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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
1.1. Identificação da Faculdade BILAC 

 
Caracterização da IES: Instituição Privada 

Estado: São Paulo - Município: São José 

dos Campos 

Código e-MEC: 4983 

 

2. A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

O objetivo geral da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade BILAC é a 
implementação do processo de auto avaliação da IES, a sistematização e a prestação 
das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Para a concretização desse objetivo, a CPA 
deve desenvolver, em sua metodologia de trabalho, os seguintes procedimentos: 

• Identificar potencialidades e fragilidades relativas ao contexto acadêmico e 10 
• Administrativo, bem como propor ações de melhoria dos processos; 
• Estabelecer um elo entre a comunidade acadêmica e os gestores da instituição; 
• Nortear e acompanhar as ações de melhoria realizadas, a partir dos relatórios 

produzidos ao final de cada processo. 
 
 
 
 

2.1 A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE BILA C  
 

A comissão da CPA e corpo diretivo da Faculdade BILAC têm trabalhado de 
forma articulada no sentido de estruturar os Processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional de acordo com os paradigmas e objetivos do Grupo CETEC Educacional 
e do perfil da Faculdade BILAC. 

A aquisição da instituição pelo Grupo CETEC e a consequente mudança de 
Mantenedor, aliada à mudança da estrutura dos cursos para o regime trimestral, 
geraram a necessidade de atenções e estudos redobrados nos procedimentos de 
Avaliação institucional. 

3. EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E EVOLUÇÃO 
INSTITUCIONAL 

3.1. Breve histórico da auto avaliação  
 

Traçando uma retrospectiva histórica, os relatórios dos instrumentos de 
avaliação (Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico Administrativo) de cada 
ano fazem parte de um ciclo avaliativo contínuo, representando o cenário da 
Faculdade BILAC, revelando suas potencialidades e fragilidades. 

 
O processo de auto avaliação institucional já é praticado na instituição, desde 

2003. Acreditamos que os resultados apresentados a cada relatório anual 
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apresentam dados importantes que são considerados para a elaboração de nosso 
planejamento estratégico, tendo significativa contribuição na permanência e/ou 
reestruturação de nossas ações. 

Nossa avaliação mantém em seu escopo as seguintes características: 
processual, qualitativa, formativa, contínua e dinâmica.  

O Momento de Reflexão trata-se do questionário no qual os alunos podem 
avaliar a instituição como um todo, passando pela parte estrutural e seguindo pela 
parte acadêmica. No segmento estrutural o aluno atribui pontuações a elementos 
ligados à infraestrutura tais quais Salas de Aula, Laboratórios, Condições e 
Configurações de Hardwares e Softwares e limpeza dos ambientes, e a elementos 
ligados aos serviços prestados, tais quais Biblioteca, Atendimento ao Aluno, 
Secretaria e Financeiro. 

No segmento da parte acadêmica o aluno atribui pontuações ao corpo docente, 
avaliando a didática, o material didático utilizado, cumprimento nos horários de 
entrada e saída, cumprimento com os prazos de devolução de notas e provas e 
educação e respeito ao aluno. 

Todos os dados, após tabulados, são compartilhados com coordenações e 
direções, as quais os utilizam para suas análises e tomadas de decisões. 

Em 2013, a partir das análises efetuadas, em conjunto com o Corpo Diretivo, 
iniciou- se uma revisão geral em todos os PPCs dos cursos, fazendo as adequações 
relativas ao modelo trimestral, atualização de ementas e referência bibliográficas. 

Os trabalhos junto aos alunos também têm tido o objetivo de avaliar o nível de 
satisfação com este modelo (trimestral), fato que tem levado a instituição a analisar 
comparativamente modelos trimestrais e semestrais visando identificar qual deles 
traz maior benefício pedagógico aos cursos. 

 
 
 
Os processos de avaliação institucional também têm permitido que a instituição  

analise o grau de satisfação dos alunos com os serviços de infraestrutura.  
A partir das análises, mudanças estruturais foram feitas no setor de atendimento 

ao aluno e no setor financeiro, objetivando melhorar o nível de atendimento e serviços,  
garantindo ao aluno uma vida acadêmica mais tranquila e focada unicamente nos seus 
estudos. 

As condições estruturais das salas de aula e laboratórios têm recebido 
investimentos constantes. A partir da análise dos resultados da avaliação institucional 
de 2016, todas as salas de aula passaram a contar com a mesma infraestrutura, 
contendo projetores multimídia, wifi, acesso à internet e ar condicionado. Também foi 
feito um trabalho junto à empresa de manutenção no sentido de redobrar a atenção 
quanto à limpeza das salas de aula, sanitários e demais dependências. 

As devolutivas dos alunos referentes ao Corpo Docente têm levado 
coordenações a reuniões constantes com cada professor individualmente, fazendo uma 
análise de cada item avaliado buscando caminhos para uma melhora cada vez mais 
significativa nos serviços prestados, ou até a troca de peças para um melhor encaixe na 
qualidade das aulas. 

Os resultados obtidos nos instrumentos de Avaliação, Corpo Docente, Discente 
e Técnico Administrativo têm apresentado resultados melhores a cada semestre. Os 
resultados ainda estão longe da nossa meta de qualidade, mas é notória a evolução, o 
que tem nos estimulado a investigar e avaliar cada vez mais. 

A partir de 2016 a instituição começou a usar o sistema de Média Ponderada 
nos relatórios. Esta média permite uma análise comparativa de cada item com o Global, 
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permitindo identificar quais itens puxam a média para baixo e quais itens puxam a 
média para cima. Esta análise permite uma melhor busca no equilibro de cada ação. 

Os relatórios apresentados nos Instrumentos de Avaliação do Corpo Docente 
também têm sido fortemente analisados e seus resultados servidos como base para 
tomadas de decisão. Vale ressaltar que nestes questionários o professor se auto avalia 
em vários quesitos tais quais didática, cumprimentos dos horários de entrada e saída, 
qualidade no material didático (apostila e slides de apresentações), cumprimento nos 
prazos de entrega de notas e na devolutiva das avaliações junto aos alunos. 

De posse dos Instrumentos de Avaliação do Corpo Docente, as coordenações 
traçam comparativos entre os resultados apresentados nos instrumentos de avaliação 
do Corpo Discente relativos e a cada professor e os resultados da auto avaliação 
apresentados por cada professor nos instrumentos e avaliação do corpo docente. A 
partir destas análises, disparidades podem ser reconhecidas e tratadas junto ao 
professor. Tais análises têm permitido reflexões por parte do corpo docente e 
consequentes mudanças de postura e/ou estratégias de aula e suas respectivas 
metodologias. 

Como resultado da interação de todos os Instrumentos de Avaliação com o 
corpo diretivo, funcionários, professores e alunos, a instituição tem obtido de forma 
sinergética resultados amplamente significativos, os quais têm permitido uma Evolução 
Institucional cada vez mais significativa, levando a instituição a investir cada vez mais 
com segurança e propriedade, com a certeza de direcionar seus investimentos e ações 
estratégias para caminhos sempre produtivos e de crescente qualidade. 

3.2. Metas estabelecidas para o processo avaliativo  de 2017 e organização da 
agenda de trabalho 
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Acreditamos que a Avaliação Institucional pode ser um dos instrumentos que 
contribuem para diminuir as distâncias entre o ensino que oferecemos atualmente e 
aquele que consideramos ideal. Por isso o papel que desempenha em nossa instituição 
possibilita a coletânea de opiniões de alunos, funcionários técnico- administrativos e 
professores que expressam nossas potencialidades e fragilidades, constituindo-se 
instrumento fundamental para pensarmos em nosso Plano de Desenvolvimento 
Institucional, em nosso Projeto Pedagógico Institucional e em nossos Projetos de 
Cursos. 

Seu planejamento envolve a revisão das enquetes e dos procedimentos para 
levantamento de dados dos diversos setores. Foram realizadas reuniões periódicas que 
possibilitaram a formação dos responsáveis pela Avaliação Institucional. 

Os dados obtidos são analisados pela CPA, que alinha a estruturação do 
relatório anual. 

A divulgação interna se dá por meio de reunião com os representantes de 
classe, elaboração de folder informativo. 

A avaliação institucional, permite que a IES obtenha avanços quanto as 
questões acadêmicas e estruturais, o desenvolvimento das informações em ações 
acontecem na rotina diária da IES, e serão ofertados cursos de qualificação docente 
aos professores, ofertando condições de realização, O relatório de avaliação 
institucional fortalece o plano de desenvolvimento Institucional, pois aplica na prática o 
que foi proposto. A discussão dos resultados, mudanças solicitadas e implementadas, 
alguns procedimentos foram mantidos, outros alterados, a divulgação interna do 
processo e dos resultados é feita para a comunidade acadêmica. 

3.3. Curso de Capacitação em Avaliação da Educação Superior para Membros da 
CPA 

 
Em 2014, foi ministrado um curso de Avaliação da Educação Superior a ser 

ministrado por colaboradores que integram a base de avaliadores institucionais do 
INEP. 

O objetivo do curso será capacitar os membros da CPA, de modo que essa 
comissão possa contribuir para que a BILAC, por meio da avaliação institucional, de 
cursos e de docentes, desenvolva, com maior eficiência e eficácia, as ações 
necessárias ao cumprimento de sua missão. Esse curso contribuirá para que a CPA 
fortalecesse a cultura de auto avaliação na BILAC, por meio de maior envolvimento dos 
seus membros nas funções a serem desenvolvidas por essa Comissão. 

Ao longo do curso, terá destaque a importância da avaliação com foco na 
gestão dos processos que, segundo ela, constitui a base para o planejamento. Serão 
discutidas questões referentes à constituição e aos principais objetivos do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); indicadores de qualidade e 
conceitos de avaliação; instrumentos de avaliação interna e externa; bem como sobre a 
elaboração de questionários avaliativos e de relatórios de auto avaliação. A capacitação 
será fundamental para a condução do processo de auto avaliação institucional na 
BILAC, 
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visto que permitirá maior interação entre os participantes, bem como clareza e 
engajamento da equipe quanto à coordenação e à articulação dos processos de 
avaliação interna. 

3.4. Elaboração de novos questionários de avaliação  
 

Para o ano de 2018, a CPA construirá novos questionários avaliativos, mais 
condizentes com a realidade atual da BILAC e com a legislação em vigor. Tais 
questionários serão concebidos com base nos instrumentos de avaliação externa 
aplicados pelo INEP e de acordo com as orientações expressas pelo SINAES. 

A autoavaliação na BILAC ocorrerá mediante a aplicação dos seguintes 
instrumentos de avaliação: 

 
a) questionário de autoavaliação institucional : elaborado em consonância com as 
dez dimensões do SINAES e o instrumento de avaliação institucional externa do INEP. 
Para cada dimensão, foram construídos indicadores que refletem a realidade e a 
vocação do Centro Universitário. 

b) questionário de avaliação de cursos : será construído com base no instrumento 
de avaliação de cursos do INEP, contemplando as seguintes dimensões: atuação da 
direção no curso; atuação da coordenação de curso; ações relativas ao ensino; ações 
relativas à pesquisa e à extensão; ações relativas à infraestrutura. Para cada 
dimensão, serão elaborados indicadores que deverão refletir a realidade e a vocação 
do curso avaliado. 

c) questionário de avaliação docente e autoavaliação d iscente : deverá ser 
constituído de dois blocos distintos, sendo que, no primeiro, o aluno irá avaliar o seu 
aproveitamento em cada disciplina cursada e sua conduta em relação à turma e a 
cada professor; e, no segundo, avaliará o professor de cada disciplina cursada, a partir 
das seguintes dimensões: cumprimento das atribuições docentes; prática docente; e 
competência relacional. Cada uma dessas dimensões contempla indicadores 
específicos. 

O questionário de avaliação institucional é um instrumento único a ser aplicado nos 
seguintes grupos de respondentes: docentes, discentes e técnicos administrativos. 
Essa mesma regra vale para a aplicação do questionário de avaliação de curso. Os 
representantes da sociedade civil também poderão avaliar a instituição e os cursos a 
partir de instrumentos específicos, mais condizentes com a realidade desse público. O 
questionário de avaliação docente e auto avaliação discente será aplicado aos alunos 
dos cursos de graduação, ação esta que poderá ser estendida aos alunos dos cursos 
técnicos. 

   

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 
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4.1. ENADE 
 

A diretoria, juntamente com a CPA e as coordenações de curso, em 
cumprimento às ações de monitoramento dos cursos superiores da BILAC, 
promove todos os anos um momento de interação para tratar de questões 
relativas ao Enade. Nesses encontros, os diretores, coordenadores gerais da 
graduação e os coordenadores de cursos inseridos no ciclo avaliativo têm a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES) e sobre o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra esse Sistema. Também 
recebem treinamento sobre o processo de inscrição dos estudantes e o modelo 
de prova aplicado. Devidamente preparado, cada coordenador estabelece, 
juntamente com os docentes de seu curso, as metas necessárias para 
organização de um trabalho conjunto que possa resultar em maior motivação, 
orientação e preparo dos discentes desde a inscrição no Enade até a 
realização da prova. A CPA acompanha os trabalhos realizados nos campus 
voltados para o alcance dessa meta. 

 

 
5. DESAFIOS 

 
Dentre os desafios encontrados para concretização das ações descritas neste relato, a 
CPA destaca: 

• Motivar os membros da CPA a participarem efetiva e rotineiramente das 
reuniões e dos trabalhos de competência da mesma; 

• Possibilitar que os membros da CPA redimensionem as suas tarefas no 
seu setor, para que tenham tempo disponível para se dedicar às ações da 
Comissão; 

• Promover contínua capacitação dos membros da CPA em relação às 
questões relacionadas à avaliação interna e externa; 

• Divulgar o trabalho da CPA, com vistas a despertar o interesse dos 
diferentes segmentos da comunidade acadêmica em torno do debate 
avaliativo; 

• Intensificar a divulgação dos objetivos, importância e divulgação dos 
resultados à comunidade acadêmica; 

• Envolver os diferentes segmentos (docentes, discentes, técnicos 
administrativos e representantes da comunidade externa) no processo 
avaliativo; 

• Contribuir para a construção e consolidação de uma cultura avaliativa; 
• Sensibilizar os gestores sobre a importância da avaliação institucional. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A CPA concebe a autoavaliação institucional como um processo permanente 

de construção coletiva e formação. Para isso, é necessária a participação efetiva 
de toda a comunidade acadêmica, com vistas ao aperfeiçoamento de práticas e ao 
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desenvolvimento de ações que culminem com a melhoria da qualidade da 
educação. Os processos de avaliação participativa constituem-se em 
aprendizagem social e, por isso, essa modalidade avaliativa agrega valor às 
instituições, aos seus trabalhos, programas ou projetos. 

Tomando-se como base essa concepção, a CPA propôs-se a desenvolver um 
processo de autoavaliação institucional de forma global e sistêmica. Para isso, conta 
com a colaboração dos seus diferentes atores ligados à graduação, a saber: 
dirigentes, corpo docente, corpo discente, técnicos administrativos, bem como 
representantes da sociedade civil. 

Por fim, a Comissão espera que o resultado final deste trabalho, construído de 
forma dialógica e integrada, fortaleça os processos institucionais e contribua para o 
atendimento às exigências feitas pelos órgãos reguladores do ensino superior, pela 
sociedade e pelo mercado. 

Todos os esforços e ações tiveram como força motriz a crença em construir 
conhecimento legítimo e fidedigno, passíveis de credibilidade para tomada de decisão. 
As informações levantadas no processo serão divulgadas e compartilhadas com toda 
a comunidade acadêmica para subsidiar os gestores institucionais no processo de 
tomada de decisão e busca da melhoria contínua. 
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