, muitos alunos não
conhecem presencialmente a Faculdade Messiânica, adicionando ainda o fator
pandemia, o que nos obrigou a cancelar os encontros presenciais. Esses fatores,
podem ter impactado no resultado dos números negativos. Nota-se também um
descontentamento quanto aos investimentos realizados para a faculdade e
quanto às publicações realizadas por e para ela. De toda forma, os alunos estão
satisfeitos com o funcionamento da Faculdade Messiânica como um todo e estes
dados, nós iremos analisar e ajustar para um melhor desempenho em relatórios
posteriores.

Os

alunos

responderam

sobre

questões

relacionadas

fundamentalmente aos espaços, infraestrutura e serviços da Faculdade. Assim
sendo, classificamos as respostas em: Biblioteca, Laboratório, Espaço de
Convivência, Manutenção e Limpeza, Infraestrutura, Serviços e Informações
Institucionais para facilitar a leitura dos dados.

TEOLOGIA.

Biblioteca: Os alunos avaliaram os serviços da biblioteca quanto ao
acervo, atendimento oferecido, horário de funcionamento e organização
satisfatoriamente com índices de 12% satisfeitos e 38% muito satisfeitos. Mesmo
com um índice positivo, obtivemos um índice de 40% de alunos que não
souberam avaliar e 10% pouco satisfeitos. Acreditamos que o fato do curso ser
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on-line e ainda não termos uma biblioteca virtual, tenha influência nesses
números negativos.

BIBLIOTECA - TEOLOGIA EaD

38%

40%

0%

Muito Satisfeito

Satisfeito

10%

12%

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

Não soube avaliar

Laboratório: Assim como no item Biblioteca, também tivemos um número
significativo de alunos que não souberam avaliar o acesso à internet, quantidade
de computadores e se o laboratório atende às necessidades didáticas,
resultando em um índice de 43% e 10% pouco satisfeitos. O índice de satisfação
ficou em torno de 18% satisfeitos e 29% muito satisfeitos.

LABORATÓRIO - TEOLOGIA EaD

29%
43%

18%
10%
0%
Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

Não soube avaliar

Espaço de Convivência: Os alunos de Teologia estão pouco satisfeitos
com os diversos espaços de convivência, apesar do índice de satisfação estar
em 11% e o de muito satisfeitos em 36%, ficando o índice em torno de 25%,
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sendo que 28% não souberam avaliar. Um dado que precisa ser analisado e
ajustado.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - TEOLOGIA EaD
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Não soube avaliar

Infraestrutura: A livraria, salas de aula (conforto, recursos audiovisuais e
ambientação), os recursos audiovisuais, o acesso aos portadores de
necessidades especiais, a acessibilidade ao campus, o salão do auditório, a área
de alimentação, incluindo facilidade de estacionar, transporte público, etc. e o
serviço de segurança obtiveram índices de 18% de satisfação e 34% muito
satisfeitos. Assim como nos itens anteriores, também tivemos um número
significativo de alunos que não souberam avaliar, ficando em torno de 32% e
15% pouco satisfeitos. Outro dado que também precisa ser analisado e ajustado.

INFRA-ESTRUTURA - TEOLOGIA EaD

32%
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Manutenção e Limpeza: Este item teve índices de 23% de satisfação e
36% muito satisfeitos com relação à adequação e limpeza das instalações e a
qualidade dos serviços de limpeza. Também tivemos um número significativo de
alunos que não souberam avaliar, ficando em torno de 33% e 8% pouco
satisfeitos, dado que também precisa ser analisado e ajustado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA - TEOLOGIA EaD

33%
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36%
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Serviços: Quanto aos prazos, encaminhamentos, serviços tanto da
Secretaria como da Tesouraria, bem como os avisos via murais e e-mails foram
avaliados pelos alunos da Teologia satisfatoriamente. 31% satisfeitos e 47%
muito satisfeitos. O índice dos que não souberam avaliar ficou em torno de 13%
e 9% pouco satisfeitos.

SERVIÇOS - TEOLOGIA EaD
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Informações Institucionais: Quanto ao Planejamento Semestral, a
missão da faculdade, o PDI, as atividades de responsabilidades sociais como a
política de descontos, o investimento da faculdade quanto a aquisição de novos
livros, novas salas e as publicações da faculdade, os alunos avaliaram
satisfatoriamente, com índices de 26% satisfeitos e 30% muito satisfeitos.
Apesar do índice de satisfação, 17% dos alunos de Teologia estão pouco
satisfeitos, 3% insatisfeitos e 24% não souberam avaliar este item.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - TEOLOGIA EaD

24%

30%

3%
17%
26%

Muito Satisfeito
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Pouco Satisfeito

Insatisfeito

Não soube avaliar

PEDAGOGIA.

Biblioteca: Os alunos avaliaram os serviços da biblioteca quanto ao
acervo, atendimento oferecido, horário de funcionamento, organização
satisfatoriamente, com índice de 14% de satisfação e 55% muito satisfeitos.
Assim como no curso de Teologia obtivemos um índice de 27% de alunos que
não souberam avaliar. Acreditamos que o fato do curso ser on-line e ainda não
termos uma biblioteca virtual, tenha influência nesses números negativos.
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BIBLIOTECA - PEDAGOGIA EaD
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Laboratório: O acesso à internet no laboratório, bem como o número de
computadores disponíveis também foi avaliado pelos alunos da Pedagogia
satisfatoriamente com 10% de satisfação e 50% muito satisfeitos. Porém, 28%
dos alunos não souberam avaliar este item. 8% estão pouco satisfeitos e 4%
insatisfeitos.

LABORATÓRIO - PEDAGOGIA EaD
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Espaço de convivência: 23% dos alunos estão satisfeitos e 36% muito
satisfeitos com os diversos espaços de convivência. Assim como nos itens
anteriores, obtivemos um índice de 28% de alunos que não souberam avaliar e
13% pouco satisfeitos. Novamente, o fato do curso ser on-line pode ter influência
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nesses números negativos, já que muitos ainda não estiveram presencialmente
na faculdade.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - PEDAGOGIA EaD
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Infraestrutura: A livraria, salas de aula (conforto, recursos audiovisuais e
ambientação), os recursos audiovisuais, o acesso aos portadores de
necessidades especiais, a acessibilidade ao campus, o salão do auditório, a área
de alimentação, incluindo facilidade de estacionar, transporte público, etc. e o
serviço de segurança obtiveram 13% de satisfação e 52% muito satisfeitos.
Porém, 26% dos alunos não souberam avaliar, sendo que 7% das respostas
foram de insatisfação e 2% pouco satisfeitos. A mesma justificativa quanto aos
índices negativos dos itens anteriores, se aplicam aqui.

INFRA-ESTRUTURA - PEDAGOGIA EaD
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Manutenção e Limpeza: 19% dos alunos estão satisfeitos e 55% muito
satisfeitos quanto à adequação e limpeza das instalações, a qualidade dos
serviços de limpeza e a manutenção das instalações físicas. Novamente,
obtivemos um índice de 22% de alunos que não souberam avaliar e apenas 4%
pouco satisfeitos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA - PEDAGOGIA EaD
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Serviços: Quanto aos prazos, encaminhamentos, serviços tanto da
Secretaria como da Tesouraria, bem como os avisos via murais e e-mails foram
avaliados pelos alunos da Pedagogia satisfatoriamente com índices entre 22%
de satisfação e 72% muito satisfeitos. Como em relatórios passados, a ouvidoria
continua sendo um item onde os alunos não souberam avaliar. Acreditamos que
seja por desconhecimento ou por nunca terem utilizado o serviço. Dado que
também precisa ser analisado e ajustado.
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SERVIÇOS - PEDAGOGIA EaD
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Informações Institucionais: Quanto ao Planejamento Semestral, a
missão da faculdade, o PDI, as atividades de responsabilidades sociais como a
política de descontos e o investimento da faculdade quanto a aquisição de novos
livros e novas salas, os alunos estão satisfeitos com índices entre 21% de
satisfação e 71% muito satisfeitos. Vale ressaltar alguns dados negativos.
Quanto à homepage da instituição e redes sociais, 50% dos alunos do 4º e 33%
dos alunos do 8º semestre estão pouco satisfeitos com o serviço prestado e 33%
dos alunos do 8º semestre estão pouco satisfeitos com as publicações da
faculdade. Quanto às atividades de responsabilidades sociais, 50% dos alunos
do 4º semestre estão poucos satisfeitos.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - PEDAGOGIA
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3.2 Avaliação discente sobre Disciplinas, Curso e Gestão
Institucional
3.2.1 – Avaliação discente sobre o Curso
No que se refere à avaliação dos alunos com relação à infraestrutura e
serviços, houve do curso de Teologia-EaD (3º e 4º semestre) 15 respostas
efetivas, de 59 alunos. Portanto os resultados apresentados representam a
opinião de 25% dos alunos matriculados. Já no curso de Pedagogia-EaD (1º, 3º,
4º e 8º semestre), obtivemos somente 17 respostas efetivas de 58 alunos.
Portanto os resultados representam a opinião de 29% dos alunos matriculados.
Eles foram perguntados se conhecem o Projeto Pedagógico do Curso de
Teologia sendo obtidos uma média de 50% de respostas que conheciam, sim;
22% não e 28% não souberam avaliar. Já o curso de Pedagogia, a média obtida
foi de que 89% dos alunos conhecem o Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia, 11% responderam que não o conhecem.
Quanto à pergunta sobre se o curso apresenta e desenvolve o perfil
profissional proposto, do Curso de Teologia 86% responderam sim e 14% não
souberam avaliar. Já no Curso de Pedagogia 98% responderam sim e 2%
responderam não.
Quando perguntados se o curso está atendendo à formação profissional
prevista, do Curso de Teologia 95% responderam que está atendendo e no
Curso de Pedagogia 100% responderam sim, que o curso atende a formação
profissional prevista.
Sobre se as disciplinas propostas estão adequadas à formação desejada,
do Curso de Teologia 86% entendem que sim, as disciplinas propostas estão
adequadas à formação. Já no Curso de Pedagogia 100% entendem que sim, as
disciplinas propostas estão adequadas à formação.
Quanto à questão das atividades extracurriculares, a pergunta foi se o
curso oferece, sistematicamente, tais atividades, como: visitas técnicas,
palestras, workshops e seminários, do Curso de Teologia, apenas 45% dos
alunos responderam que sim, enquanto 25% responderam que não e 30% não
souberam avaliar. Já no Curso de Pedagogia 95% dos alunos responderam que
sim.
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Sobre as Atividades Complementares, se estas possuem informações
claras e acessíveis, do Curso de Teologia 64% responderam que sim, enquanto
que 22% entendem que não e 14% não souberam avaliar. Já no Curso de
Pedagogia 92% responderam que sim, enquanto 8% responderam não. As
respostas acima, com relação às atividades extracurriculares e complementares
nos chamam atenção pois podem apontar que ou a informação não está clara e
acessível ou mesmo que há uma falta do estímulo ao aluno na busca de tais
informações, o que deve ser olhado com atenção pelos coordenadores de ambos
os cursos.
Na questão aberta, para utilização do espaço para deixar suas
impressões sobre o curso, alguns alunos manifestaram sua opinião:
“As atividades propostas são bem elaboradas e
atendem as expectativas. ”
“Estou achando ótimo todas as atividades
curriculares e extracurriculares. Enriquecedor, pois
nos permite ler mais e ampliar nossa visão de
mundo. ”
“Estou através dos encontros nas Lives/Aulas online, conseguindo acompanhar muito bem o currículo
proposto, participando também do clube do livro me
incentivando a ler e o mais importante estou
aprendendo a refletir e a colocar minhas ideias não
ser passivo. ”
“O diferencial deste curso é fazer nos sentirmos
próximos uns dos outros mesmo sendo um curso a
distância, complementando sempre com assuntos
atualizados e precisos, deixando o aluno participar
sentindo o progresso didático. ”

De um modo geral os cursos de Teologia e Pedagogia da Faculdade
Messiânica foram avaliados de maneira satisfatória pelos alunos.
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3.2.2 - Avaliação discente sobre Gestão Institucional
Perguntados sobre o desempenho profissional dos gestores institucionais,
o resultado de 0 a 5, foi o seguinte:
Diretor Geral – Prof. Luiz Carlos Demattê Filho: do Curso de Teologia,
73% deram nota 5 e 28% deram nota 4. Já no Curso de Pedagogia 81% deram
nota 5 e 17% deram nota 4.
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Diretor Acadêmico – Prof. Paulo Roberto Pedrozo Rocha: do curso de
Teologia 86% deram nota 5 e 14% deram nota 3. Já no Curso de Pedagogia
100% deram nota 5.
Diretor Administrativo - Mario Jorge da Silveira Machado: do Curso
de Teologia 65% deram nota 5, 13% deram nota 4 e 22% deram nota 3. Já no
Curso de Pedagogia 87% deram nota 5 e 11% deram nota 4.
Coordenador do Curso de Teologia EaD - Prof. Paulo Roberto
Pedrozo Rocha: 86% deram nota 5 e 14% deram nota 3.
Coordenadora do Curso de Pedagogia: Prof.ª Marisa Garcia: 98%
deram nota 5 e 2% deram nota 4.
Psicopedagoga Profa. Raquel Gomes D’ Alexandre: do Curso de
Teologia, 77% deram nota 5 e 23% deram nota 4. Já no Curso de Pedagogia,
98% deram nota 5 e 2% deram nota 4.

De um modo geral os gestores da Faculdade Messiânica foram
avaliados de maneira satisfatória pelos alunos.
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3.2.3 - Alunos avaliando Corpo docente – Média geral
Por meio da pesquisa aplicada para os discentes matriculados nos
cursos de Pedagogia nos 1º, 3º, 4º e 8º semestres e Teologia 3º e 4º
semestres, pudemos de uma forma geral, conhecer a opinião a respeito
dos docentes e condução destes professores na ministração das
disciplinas para a quais foram designados.
Verificamos que os dados reforçam a satisfação dos discentes em
relação as esferas analisadas assim como no ano anterior, quando apesar
dos novos desafios extraímos resultados semelhantes. As porcentagens
mais altas permeiam os conceitos “satisfeito” e “muito satisfeito”, o que
acreditamos reforçar ainda mais a assertividade das ações por parte da
direção, pois sinaliza que as escolhas nas contratações, a orientação por
parte da coordenação, sem é claro deixar de mencionar o empenho e
maestria dos docentes na condução das disciplinas que lhe foram
atribuídas e o estudo dos resultados colhidos por meio de pesquisa
aplicada pela CPA com a atenção da direção em acatar sugestões, têm
sido realmente ações eficazes no tocante a melhoria da qualidade do
ensino oferecido pela instituição.
Comentários tais como:
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“Acredito que as Lives dão um bom suporte. ”
“Conseguimos driblar de forma maravilhosa as
adversidades. ”
“Recebemos todo o apoio e auxílio da faculdade e
professores para continuar as aulas. ”
“A competência e dedicação dos professores da
Faculdade Messiânica é o grande diferencial no
aprendizado. Existe emoção e vibração na
transmissão do conhecimento. Parabéns para cada
um deles. ”
“Durante esse período de grandes dificuldades para
todos, a instituição colaborou com tudo para o
acolhimento e desenvolvimento dos alunos. ”

Reforçam ainda mais essa leitura dos dados por parte da equipe
da CPA na qual entende que a instituição está no caminho certo e deve
prosseguir com as atividades sempre com o propósito que considera uma
missão que é oferecer um ensino por meio do desenvolvimento de
projetos que viabilizam a formação de uma sociedade harmoniosa e
progressista baseada na trilogia verdade, bem e belo.
Mesmo assim, reafirmamos o nosso compromisso em sermos
melhores no ano que vem, superando este ano e assim por diante, pois
entendemos que dos dados podemos extrair várias informações que
podem contribuir ainda mais para uma maior evolução da instituição.
Outro ponto, é que para a próxima edição, entre outras metas,
estudaremos uma forma de aumentar a adesão dos discentes para
contribuírem nas próximas pesquisas para aproveitarmos de forma ainda
mais efetiva essa ferramenta de maneira a buscar pontos que
recomendaremos ajustes colaborando de forma prática e efetiva para uma
maior melhoria e continuidade das atividades propostas.
Os relatórios com os resultados de cada disciplina, bem como dos
docentes que a ministra, é enviado para a coordenação dos cursos
correspondentes, que depois encaminha para a apreciação dos mesmos.
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4. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
O objetivo da avaliação institucional desenvolvida pela CPA, consiste na
identificação das qualidades da instituição e na compreensão da importância de
buscar por melhorias, e assim continuar prezando pela excelência na qualidade
do ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica. Neste sentido a avaliação
institucional é ferramenta fundamental no aperfeiçoamento do planejamento
pedagógico, da gestão institucional e do estreitamento dos compromissos
sociais da IES. Partindo desses pressupostos, apresentamos abaixo as ações
da CPA para o ano de 2022. Isso a partir da análise do questionário avaliativo e
os aplicados em anos anteriores, baseando-se nas diretrizes do PDI, dentro da
proposta da avaliação interna. Acreditamos que ao longo deste presente
relatório, possamos ter contribuído para a melhoria constante da Faculdade
Messiânica em cumprimento de sua missão integral. Considerando os caminhos
da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES de número 65, listamos:
4.1 - Com relação à melhoria das atividades acadêmicas:
•

Reuniões com as coordenações e colegiados de curso para a

divulgação dos dados da pesquisa de auto avaliação institucional;
•

Entrega dos relatórios de auto avaliação institucional por curso;

•

Participação da CPA nas reuniões do Conselho Superior;

•

Participação da CPA nas reuniões do Colegiado Pedagógico e nos

Colegiados de Cursos;
•

Eleição dos representantes discentes para o triênio 2022-2025;

•

Reformulação e restruturação do regulamento da CPA;

•

Divulgação dos resultados da CPA no site da Instituição;

•

Desenvolver a conscientização do corpo docente e discente sobre

a realização do ENADE 2022;
•

Reunião com a Coordenação do Núcleo de Extensão e Pesquisa

para entrega dos relatórios de auto avaliação e institucionalizar a entrega de
relatórios de gestão, por parte do núcleo, para a elaboração de relatórios da
CPA;
•

Propor ações de acompanhamento dos Egressos;
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•

Auxiliar na divulgação dos dados de pesquisa junto aos discentes

e sociedade civil;
•

Propor ações de incentivo de participação dos representantes de

turma no processo de auto avaliação

4.2. Com relação à melhoria da gestão da Instituição:
- Estabelecer e institucionalizar relatórios a serem enviados pelos
departamentos, em período a ser informado pela CPA, para complementar os
dados da pesquisa de auto avaliação institucional, são eles:
•

Relatório de Iniciação científica: curso, programa, projeto de

pesquisa, professores e discentes;
•

Relatório de Bolsas Institucionais: curso, quantidade de alunos

atendidos;
•

Relatório de Extensão: quantidade de cursos e eventos realizados,

público-alvo, conteúdo, professores e alunos envolvidos, principais resultados;
•

Relatório de Produção Científica: curso, professores, trabalhos

apresentados, artigos publicados;
•

Relatório Cursos de Capacitação (corpo técnico administrativo,

docentes): curso, conteúdo, quantidade de participantes, principais resultados;
•

Relatório de Sustentabilidade Financeira;

•

Relatório

de

Atendimento

do

Núcleo

de

Atendimento

Psicopedagógico: curso, quantidade de alunos atendimentos;
•

Relatório de Infraestrutura: curso, aquisição e/ou melhorias.

- Diálogo com os diretores e coordenadores a fim de promover a
integração do corpo administrativo com o corpo pedagógico;
- Auxiliar na divulgação do PDI, Regimento Interno e Plano de Carreira;

Diante das ações propostas, verificamos que a CPA possui desafios e
objetivos a serem alcançados em 2022 por meio do trabalho dos seus membros
e de todos os envolvidos com a instituição. Entende-se que os objetivos serão
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alcançados se todos os atores envolvidos participarem e acreditarem na
possibilidade de expansão da Faculdade Messiânica.

São Paulo, 28 de março de 2022.
Comissão Própria de Avaliação - Faculdade Messiânica
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