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1 - INTRODUÇÃO
 
A exigência de uma comissão avaliadora nas Instituições de Ensino Superior (IES) surgiu com a Lei 
Federal nº 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 
obrigando todas as IES a criarem suas próprias comissões para avaliar o andamento de seus 
processos educacionais e administrativos.
 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é formada por diferentes membros da comunidade acadêmica, 
como representantes dos setores técnicos/administrativos, professores/mentores, estudantes, 
parceiros e da sociedade civil organizada.
 
A CPA é responsável pelo planejamento, organização e aplicação de uma avaliação interna da 
instituição, incluindo a elaboração do questionário de autoavaliação institucional, que deve ser 
aplicado para todos os alunos, técnicos/administrativos, professores/mentores e Polos de Apoio 
Presencial.
 
Os resultados obtidos com as avaliações aplicadas pela CPA serão sintetizados em forma de relatórios. 
Além disso, é um dos principais critérios para o reconhecimento ou renovação de conhecimento de 
cursos de graduação e pós-graduação exigidos pelo Ministério da Educação – MEC.
 
A CPA é responsável, também, pela sistematização e disponibilização/divulgação das informações 
exigidas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).
 
 
2 - PORTARIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
 

2.1 - Membros da Comissão Própria de Avaliação
 
A portaria da Comissão Própria de Avaliação foi assinada no dia 01/08/2020, pelo Reitor da 
Instituição. Divulgando na mesma os seguintes membros:
 

• Cassia Cristina Silvestrini – coordenadora da CPA
• Ezeleni Santos do Nascimento – representante da Sociedade Civil
• Felipe Guimarães de Souza – representante do Corpo Técnico-Administrativo
• Prof. Fernando da Silveira Lobo – representante do Corpo Docente (professores/mentores)
• Paulo Vinícius Santos Barros – representante de Polos/Unidades
• Vânia Raquel Gomes dos Santos – representante do Corpo Discente
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2.2 - Portaria

3 - METODOLOGIA UTILIZADA
 
Para elaboração, desenvolvimento e confecção dos questionários da CPA, do ano de 2020, os 
membros que compõe a CPA se reuniram previamente em várias reuniões, as quais ocorreram no 
formato on-line, tendo em vista o cenário atual do país.
 
Na primeira reunião, que ocorreu em 09/09/2020, ficou acordado entre todos os membros que, no 
prazo de 1 (um) mês, contados da data da reunião, cada membro deveria propor questões para os 
questionários da CPA, de acordo com as suas respectivas áreas de representação. 
Ficou também definido o período da avaliação, ou seja, de 05/12 a 17/12/2020.
 
Na segunda reunião, em 04/11/2020, as sugestões de questões que foram apresentadas previamente 
pelos membros, foram revisadas e adequadas ao cenário de 2020, que foi atípico. Ficou decidido pela 
CPA que as perguntas seriam reformuladas de acordo com a realidade e necessidades do momento.



5

A coordenadora da CPA ficou responsável por encaminhar os questionários ao departamento interno 
de T.I. para que os mesmos fossem disponibilizados à comunidade acadêmica, ou seja, para os 
técnicos/administrativos, professores/mentores, estudantes, parceiros, na data da avaliação.

O questionário foi dividido da forma abaixo.

A) Avaliação na perspectiva do Aluno:
• Diretoria Acadêmica
• Núcleo de Atendimento Intensivo ao Aluno (NAIA)
• Apoio ao Aluno
• Atendimento do Polo de Apoio Presencial
• Ouvidoria
• Mentor / Tutor 
• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
• Conteúdos
• Avaliações
• Biblioteca Virtual
• Infraestrutura do Polo de Apoio Presencial
• Conhecimentos do Projeto Pedagógico e Guia Acadêmico

B) Avaliação na perspectiva dos Mentores:
• Coordenação Pedagógica
• Reuniões e Treinamentos
• Comunicação
• Projeto Pedagógico
• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
• Trabalho Home-office
• Remuneração
• Oportunidade Profissional

C) Avaliação na perspectiva dos Colaboradores:
• Liderança
• Atividade de Trabalho
• Equipe
• Funções
• Remuneração
• Crescimento Profissional
• Clima Organizacional
• Relacionamento Interpessoal
• Comunicação
• Infraestrutura 
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D) Avaliação na perspectiva dos Polos:
• Diretoria Acadêmica
• Portifólio de Cursos
• Atendimentos
• Proposta do Núcleo de Atendimento Intensivo ao Aluno (NAIA)
• Satisfação dos Alunos

Faz parte do presente relatório os questionários utilizados na Avaliação aplicada em 2020, como 
ANEXO I.

4 - PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
 
O questionário direcionado aos alunos, ficou disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem para que 
os mesmos pudessem responder. 
 
O questionário direcionado aos professores/mentores, também ficou disponível no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para que os mesmos pudessem responder.
 
Já o questionário direcionado aos técnicos/administrativos, foi montado na ferramenta Google Forms 
e disponibilizado por e-mail para que os mesmos pudessem responder.
 
O questionário direcionado aos parceiros, também foi montado na ferramenta Google Forms e 
disponibilizado por e-mail para que os mesmos pudessem responder. 
 
A expectativa de participantes do processo de avaliação são de:
 

• Número de alunos matriculados: 6.700
• Número de professores/mentores: 23
• Número de técnicos/administrativos: 38
• Número de polos de apoio presencial: 225

5 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
 
O relatório com o resultado da Avaliação realizada em 2020, faz parte do presente relatório, como 
ANEXO II.
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6 - AÇÕES E ESTRATÉGIAS NA BUSCA DE MELHORIAS

Proposta

Tutoriais de como utilizar o AVA

Plantões de Dúvidas (Estágio, Atividade 

Complementar e Projeto Multidisciplinar)

Treinamento com os professores/mentores

Aumentar a equipe de atendimento
Implantação de laboratórios nos Polos de Apoio 
Presencial que ofertam cursos no formato 
semipresencial 

Realizar encontros ao vivo pelo NAIA para estimular 
o aluno a acessar os conteúdos disponíveis.

Proposta

Profissionalizar as artes de marketing

Melhorar o atendimento da área financeira 
(boletos)

Proposta

Explicar / detalhar a remuneração variável

Estrutura física: melhorar a internet

Responsável

Diretoria Acadêmica

Diretoria Acadêmica

Diretoria Acadêmica

Diretoria Acadêmica

Diretoria Acadêmica

Diretoria Acadêmica

Responsável

Diretoria de Marketing

Diretoria Financeira

Responsável

Diretoria de Recursos 
Humanos

T.I. e Infra-estratura

Prazo Conclusão

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

01/12/2021

31/03/2021

Prazo Conclusão

30/04/2021

30/04/2021

Prazo Conclusão

30/04/2021

30/04/2021

PLANO DE AÇÃO – para atender os Alunos

PLANO DE AÇÃO – para atender os Polos de Apoio Presencial

PLANO DE AÇÃO – para atender os Técnicos/Administrativos
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Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Ofertar para todos os alunos dos cursos presen-
ciais e a distância uma plataforma de aprendiza-
gem que possibilite fácil acesso e interação com 
os professores/mentores.

Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), aos materiais didáticos, fóruns temáticos, 
biblioteca virtual, bem como a comunicação com 
mentores e colegas.

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.

No AVA o aluno tem acesso a todos os recursos 
da IES. Como: Apoio ao Aluno; NAIA; Ouvidoria; 
Programa de Desenvolvimento do Aluno; Notas; 
Frequência etc.

Alunos com pouco conhecimento em tecnologia 
e, por consequência, dificuldades em navegar no 
AVA, e alunos com acesso limitado a Internet.

Elaboração de tutorais de como navegar no AVA; 
criação de plantões de dúvidas e treinamentos 
periódicos com mentores e tutores para capaci-
tá-los quanto a comunicação com os alunos.
E, ainda, divulgar e ensinar aos alunos como 
estudar off-line.

Possibilitar que durante o processo ensino/
aprendizagem os alunos tenham a oportunidade 
de se autoavaliarem para detectarem as suas 
limitações, bem como conseguirem transpor as 
suas próprias barreiras.

Participação dos alunos nos exercícios de múltipla 
escolha de cada uma das unidades de aprendiza-
gem, nas provas, desafios universitários, palestras 
e NAIA, bem como o acesso a biblioteca virtual.

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.

7 - RESUMO DA AVALIAÇÃO
Alunos
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Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Os alunos durante o processo de ensino/aprendi-
zagem no AVA conseguem através dos exercícios 
de múltipla escolha e das provas se autoavaliarem 
para uma possível reflexão e melhora no processo. 
Os desafios universitários, palestras e o NAIA 
contribuem para a sua formação pessoal e profis-
sional, dando oportunidade de acesso igualitário 
a todos os alunos independente da região e da 
condição financeira. 

Poucos alunos acessam os conteúdos não 
obrigatórios.

Realizar periodicamente encontros ao vivo com os 
alunos para sensibilizá-los e incentivá-los a aces-
sar os desafios universitários, palestras, programa 
de desenvolvimento do aluno e NAIA. 
No caso do NAIA, serão realizadas Práticas Medi-
tativas e Processos de Coaching.

Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Ofertar aos alunos a possibilidade de terem fácil 
acesso aos títulos da bibliografia indicada para as 
disciplinas e ao acervo atualizado para pesquisa.

Acesso a biblioteca virtual disponível no AVA.

Biblioteca Virtual.

Os alunos acessam a biblioteca virtual através do 
seu AVA. Os títulos indicados na disciplina básica 
estão disponíveis na biblioteca e o número signi-
ficativo de títulos disponíveis para pesquisa.

Acesso limitado a Internet.

Incentivar os alunos a acessar a biblioteca.
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Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Contar com uma equipe especializada com for-
mações diversificadas para conduzir os proces-
sos acadêmicos e pedagógicos com excelência.

Diretoria Acadêmica, Apoio ao Aluno, Secretaria, 
Ouvidoria e NAIA.

Equipe Multidisciplinar.

A IES possui quantitativo adequado de pessoal, 
tanto no apoio acadêmico quanto no pedagógico. 
Há permanente possibilidade de reenquadramen-
to e aumento do número de pessoas, conforme a 
quantidade de alunos.

Manter a equipe atualizada em relação a eventu-
ais novas diretrizes da IES, tendo em vista que a 
IES busca constantemente melhorar os seus pro-
cessos acadêmicos e pedagógicos, bem como a 
inovação de estratégias de aprendizagem, recur-
sos tecnológicos para atendimento e secretaria.

Manter as reuniões semanais realizadas pela 
Diretoria Acadêmica, tanto com a equipe acadê-
mica quanto com a pedagógica. Além de treina-
mentos sempre que necessário.

Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Desenvolver, construir e divulgar para todos os cur-
sos os documentos necessários como: PPC, Manual 
de Estágio, Manual de Atividades Complementares e 
Guia Acadêmico, antes de iniciar a primeira turma.

Guia acadêmico e projeto pedagógico.

Documentos do Curso.

O aluno tem fácil acesso aos documentos do 
curso, visto que estão disponíveis no AVA.

Alunos com pouco conhecimento em tecnologia 
e, por consequência, dificuldades em navegar no 
AVA, e alunos com acesso limitado a Internet.

Elaboração de tutorial para ensinar o aluno a 
encontrar os documentos disponíveis no AVA.
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Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Ofertar aos alunos encontros, aulas e conteúdos 
inovadores, criativos e consistentes.

Satisfação em relação as aulas e aos encontros 
com a Diretoria Acadêmica. Compatibilidade 
entre o conteúdo e a avaliação. Práticas compatí-
veis com o projeto pedagógico.

Encontros, aulas e conteúdos.

Aproximação da Diretoria Acadêmica com os 
Alunos. Desta forma, a comunicação entre a 
Diretoria Acadêmica e os Alunos se torna mais 
transparente, direta e objetiva.

Alunos com pouco conhecimento em tecnologia e, 
por consequência, dificuldades em navegar no AVA 
e, ainda, alunos com acesso limitado a Internet.

Elaboração de tutorais de como navegar no AVA. 
Manter os encontros e as aulas gravadas para que o 
Aluno possa assistir quando tiver acesso a internet. 

Trazer professores/mentores com titulação de 
doutores, mestres e especialistas e com expe-
riência profissional para garantir que os profes-
sores possam contribuir com o desenvolvimento 
dos alunos com relação as competências neces-
sárias para o mercado de trabalho.

O modelo de professores/mentoria é adequado. 
Os professores/mentores esclarecem as dúvidas 
dos alunos. Domínio dos professores/mentores 
em relação ao conteúdo. Os professores/mento-
res usam linguagem adequada.

Professores/Mentores.

Os professores/mentores respondem em menos 
de 24hs os fóruns. Todos os professores/mento-
res são especialistas, mestres ou doutores.
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Fragilidades

Ações corretivas

Muitos alunos não conseguem formular as per-
guntas para os professores/mentores, através 
da escrita.

Maior número de plantões ao vivo, onde as dúvidas 
são tiradas diretamente com os professores/mento-
res utilizando o recurso de vídeo e áudio.

Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Garantir que Polos de Apoio Presencial tenham a 
mesma qualidade que a sede do Centro Universi-
tário UniBTA.

Infraestrutura dos laboratórios de informática e 
atendimento do polo de apoio presencial.

Polo de Apoio Presencial

Os Alunos tem na sua região um Polo de Apoio 
Presencial que representa o Centro Universitário 
que fica na capital do estado de São Paulo. Isso 
possibilita o Aluno ter os mesmos benefícios que 
os Alunos da cidade de São Paulo, tais como: o 
atendimento presencial, acesso aos laboratórios 
e um local para estudo.

A maioria dos Polos de Apoio Presencial estão 
distantes da sede do Centro Universitário impos-
sibilitando ter a certeza da qualidade de infraes-
trutura e atendimento.

Ter um responsável por cada região no Brasil 
para visitar os Polos e Apoio Presencial, com o 
objetivo de fiscaliza a infraestrutura e o atendi-
mento.
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Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Fragilidades

Ações corretivas

Objetivos do PDI que se relacionam com a Ação

Itens / Aspectos / Quesitos 

Dimensão

Potencialidades

Contar com uma equipe especializada com for-
mações diversificadas para conduzir os proces-
sos acadêmicos e pedagógicos com excelência.

Diretoria Acadêmica, Apoio ao Aluno, Secretaria, 
Ouvidoria, NAIA.

Equipe Multidisciplinar.

A equipe pedagógica e acadêmica coloca a dis-
posição dos Polos de Apoio Presencial reuniões 
e atendimento ao vivo semanal. Além de treina-
mentos sempre que necessário.

Nem todos os Polos de Apoio Presencial partici-
pam das reuniões semanais.

Divulgar, sensibilizar e orientar a importância 
dos Polos de Apoio Presencial participarem das 
reuniões, treinamentos e atendimentos.

Fomentar para que todos os colaboradores 
(técnicos/administrativos, professores/mentores, 
parceiros, fornecedores e prestadores de servi-
ços) tenham um excelente relacionamento com 
todos os setores, garantindo transparência e uma 
comunicação eficaz. 
Contribuir e garantir que todos os técnicos/ad-
ministrativos tenham possibilidade de galgarem 
melhores cargos e salários durante a sua trajetó-
ria no Centro Universitário UniBTA.

Relação com colegas de trabalho. Transparência 
na comunicação. Objetividade dos líderes. Infra-
estrutura. Remuneração.

Clima organizacional, comunicação, infraestrutu-
ra e remuneração

O clima organizacional.

Polos de Apoio Presencial

Colaboradores
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Fragilidades

Ações corretivas

Internet. Dúvidas em relação a remuneração variável

Detalhar a remuneração variável e contratar uma 
internet potente na Instituição.

8 - CONCLUSÃO

Após a apuração dos resultados, os dados finais foram disponibilizados para conhecimento de toda a 
comunidade acadêmica. Isto se dá em razão da necessidade e importância de maior divulgação dos 
resultados para manter uma gestão transparente e facilitar nas correções das fragilidades. 

Entendemos que o trabalho realizado foi satisfatório, e o resultado obtido possibilita que a IES 
continue sempre inovando de forma mais assertiva. 

É importante salientar que através da CPA o MEC/INEP terá oportunidade de conhecer não só 
a qualidade da Educação Superior ofertada pela IES como o compromisso da IES com toda a 
comunidade acadêmica, em especial, os seus alunos. 

Esperamos desta forma ter repassado de forma ampla os fatos e as preocupações da Comissão 
Própria de Avaliação – CPA, que vem contribuindo para o desenvolvimento da IES em todos os setores.
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AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO 
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - QUESTIONÁRIOS
São Paulo/SP - 2020AN

EX
O 

I  
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AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO 
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – 
RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS
São Paulo/SP - 2020AN

EX
O 

II  
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