O QUÉ É AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?

QUEM PARTICIPA DA AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?

A Avaliação Institucional compreende a análise
dos dados e informações prestados pelas
Instituições de Ensino Superior (IES) no
Formulário Eletrônico e a verificação, in loco, da
realidade institucional, dos seus cursos de
graduação, pós-graduação, da pesquisa e da
extensão. A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
coordenada pela Comissão Própria de AvaliaçãoCPA tem um caráter diagnóstico, porém
educativo que qualifica e coloca à disposição da
comunidade acadêmica dados relevantes para a
formulação e implementação, da política de
desenvolvimento institucional e para a tomada de
decisões.

QUAL O OBJETIVO DA AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?



ALUNOS de todos os cursos e períodos

da Faculdade Aliança;


PROFESSORES de todos os cursos e

períodos da IES;


A CPA (Comissão Própria de Avaliação);



Ministério da Educação - MEC
O QUE SE AVALIA NA AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?

Para o cumprimento dos objetivos do processo de
Autoavaliação Instiucional, caberá ao aluno/
professor responder ao questionário (online) que
está disponível no PORTAL DO ALUNO, onde
poderá avaliar soa seguintes aspectos:
 A Missão e o Plano de Desenvolvimento

A Autoavaliação Institucional da Faculdade
Mauricio de Nassau - ALIANÇA tem como o
objetivo

identificar

as

potencialidades

Institucional;


e

deficiências da IES estabelecendo estratégias de

Políticas para o ensino, pesquisa/
extensão e pós- graduação;



superação dos problemas e aprimoramento de

Os programas de responsabilidade social
da Faculdade Aliança;

suas ações. É uma ferramenta que direciona o



Comunicação com a sociedade;

planejamento

institucional,



A política de pessoal;

instrumento este de acompanhamento contínuo



Organização e gestão da instituição;

do desempenho acadêmico e do processo



Infraestrutura física;

sistemático de informações à sociedade.



Planejamento e avaliação;

e

a

gestão



Política de atendimento aos estudantes;



Sustentabilidade financeira.

POR QUE FAZER A AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?
O processo de autoavaliação representa
uma oportunidade ímpar para a
identificação de práticas institucionais
bem sucedidas, e para perceber omissões
e/ou equívocos que estejam sendo
cometidos, assim como o potencial dos
mesmos de produzir desvios indesejados
no projeto institucional dessa IES.
QUEM ACOMPANHA A AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?
Após a coleta dos dados são discutidos
entre os membros da Comissão Própria
de Avaliação- CPA em reuniões, onde são
propostas ações de melhorias para os
pontos negativos apontados pela
comunidade acadêmica e comentados os
pontos positivos, sendo levadas em
consideração sugestões e recomendações
de cada representante da CPA. Assim, o
planejamento de ações acadêmicoadministrativa decorrente dos resultados
das avaliações acontece mediante
reuniões com os responsáveis pelos
setores.

