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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba considera o processo de 

autoavaliação como uma alternativa importante no processo de busca pela melhoria 

da qualidade estabelecida pela instituição. O processo de avaliação interna tem o 

objetivo principal de analisar a instituição em seus aspectos acadêmicos e 

organizacionais, tendo em vista seu caráter permanente de ser um locus de 

produção do conhecimento, sempre procurando redimensionar as fragilidades em 

concordância com os pressupostos estabelecidos nos documentos institucionais. Na 

Instituição, a avaliação é encarada como um sistema democrático em que alunos, 

professores e administração contribuem na orientação das decisões necessárias 

para seu funcionamento adequado. 

A Meta-avaliação é a avaliação da avaliação. É um procedimento metodológico 

que visa assegurar a integralidade de uma avaliação, desde sua concepção até 

seus resultados. Segundo Scriven, a meta-avaliação representa uma obrigação 

ética e cientifica quando o bem-estar de outras pessoas está envolvido (SCRIVEN, 

1991). 

 Neste sentido, a meta avaliação busca avaliar até que ponto a autoavaliação 

corresponde às quatros categorias de Standards ou padrões de programas 

avaliativos em termos de: utilidade (atendendo as necessidades de informações dos 

interessados), viabilidade (sendo realística, prudente, diplomática e simples), ética 

(sendo legal e ética) e precisão (revelando, de forma técnica e adequada, 

informações sobre como o julgamento de mérito e de relevância foram feitos) 

(PENNA FIRME, Thereza, 2010). 

Enquanto a avaliação ou autoavaliação é um objeto de estudo, a meta-avaliação 

busca aumentar a credibilidade da avaliação para evitar tomadas de decisões 

baseadas em análises malfeitas de programas e serviços, em prejuízo dos 

beneficiários e dos resultados esperados. 

Assim, a meta-avaliação assume o papel de controlar a qualidade da avaliação 

para buscar responder à famosa questão colocada por Scriven: “Who evaluates the 

evaluator?” (BUSTELO, 2002). 

Vale ressaltar que o aperfeiçoamento do processo avaliativo dá-se a partir da 

releitura da avaliação numa visão critica e dialética. 
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Com fundamentação no paradigma crítico de avaliação, a análise crítica, a partir 

dos dados e informações coletadas, permite oferecer aos diversos segmentos da 

comunidade acadêmica um modelo operacional de autoavaliação com sentido 

formativo na busca de uma IES cada vez melhor. 

Percebe-se a importância de um processo avaliativo quando ele está pautado 

em princípios de ética. Esse processo tem como características fundamentais a 

participação da comunidade acadêmica, a transparência, a fidedignidade e, como 

essência, o diálogo.  

A autoavaliação institucional, em uma perspectiva emancipadora, desencadeia o 

exercício da autonomia institucional, convidando todos a refletir sobre sua 

participação na melhoria do ensino e na instituição como um todo.  

O desenvolvimento da cultura de autoavaliação é fundamental para a 

reorientação na busca de melhoria do cumprimento da missão institucional, do 

ensino, da extensão, do compromisso com a sociedade; e não se dá dissociada das 

Políticas Públicas de Avaliação.  

De acordo com o SINAES, o processo de autoavaliação deve ser 

constantemente avaliado pela própria IES. Cada novo ciclo avaliativo deve levar em 

conta os acertos e eventuais equívocos do processo anterior, buscando verificar 

questões como a sua adequação à complexidade institucional, a utilidade das 

recomendações para o aperfeiçoamento da instituição e a melhoria da qualidade 

acadêmica, a viabilidade dos métodos e instrumentos utilizados, a justeza e a 

confiabilidade dos resultados, entre outros.  

A seguir, apresentamos o traçar desse olhar sobre concepções lógicas e 

processuais, com o objetivo principal de refletir sobre os resultados do processo 

avaliativo e proceder assim uma avaliação do mesmo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Na linha de trabalho de realização da Meta Avaliação delineada pela CPA, 

todos os segmentos, em igualdade de participação, se envolveram no processo 

analisando os dados encontrados, permitindo assim tratamento mais específico dos 

pontos apresentados. Assim, a Meta Avaliação nesta Faculdade consiste em um 

processo de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permite 
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retroalimentar as mais diversas atividades da Faculdade. Assim, optou-se por 

considerar os seguintes momentos:  

I.  Avaliação do docente por componente curricular (semestralmente); 

II. Avaliação Institucional Geral (de dois em dois anos, envolvendo todos os 

segmentos: discentes, docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico-

administrativos e sociedade civil). 

A técnica utilizada foi o questionário. Essa técnica permite que, através da 

análise dos resultados obtidos com a avaliação, os dados possam ser alinhavados e 

caracterizados de forma objetiva.  

 

 

META- AVALIAÇÃO DOS DADOS E LEVANTAMENTOS REALIZADOS  

 

EIXO I - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba possui como missão 

institucional “Formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender à 

comunidade em que vivem os conhecimentos das ciências, contribuindo para o 

desenvolvimento social e cultural da região, do Estado e do País”. 

O alcance deste propósito somente pode ser atingido quando o Plano de 

Desenvolvimento Institucional encontra-se difundido entre a comunidade acadêmica 

e se consolida como um propósito a ser alcançado cotidianamente, somente sendo 

possível através de uma prática contínua de avaliação processual que privilegia os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Assim, no interior da Instituição, a cultura avaliativa se concretiza em diversos 

procedimentos avaliativos, aplicados em todas as suas ações. 

O referido sistema fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da 

qualidade da educação superior ofertada e o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

Constituiu-se, portanto, em um modelo de avaliação própria, adaptado à 

realidade, sedimentado, com a implantação e implementação de uma cultura 

avaliativa que buscou contribuir com a melhoria constante da qualidade dos serviços 

que a IES oferece. 
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Assim, a Faculdade constitui-se em uma Instituição de Ensino que busca 

aperfeiçoar suas metas e atualizar seus objetivos, considerando as peculiaridades 

locais, respeitando a cultura, crenças regionais, economia regional e a necessidade 

de qualificar profissionais para se inserirem no mercado de trabalho local, regional e 

nacional.  

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba se apresenta como 

instituição educacional socialmente responsável pela comunidade na qual está 

inserida, que é seu papel contribuir com o desenvolvimento local com um projeto 

que tenha continuidade, promova a auto-sustentabilidade e a cidadania. Além disso, 

entende que é preciso ter ética nos negócios, agir com legalidade, ofertar no 

mercado serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente e promovendo o 

desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e difundindo a comunicação 

transparente, incentivando a parceria e a inclusão. Logicamente, deve desenvolver 

programas sociais que melhorem a qualidade de vida da comunidade e transmitindo 

estes princípios na medida em que os acolhe na definição de seus valores e de sua 

missão.  

 

 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

           A imagem e expressão da instituição no cenário local pode ser notada pelo 

constante envolvimento da mesma em eventos e ações na comunidade, bem como 

a participação de alunos em instâncias de decisão, fazendo com que a formação na 

instituição seja reconhecida, influenciando assim outras pessoas a optarem pela 

escolha da Fupac-Uberaba enquanto opção de formação. 

  A instituição busca uma inter-relação com a comunidade com o objetivo de 

alcançar a sua missão institucional que se define na formação de profissionais 

responsáveis e comprometidos com o desenvolvimento da sua região. 
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Na área das ciências sociais aplicadas: diversas atividades foram desenvolvidas 

por diferentes cursos da IES, tais como: 

 Feira do Empreendedorismo e Criatividade – desenvolvida pelos cursos de 

Administração e CST em Logística, com o objetivo de incentivar a iniciação científica 

através da pesquisa na área de negócios, promovendo o exercício do debate e da 

crítica.  

 Fupac Solidária – desenvolvida pelos cursos de Ciências Contábeis e Direito, 

com o objetivo de desenvolver junto à comunidade acadêmica valores e princípios 

essenciais para a prática em grupo da solidariedade. A cada ano é escolhido um 

tema para esta atividade, a exemplo de doação de brinquedos e doação de sangue 

e medula óssea.  

 Ação Cívico-social Direito à Alegria – desenvolvida pelo curso de Direito, com o 

objetivo de proporcionar aos discentes o reconhecimento dos vínculos entre o 

Direito e a solidariedade humana, contribuindo para o atendimento das demandas 

sociais existentes na cidade. 

 Simpósio Sul-americano de pesquisa Científica - desenvolvido por todos os 

cursos da IES, com a finalidade de incentivar a pesquisa e promover o intercâmbio 

de estudos entre estudantes e pesquisadores de toda América do Sul. 

 Seminário das Profissões – atividade que envolve toda a comunidade acadêmica, 

com intuito de proporcionar a alunos do ensino médio, de escolas públicas ou 

privadas, de Uberaba e região, a oportunidade de dialogar com profissionais de 

diversas áreas do conhecimento.  

 

Na área de Humanas: atividades desenvolvidas pelo curso de Pedagogia, como: 

 Semana Acadêmica, Científica e Cultural: projeto desenvolvido pelo curso de 

Pedagogia, com envolvimento de todos os cursos da Faculdade, para promover 

atividades com o intuito de integração interdisciplinar do conhecimento e a criação 

de mecanismos de promoção e desenvolvimento acadêmico, científico e cultural. 

 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca: desenvolvido pelo curso de 

Pedagogia, com a participação dos demais cursos da Faculdade, com o objetivo de 

incentivar a leitura e a construção do conhecimento através da difusão do livro.  
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EIXO 4 – POLÍTICA DE GESTÃO               

 

  A IES possui um programa de capacitação, pensando no mesmo enquanto 

alternativa para o crescimento pessoal e profissional, permitindo que a reformulação 

de ideias e ressignificação de valores seja possível através do acesso ao 

conhecimento.  

  No que se refere à sustentabilidade financeira da instituição e políticas de 

captação e alocação de recursos, a Faculdade, considerando as metas de 

desenvolvimento das políticas de expansão, prevê que parte de sua receita seja 

destinada aos investimentos no âmbito institucional. 

 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

 

  A FUPAC-Uberaba sempre busca readequação e revitalização dos seus 

espaços físicos no sentido de oferecer à comunidade acadêmica uma infraestrutura 

física adequada para a realização das atividades de ensino-aprendizagem. 

  A instituição, no que se refere à inovação no ensino, além de contar com uma 

equipe pedagógica que prioriza tal procedimento, demonstra através dos projetos 

pedagógicos dos cursos, pressupostos conceituais e metodológicos no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas nesse sentido. 

  Os laboratórios se mostram adequados às necessidades da instituição em 

relação aos cursos e a quantidade dos estudantes. 

  A IES trabalha para viabilizar às pessoas com deficiência as seguintes 

condições de acessibilidade: livre circulação, com a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, assegurando o acesso aos espaços de uso coletivo; banheiro 

adaptado com barras de apoio nas paredes; carro escalador e vagas em 

estacionamentos na IES. Sem prejuízo de acessibilidade às demais dependências, 

as adaptações privilegiam o acesso de deficientes à Biblioteca, Laboratório e 

espaços de convivência.  

  Para os alunos com deficiência visual a IES está comprometida, caso seja 

solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar fotocopiadora 

que amplie textos e placas em braile.  
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  Para os alunos com deficiência auditiva, a IES está igualmente 

comprometida, caso seja solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar intérprete da Língua de Sinais (LIBRAS), especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em 

texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística  daqueles com a audição comprometida. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Comissão Própria de Avaliação-CPA desenvolveu suas atividades de forma 

sistêmica e holística, contando com a colaboração dos diferentes atores 

institucionais como: dirigentes, departamentos acadêmicos, profissionais técnicos e 

administrativos e discentes, visando oferecer subsídios à tomada de decisão e ao 

planejamento institucional, na busca de melhoria da qualidade do Ensino, da 

Iniciação Científica, da Extensão e da Gestão. 

Por fim, esta Comissão entende que o resultado final deste trabalho fortalece 

os processos institucionais, pois, certamente, dá sua contribuição à instituição para 

alcançar as 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. 

Com a meta-avaliação, conseguimos refletir sobre os pontos apresentados 

pelos segmentos sobre a instituição, bem como publicizar esse processo, dando 

mais fidedignidade ao mesmo.  A transformação está intimamente ligada a ações 

desse cunho. Assim a instituição garante de forma efetiva a possibilidade de 

crescimento e qualificação de suas ações. 


