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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome : Faculdades Integradas Coração de Jesus
Código da IES: 0662

Categoria: Faculdades Integradas

Caracterização da IES: Instituição privada sem fins lucrativos
Estado : São Paulo

Município : Santo André-SP

Rua Siqueira Campos n. 483 – Centro – CEP: 09020-240 – www.fainc.com.br
Ano 2011 – Diretoria
Diretora Geral: Prof. Dr. Wellington de Oliveira
Diretora Administrativa: Ir. Célia Regina Querido
Vice-Diretora: Ir. Ivone Braga Rezende
Secretaria Geral: Profa. Ivone Nagi Martinasso
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2 APRES ENTAÇÃO

O Plano de Ação ora apresentado planeja o processo da Auto-Avaliação
Institucional, que vem se consolidando nas Faculdades

tegradas Coração de

Jesus (FAINC) de forma contínua e integrada, garantind

a efetividade do

processo e do alcance de suas metas e objetivos, durante o desenvolvimento das
ações e atividades da avaliação da instituição que é um dos instrumentos centrais
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem agora um nov

desafio,

trabalhar a auto-avaliação realizada em 2010 durante todo o ano letivo, e seguir a
política institucionalizada pela nova direção da FAINC que no decorrer do primeiro
semestre apresentará a comunidade suas metas institucionais, bem como, a
redefinição de pontos importantes de sua gestão, estando entre estes o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e a revisão final

e todos os Projetos

Pedagógicos de Curso (PPC).
Assim, o plano de ação da CPA para o primeiro semestre é de
acompanhamento e análise de ações que contemple a política institucional e sua
avaliação no percurso do semestre.
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OBJETIVOS DA CPA

A) Objetivo Geral
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) na FAINC terá como meta, primar
pela qualidade na formação de seus discentes, propiciando, aos mesmos,
programas de desenvolvimento educacional contínuo e, paralelamente, fornecer, a
instituição, subsídios qualitativos, fundamentados em

valiações contínuas de

seus membros dos segmentos de ensino, pesquisa e extensão.
B) Objetivo s e s p e cífico s
O processo de avaliação institucional, coordenado pela CPA da FAINC,
deverá orientar-se no sentido de concretizar os seguintes objetivos específicos:
I - Consolidar a missão da Instituição contemplando os aspectos socia s,
políticos, filosóficos, éticos e religiosos contemplados em sua ação e gestão
educativa;
II – Assumir a responsabilidade pela condução dos procedimentos de
avaliação interna da FAINC, pela sistematização e pela prestação das
informações solicitadas pelo INEP.
III - Analisar continuamente a ação educativa da FAINC com clareza,
profundidade e abrangência, possibilitando a avaliação de seu Plano de
Desenvolvimento Institucional;
IV - Instalação de um sistema de informação que disponibiliz os resultados
das avaliações a todas as áreas da IES, com objetivo de promover ações
corretivas e melhorias necessárias;
V – Consolidar o sistema de avaliação institucional contribuindo para
ampliar o reconhecimento e a credibilidade da FAINC na sociedade.
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O processo avaliativo trabalhará com abordagens metodológicas e
instrumentos adequados à obtenção dos objetivos previstos. Quando as
dimensões

avaliadas

exigirem

especificidades

técnicas,

constituir-se-ão

comissões que tenham as competências adequadas para tal.
Para atender estas prerrogativas o processo de auto-avaliação interna
promovido nas Faculdades Integradas Coração de Jesus (FAINC) em 2010
buscou uma visualização ampla e profunda da realidade

stitucional, com a

finalidade do aperfeiçoamento da qualidade da educação oferecida por esta
Instituição, alcançando, conseqüentemente, maior relev

a social.

Esta realidade pode ser observada no Relatório de Avaliação Instituci

al

2010 disponível no site da FAINC e postado no portal do SINAES / MEC em 2011.
Tomando como base o Relatório de 2010 e as ações da no

diretoria,

esperamos cumprir as seguintes metas:
•

Sensibilização da comunidade;

•

Eleição de novos membros 2011/ 2012;

•

Acompanhamento do PDI e PPC;

•

Definição de Projetos Específicos e subcomissões.
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3.1

Açõ e s e s tratég ic as

3.1.1

S ens ibilizaç ão

a)

Co orden ado re s d e Curs o

Os coordenadores de ensino atuais devem passar por uma sensibilização
visando transformá-los em agentes multiplicadores da CPA junto à sua equipe de
docentes e discentes.
b)

Dis c ente s

A CPA deve desenvolver a sensibilização dos alunos, visando uma
integração generalista ao SINAES.
c)

Co rp o té cnico adminis trativo

Promover a integração do corpo técnico-administrativo sobre a atuação da
CPA.
d)

Do cente s

Em sincronismo com as coordenações de cursos, deve desenvolver tal
sensibilização, com enfoque generalista sobre o SINAES.
3.1.2

Eleiç ão de No vo s Memb ro s

Promover de forma democrática a eleição de novos membros para
professores, discentes e funcionários. Realizar a divulgação do cronograma de
eleição e os efetivos procedimentos de inscrição e rea zação do ato de escolha da
comunidade.
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3.1.3

Acom panh ame nto d o PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, além de orientar as ações
futuras da universidade, tornar-se-á um instrumento legal para a aferição da
qualidade da gestão.
3.1.4

S ubco mis s õ e s

Elaborar uma metodologia de estudos para atuar como Comissões
especiais ou internas tendo como base de informações o Relatório da
a fim de obter uma avaliação realista da instituição e seus cur

PA 2010,
sob os

parâmetros críticos e identificar potencialidades, fra ilidades e demandas que
eventualmente seriam pontuadas somente nos processos de avaliação.
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4 FINALIZAÇÃO E RES ULTADOS DO PROCES S O DE AVALIAÇÃO
Esta etapa prevê as seguintes ações:
a)

Elaboração e divulgação de relatórios gerais e específicos;

b)

Divulgação e debate dos resultados e conclusões na comunidade

acadêmica;
c)

Extração dos indicativos para tomada de decisão a part r da análise

dos resultados;
d)

Balanço crítico de todo o processo avaliativo.

5 CONS OLIDAÇÕES DOS TRABALHOS DA CPA
O relatório final de avaliação interna deve expressar o

esultado do

processo de discussão, de análise e interpretação dos dados advindos do
processo de auto-avaliação.
Cada dimensão de avaliação pressupõe a construção de cenários que
serão representadas por meio de relatórios.

6 INS TRUMENTOS DE DIVULGAÇÃO
A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve
oportunizar a apresentação pública e a discussão dos r

tados alcançados nas

etapas anteriores utilizando de meios convencionais e eletrônicos, divulgação no
sitio da instituição.

9

Projetamos os seguintes instrumentos para a sensibilização, comunicação e
divulgação de resultados da CPA e da Avaliação interna:
• Divulgar no site da FAINC
• Realização de palestras e oficinas por grupos focais.

Santo André, 03 de março de 2011.

João Bosco Rodrigues de Oliveira
Coordenador
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ANEXO I – Crono grama de Ativid ad es
PLANEJAMENTO
2011
1. RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2010
Entrega do Projeto de Avaliação Institucional
Disponibilizar informações da avaliação do MEC de 2010
2. PROJ ETANDO NOVAS AÇÕES
Reunião CPA
Reunião com Representantes de Classes por curso
Eleição de novos membros - alunos
Estudos e definições de ações dos resultados da Avaliação 2010
3. DIVULGAÇÃO
Definir Painel CPA
Site FAINC
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