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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DADOS DA INSTITUIÇÃO  

 

 

Nome: Faculdades Integradas Camões  

Código da IES: 5591  

Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos  

Estado do Paraná – Município Curitiba  

 

 

 

1.2. COMPOSIÇÃO DA CPA 

  

INTEGRANTES  SEGMENTO QUE REPRESENTA  

Adriana Fagotte Presidente/Coordenação  

Jeysonn Isaac Balbinot Coordenação de cursos 

Romulo Vieira Ferreira Docente 

Jerri Adriane Chequim Docente  

Giovani Moreira Naves Discente  

Ruana Stefany Justino Técnico administrativo  

Arnaldo Rocha Sociedade civil 

 

 Período de mandato da CPA – agosto de 2016 a julho de 2019 

 Ato de designação da CPA – Portaria Nº 10/2016  
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MISSÃO - Formar a cidadania e primar pela valorização humana, por intermédio da 

reflexão dos conhecimentos existentes, sintonizados com as transformações 

científicas e tecnológicas pelas quais passa a sociedade contemporânea. 

 

VISÃO - Ser uma instituição de referência no ensino, pesquisa e extensão, 

oferecendo uma educação além do seu tempo.  

 

PROPÓSITO - Oferecer cursos superiores que formem profissionais de nível 

superior com capacidade crítica, rigor científico e princípios éticos, aptos à atuação 

eficiente e eficaz no mercado. 

 

CRITÉRIOS E VALORES – A Camões Fundamenta sua atuação e busca 

continuamente critérios e valores estabelecidos em seus documentos oficiais. A 

abaixo mostra os critérios e valores da Camões. 

 

 Responsabilidade 

 Integridade 

 Iniciativa 

 Comprometimento 

 Honestidade 

 Compromisso com os resultados  

 Cooperação e Harmonia 

 Eficiência e Eficácia 

 Espírito de equipe, Lealdade e Disciplina 

 Criatividade 

 Organização 

 Autocontrole 

 Autoconfiança 

 Justiça 
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1.3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Avaliação Institucional cumpre seu papel quando envolve a comunidade 

acadêmica em seu conjunto. Para que se possa traçar o melhor caminho a ser 

seguido, que nem sempre é o mais fácil, é fundamental o desenvolvimento de 

estratégias para se atingirem os objetivos esperados.  

 

A avaliação tem por objetivo demonstrar os pontos fortes e eventuais fragilidades da 

instituição que foram encaminhadas à Direção Acadêmica para que a partir do 

conhecimento da avaliação feita pela comunidade possa tomar as devidas 

providências em vista de melhorar sua qualidade acadêmica formando cidadãos 

conscientes do seu papel social face às demandas do mundo contemporâneo.  

 

O relatório parcial encerra-se com a apresentação de propostas elaboradas pela 

comissão a fim de que as fragilidades possam ser superadas e os pontos positivos, 

possam ser ainda mais fortalecidos. 

 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

A CPA busca por meio da auto avaliação realizar pesquisa descritiva explicativa para 

expor as características da IES. O estudo deve identificar variáveis relevantes, obter 

correlações entre as mesmas e, dentro de cada variável, perceber a contribuição de 

cada parte com o todo da instituição.  

 

A CPA objetiva verificar a eficácia dos projetos e ações que buscam a excelência da 

instituição. Deste modo, podem ser identificados problemas nos processos de 

ensino-aprendizagem, nas relações entre os gestores, os estudantes e o corpo 

técnico-administrativo, dificuldades no cumprimento dos planos, oportunidades de 
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produzir melhores resultados e potenciais não explorados. A identificação dos efeitos 

das políticas institucionais acompanhados de seus referidos pesos norteia a ação da 

CPA.  

 

A auto avaliação também pode ser observada na análise que a CPA faz dos 

relatórios das Comissões Avaliativas do MEC, nos desempenhos obtidos nos 

ENADEs e no desenvolvimento e da aplicação do PDI. As considerações dos 

especialistas do MEC nos atos de autorização, reconhecimento, e recredenciamento 

da IES, os desempenhos dos estudantes no ENADE, as informações que os 

mesmos prestam no questionário do ENADE e o conjunto de ações modernizadoras 

previsto no PDI podem, quando consideradas ao longo do tempo, indicar se o 

processo de busca da excelência está sendo realizado na velocidade adequada. 

 

 

1.5. DESENVOLVIMENTO 

 

1.5.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação 

 

As finalidades, objetivos e compromissos da IES, presentes nos documentos oficiais 

são claros e explicitam metas que podem ser cumpridas tanto a curto quanto em 

longo prazo.  

 

As práticas pedagógicas da IES estão plenamente de acordo com as metas 

explicitadas nos documentos oficiais.  

  

As práticas pedagógicas têm sido avaliadas de forma bastante positiva pelos 

discentes. Nota-se nos relatórios dos últimos três anos, uma crescente satisfação 

dos discentes em relação ao trabalho acadêmico dos docentes. Enquanto sobe o 

porcentual de alunos que se mostram bem satisfeitos com o ensino, na mesma 

proporção diminui os que manifestam certa insatisfação. Diante disso a CPA 



 
 

7 

 

recomenda que a IES dê continuidade ao trabalho que já vem fazendo há alguns 

anos em vista do aperfeiçoamento de sua prática pedagógica.  

 

As reuniões mensais da direção acadêmica com todos os coordenadores de curso 

têm criado um maior senso de comprometimento que gradualmente se estende aos 

docentes. Merece, portanto, destaque o trabalho em conjunto que vem sendo 

realizado por parte da direção acadêmica e dos coordenadores de curso, bem como 

o acompanhamento atento que estes realizam junto aos seus docentes em vista de 

qualificar sempre mais a atividade acadêmica dos mesmos.  

 

Algumas outras ações implantadas pela Direção Geral e Direção Acadêmica, foram 

determinantes para a melhoria do ensino na IES:  a banca como critério necessário 

para a contratação de novos docentes; o esforço para que em sua maioria os 

professores tenham especialização stricto sensu. 

  

Em geral a avaliação positiva que os discentes expressam em relação aos docentes 

tem uma correspondência com a avaliação que fazem dos coordenadores de curso. 

A ouvidoria também presta um serviço significativo de mediação na resolução de 

problemas não apenas acadêmicos, mas também logísticos.  

 

O uso da nova plataforma Matheus Acadêmico implantada nos últimos anos também 

para as disciplinas presenciais tem favorecido o trabalho dos docentes e também 

facilitado a aprendizagem dos discentes, sobretudo pela disponibilização de 

conteúdo e atividades que complementam o que é feito em sala de aula.  

 

O questionário aplicado em 2017, porém, mostra que segundo os discentes, os 

professores ainda não utilizam suficientemente desta ferramenta. Este, aliás, 

aparece como o índice de avaliação mais baixo dos discentes em relação aos 

docentes. 
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As características básicas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estão de 

acordo com o contexto social e econômico em que a IES está inserida.   

 

As políticas de extensão apresentadas no PDI foram institucionalizadas.   

 

Os discentes, nos últimos processos avaliativos, têm revelado certa insatisfação em 

relação ao que a IES oferece em termos de cursos de extensão. A IES, por sua vez, 

foi tomando uma série de medidas em vista de oferecer melhorias significativas no 

setor: contratou um docente, com 8 horas semanais, para dinamizar os cursos de 

Extensão e de Pós-graduação; realizou um trabalho junto aos docentes, motivando-

os a ofertarem cursos em nível de extensão o que tem apresentado alguns 

resultados.  

 

O nível de adesão por parte dos discentes, porém, tem sido baixo inviabilizando 

alguns projetos. De um lado os discentes mostram descontentamento diante da 

pouca oferta de cursos, mas de outro, parecem ter pouca disponibilidade para 

participarem dos mesmos. 

 

A articulação entre o PPI (Projeto Pedagógico Institucional) e o PDI (Projeto de 

Desenvolvimento Institucional) expressam o projeto da Instituição no que tange a 

ensino, extensão, gestão acadêmica e avaliação institucional.  

 

A expansão institucional e demais propostas descritas no PDI estão coerentes com a 

realidade institucional, tais como ensino, avaliação institucional e gestão.  

 

O PDI vem sendo utilizado, nestes últimos anos, como um documento de referência 

para elaboração dos programas e projetos, visando dar cumprimento às políticas 

institucionais, de forma intencional e organizada.  
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A auto avaliação é utilizada como documento de referência para elaboração dos 

programas e projetos, visando a dar cumprimento às políticas institucionais.  

 

Os resultados das avaliações realizadas na Faculdade Camões são socializados 

com todos os segmentos avaliados (professores, coordenadores, alunos, 

funcionários e direção) através de reuniões convocadas previamente para esse fim. 

Nestas reuniões há espaço para esclarecimentos, análise e discussão dos 

resultados. Resultado do Plano de Ação com as melhorias realizadas em função das 

fragilidades apontadas pelas avaliações são expostos nos espaços de convívio 

comum. Além disto, os resultados também são colocados no site institucional, de 

forma que toda a comunidade possa consultá-los e analisá-los de forma mais 

detalhada. 

 

Os resultados da avaliação externa serão utilizados como subsídios para revisão 

permanente do PDI e sua utilização será intencional, direcionada por políticas claras 

e definidas, divulgadas e de conhecimento da comunidade.    

 

O perfil esperado dos egressos da instituição é de profissionais bem preparados 

para o mercado de trabalho regional e nacional. Nesses últimos períodos as 

avaliações manifestam um contentamento significativamente maior entre os alunos 

que concluem seus cursos nas Faculdades Integradas Camões.  

 

 

1.5.2. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 

Formar profissionais de nível superior com capacidade crítica, rigor científico e 

princípios éticos, aptos à atuação eficiente e eficaz no mercado de trabalho, 

competentes para gerenciar seu próprio conhecimento, bem como para acompanhar 

as mudanças sociais e tecnológicas.    
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O presente Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - das Faculdades 

Integradas CAMÕES, foi constituído com base nos dados coletados em pesquisa de 

campo, realizada pela CPA em 2015/2016, cujo intuito visou situar as demandas e 

as necessidades no tocante à formação de profissionais e de metas e projetos que 

se vinculem ao desenvolvimento institucional, sociopolítico, econômico e pedagógico 

em contextos apresentados por essas demandas.   

 

Nos dados levantados surgiram os indicadores relacionados às metas que se 

delineiam neste documento e a serem cumpridas no período compreendido entre 

2017 e 2020. Muitas delas foram decorrentes de interesses levantados junto ao 

grande número de alunos dos cursos ofertados e foram discutidos com as equipes 

da Mantenedora e da Mantida, visando o sucesso institucional e incentivando-as a 

buscar ampliação dos seus horizontes e a situar-se em seu contexto, com vistas a 

cumprir com seus objetivos e finalidades.   

 

Algumas metas são aqui propostas e serão cumpridas a mais longo prazo, devido ao 

tempo de implantação e de desenvolvimento das atividades e demandas do 

mercado de trabalho que vem apontando para a necessidade de mudanças em 

processos de formação de profissionais, em consonância com as novas diretrizes 

acadêmicas e de qualidade para a educação nacional, ao mesmo tempo em que se 

indicam carências em outras, que poderão exigir alteração nas propostas de 

formação de profissionais.  

 

E, em consequência desses indicadores e novas demandas que venham a                 

surgir, serão traçadas outras metas que se pretende atender neste ciclo de vigência 

do PDI. 

 

 

1.5.3. Eixo 3: Politicas Acadêmicas 
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No tocante as políticas para o ensino, pesquisa e extensão, a percepção aponta o 

aumento da insatisfação em relação aos cursos de extensão, organizações de 

palestras e seminários, demonstrados de acordo com os seguintes resultados 

alcançados.  
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A preocupação com os programas de formação e aperfeiçoamento, as políticas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico administrativo, ofertando 

oportunidade de desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho através 

de políticas e de programas de aperfeiçoamento coletivo é constante na Instituição. 

Os programas ofertados objetivam criar condições para discussão sobre os saberes 

profissionais dos professores, sua postura ética, seus conhecimentos, competências 

e habilidades, sobre o regimento interno, as normas institucionais que utilizam em 

seu trabalho diário para desempenhar as suas tarefas e atingir os objetivos. 

 

Os Coordenadores de curso em consonância com o corpo docente e órgãos 

colegiados buscam a manutenção do contato com o aluno egresso. A CPA 

considera que esta tarefa é de difícil realização e novas metodologias devem ser 

desenvolvidas para atingir número maior de egressos, bem como intensificar a 

captação de estudantes para a pós-graduação da IES. O principal canal de 

comunicação da IES com a sociedade é o próprio site que é constantemente 

atualizado e contém as informações importantes sobre a vida acadêmica da IES.  

 

Existem canais de comunicação e sistemas de informações para a comunicação 

externa funcionando adequadamente.  
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Em resposta ao questionário da CPA, os discentes revelam certa insatisfação em 

relação ao que é feito pela IES no que se refere a cursos de extensão, organização 

de palestras e o debate de temas pertinentes ao interesse da comunidade. É 

importante que os coordenadores de cursos busquem conhecer as reais 

expectativas dos discentes em relação a cursos.  

 

 

1.5.4. Eixo 4: Politicas de Gestão 

 

O plano de carreira para o corpo docente foi elaborado em agosto de 2008, foi 

implementado estabelecendo 3 categorias de professores: especialistas, mestres e 

doutores.  
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Cerca de 56% dos professores da instituição especialistas, 37% são mestres e 

apenas 5% são doutores.   

 

A pesquisa verificou uma satisfação do corpo docente e dos funcionários em relação 

a adequação ao ambiente de trabalho e o tratamento recebido pela instituição. 

 

Alguns professores da IES e coordenadores de curso possuem dedicação parcial.   

  

A CPA recomenda que, na medida do possível, mais professores sejam contratados 

em regime parcial ou integral. 

 

Os professores são todos regularmente contratados em regime de CLT.   

 

Os critérios para concessão de incentivos destinados a apoiar professores para 

cursar pós-graduação constam no regimento.  

 

A instituição apoia a participação dos docentes em cursos de formação continuada.  
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A CPA recomenda que sejem retomadas pela IES Cursos de formação continuada 

vista de uma contínua qualificação de seu Corpo Docente. 

 

1.5.5. Eixo 5: Infraestrutura Física 

  

Nem todas as instalações acadêmico-administrativas (direção, coordenação, 

docentes, secretaria, tesouraria, etc.) correspondem às necessidades de cada setor.  

 

A avaliação dos alunos manifesta certo descontentamento em relação à 

infraestrutura. Os próprios índices das respostas ao questionário aplicado pela CPA 

dão uma indicação precisa sobre os pontos nos quais a insatisfação é maior. É 

importante notar que, nos últimos anos, a infraestrutura vem sendo avaliada com 

notas baixa, o que indica que a IES precisa dar mais atenção a este setor.  
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É importante que a IES busque identificar o que está provocando essa insatisfação 

por parte dos discentes e tome as medidas necessárias para realizar as melhorias 

que for preciso;   

 

 

  

A IES possui instalações adequadas às condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais, tais como elevador e banheiros adaptados.  

 

As salas de aula, estacionamento e bibliotecas são adequadas ao ensino.   

Os equipamentos de informática e redes de informações estão adequados à 

qualidade e quantidade da IES.  
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A avaliação realizada pela CPA mostrou um processo contínuo de maior 

contentamento dos discentes em relação ao atendimento da secretaria. 
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A IES possui instalações adequadas ás condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais, tais como elevador e banheiros adaptados. 

 

As salas de aula, estacionamento e bibliotecas são adequadas ao ensino. Os 

equipamentos de informática e redes de informações estão adequados á qualidade 

e quantidade da IES. 
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A IES nos anos passados, efetivamente renovou e ampliou a quantidade de seus 

equipamentos de informática seja em laborátorios que são usados para aulas e fora 

do horário de aulas estão disponíveis aos docentes e discentes que queiram usá-los 

de forma individual isso melhorou a percepção do discente como comprova o 

resultado da pesquisa. 

 

Com base nos resultados apresentados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

referentes à Avaliação Institucional do exercício de 2017 e comparados às metas 

previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, os Coordenadores de 

Cursos e Gerentes formularam Planos de Ação, que passam a fazer parte do Plano 

de Melhoria Contínua da Camões, com anuência da Direção Geral e com o 

acompanhamento da Comissão Própria de Avaliação.  

 

Os referidos resultados são inseridos no site das Faculdades para dar visibilidade à 

comunidade avaliadora. Além do Relatório da Avaliação da CPA, disponibilizamos 
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infográficos de itens escolhidos aleatoriamente sempre com o objetivo de 

proporcionar credibilidade no processo.  

 

Os Planos e Ação continuam sendo alocados pelo nível de competência dos 

processos de cada área, e contemplam ações que visam fortalecer as 

potencialidades e eliminar/neutralizar as fragilidades despertadas no processo 

avaliativo, conforme já descritos neste documento.   

 

No exercício de 2017, a CPA teve como meta continuar proporcionando mais 

visibilidade das estratégias institucionais utilizadas para garantir a satisfação dos 

envolvidos. Para tanto, os resultados a serem divulgados para as comunidades 

envolvidas se darão por meio da apresentação da evolução dos indicadores e a 

forma como esses resultados são evidenciados na prática institucional.  

 

1.6. Analise dos dados e das informações 

  

Visando a melhoria das atividades acadêmicas e da gestão institucional e, 

principalmente, para fazer frente aos resultados obtidos nas avaliações registradas 

no presente Relatório, foram elaborados Planos de Ação, tanto pelos 

Coordenadores de Curso referente a Avaliação de 2017 (Docentes, Coordenadores 

e Auto avaliação), como pelos Gerentes referente à Avaliação dos 5 Eixos do biênio 

2016 e 2017, sempre com o intuito de proporcionar aderência ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e às demandas oriundas do processo avaliativo.  

 

Cabe ressaltar que muitas ações são realizadas pontualmente, de maneira informal 

visando atender os indicadores apresentados. São exemplos as salas fixas de 

projeção em que não há mais necessidade de deslocamento de equipamentos, bem 

como a aquisição anual de equipamentos novos para os Laboratórios de Informática.  
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As empresas terceirizadas, que prestam serviços de cantina e fotocópias, continuam 

tendo total liberdade de ação. Porém, a Instituição continuamente realiza a gestão 

dessas atividades, a exemplo dos resultados da Avaliação Institucional que são 

apresentados às referidas empresas, na busca de soluções para atender esses 

indicadores.  

 

1.7. Considerações Finais 

  

 O relatório apresentado demonstra o resultado da Comissão Própria de Avaliação 

do exercício de 2017, relatando a auto avaliação das Faculdades Integradas 

Camões, tendo como matriz os eixos/dimensões estabelecidos pelo Ministério de 

Educação, através de seus órgãos de responsabilidade.  

 

Neste contexto, a avaliação passou a ser um componente intrínseco e 

necessariamente rotineiro de toda a sociedade acadêmica, com vistas a melhorar os 

itens apontados, tanto no contexto de potencialidades como fragilidades.  

 

A sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica na participação do 

processo garante resultados mais concretos em relação à sua perspectiva, 

propiciando maior diálogo com a Instituição.  

 

No entanto, é notório que algumas dimensões apresentam fragilidades, 

necessitando redimensionamento de ações com o propósito de melhorar seus 

indicadores. Partindo desta premissa, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

envolveu todo o corpo gerencial e de Coordenadores de Curso da Instituição com o 

objetivo de planejar e acompanhar com maior eficácia os resultados das ações 

propostas no presente documento.  

 

Acreditamos que a partir destas ações, poderemos ter melhores resultados, não 

devendo esquecer que quando realizamos processos avaliativos, os mesmos 
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deverão ser considerados como oportunidades de melhoria, pois somente ouvindo 

as comunidades envolvidas no processo é que poderemos agir dentro dos padrões 

solicitados, respeitando as limitações financeiras e as prioridades para o crescimento 

da Instituição, em perfeita parceria com a Direção Geral. 

 

 


