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A Avaliação Institucional (AI) em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta 

Instituição de Ensino Superior (IES), a Faculdade de Administração e Negócios (FAN), é um processo de 

autoconhecimento, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) em parceria com diversos atores que 

atuam na Instituição, com o objetivo de analisar ações, avaliar processos e propor melhorias. Em conjunto com 

as avaliações externas e o acompanhamento do PDI, constitui-se em um processo de indução de qualidade na 

Instituição. 

Dessa forma, a autoavaliação é um momento de reflexão coletiva e diagnóstica que subsidia a tomada 

de decisão e a definição de prioridades e possibilidades de transformações na trajetória institucional. É um 

processo permanente de análise das ações da IES, no sentido de identificar alternativas para a superação de 

possíveis dificuldades na execução do seu Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) e do PDI, orientando a 

tomada de decisão da gestão para a melhoria da qualidade da Instituição. 

Neste documento, a CPA apresenta o Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2022 – ano base 

2021, elaborado à luz das recomendações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e 

orientações das dimensões da avaliação agrupadas em eixos, conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n.65, 

de 9 de outubro de 2014, que define o roteiro para o Relatório de Autoavaliação Institucional (RAI). A 

A elaboração deste Relatório, previsto no Plano de Autoavaliação 2021-2023, O processo de 

autoavaliação, consolidado neste Relatório, tem a finalidade de fomentar a cultura de avaliação institucional e 

auxiliar os processos de avaliação externa. O objetivo é que ele subsidie reflexões e debates, ampliando as fontes 

e as formas de obtenção de dados e a abordagem analítica e estratégica dos problemas a serem enfrentados. 

O propósito central da Autoavaliação da Avaliação Institucional, objeto deste relatório, é a melhoria da 

qualidade. Nessa perspectiva, foi realizada a pesquisa de Avaliação docente, discente e do corpo técnico- 

administrativo, no período de 22 de novembro a 27 de novembro de 2021, os quais tiveram a oportunidade de 

contribuir e assim modificar metodologias e concepções, auxiliando o processo de readequação e adequação da 

Instituição. 

Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamento, ele precisa ser derivado de uma 

fonte válida e os dados devem ter natureza diagnóstica. As fontes válidas, no presente processo avaliativo, são 

compostas das respostas aos instrumentos preenchidos pela comunidade acadêmica, que se pressupõem 

instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, as quais foram transformadas em informações para o 

diagnóstico e para o processo decisório. 

Assim, este relatório expõe as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de 2021; bem como, 

a análise global em relação ao PDI relacionados aos eixos do instrumento, de acordo com as atividades 

acadêmicas e de gestão, incluindo um plano de ações de melhoria à instituição. 
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