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PALAVRAS INICIAIS 

 

 

O relatório aqui apresentado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, tem como objetivo fazer um 

breve balanço das atividades realizadas pela IES nos anos de 2017, 2018 e 2019, no sentido de o 

cumprimento dos protocolos de compromisso assumidos pela atual gestão, decorrentes da avaliação de 

recredenciamento ocorrida em 2016. Da mesma forma, procuramos avaliar de que forma as metas do PDI 

2018-2020 estão sendo cumpridas. Oferecemos nas próximas páginas uma reflexão, quantitativa e 

qualitativa, do alcance das mudanças realizadas e, da mesma forma, uma autoavaliação dos próprios 

trabalhos realizados por esta comissão. 

Diante do exposto acima, justificamos a manutenção da estrutura de relatórios anteriores, em 

parte deste, para que possamos realizar a comparação indicada, indicando as permanências e as 

mudanças, identificadas pela CPA ao longo dos três anos delimitados. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O presente relatório visa atender às solicitações do Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - criado pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que tem como finalidades 

a incentivar a melhoria da qualidade do Ensino Superior, juntamente com a expansão das vagas 

no Brasil. A avaliação do Ensino Superior acontece através de três mecanismos: processos 

avaliativos das IES, avaliação dos cursos oferecidos e, também, através da verificação do 

desempenho dos estudantes, no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENADE. 

Estas avaliações são realizadas através das ações da Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), seguindo orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), segundo a Portaria Nº 2.051, de 9 de julho de 2004, especialmente em seus artigos 

4º, 7º, 8º, 9º e 10º, nos quais encontramos delimitação das funções da CPA. 

Visando atender às diretrizes instituídas pela CONAES, este documento apresenta-se relatório 

de autoavaliação da Faculdade Paulista de Comunicação - Faculdade Mundial (FM), organizado 

pela sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), referente ao ano de 2019. Os resultados aqui 

apresentados procuram fazer um balanço do funcionamento da FM, em consonância com o PDI 

- Plano de Desenvolvimento Institucional - referente ao período de 2018-2022, apontando os 

avanços, assim como os pontos frágeis que precisam de atenção, assim como o cumprimento 

ou não das sugestões da CPA apresentadas nos relatórios referentes a 2017 e 2018. Desta forma, 

as análises apresentadas procuram nortear políticas institucionais nos âmbitos da gestão e do 

desenvolvimento pedagógico. 
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Capítulo 1 – Perfil Institucional  

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo apresentar em linhas gerais o histórico da IES sua 

missão, visão e valores, bem como suas metas até 2022. Metas estas que serão objetivo de 

acompanhamento por parta desta Comissão Própria de Avaliação. 

 

1.1. Dados da Mantenedora. 

Fundação Mundial. 

CNPJ: 03910078/0001-31. 

E-MAIL: fundacaomundial@fundacaomundial.com.br 

Endereço: Rua Santo Antônio, 253 - São Caetano do Sul - São Paulo. CEP: 09521-160 

Tel.: 11 – 4221-6682/  Fax.: 11– 4221-6682 

Nome do Dirigente: PAULO MASCI ABREU (CPF: 339119598-34) 

Espécie Societária: Fundação 

  

1.2  Dados da Mantida. 

Faculdade Mundial 

Endereço: Avenida Paulista, 2.198 – Cerqueira César – São Paulo – SP. CEP.: 01310-300 

TEL: 11–3266-5944;/ FAX: 11 – 3216-5980 

Nome do Dirigente: José Abrão (CPF: 053058538-34) 

E-mail: fundacaomuncial@fundacaomundial.com.br 

 

1. 3. Modalidades de ensino, turnos de funcionamento, regimente escolar. 

A Faculdade Mundial atua nos níveis de Graduação Superior, Tecnólogo de Ensino Superior e 

Pós-Graduação. Seu turno de funcionamento é das 8h às 22h30. Sua organização se dá em 

regimes semestrais, tecnólogo modulares e intensivo. A partir de 2020, em função das 

avaliações feitas pelos colegiados, NDE’s e pela CPA, analisando as demandas e dinâmicas do 

corpo discente, além de estudos oriundos das modernas discussões sobre educação, aliados à 

introdução de tecnologias inovadoras e metodologias ativas, ocorreu uma reordenação da 

distribuição da carga horária, conforme pode ser observado nos PPC’s dos cursos. 
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1.4.  Situação dos cursos. 

 

Figura 1 – Quadro de cursos, situação junto ao MEC, portaria, vagas e semestre. 

Fonte: PDI 2018-2020 

 

2.     Plano de metas até 2018-2022 (metas do PDI) 

 

A ação da Faculdade Mundial, enquanto instituição de ensino, pensada sistemática e 

globalmente, levou-a a eleger para o próximo quinquênio sete áreas estratégicas nas quais 

concentrará seus esforços:  

I) Construir sua identidade mediante a articulação com a sociedade local e regional;  

II) Articular e desenvolver a integração entre ensino, pesquisa e extensão;  

III) Desenvolver uma política de ação eficiente, eficaz e efetiva de recursos humanos;  

 
    

 Administração Publicidade e 

propaganda 

Relações Públicas Rádio, TV e Internet Pedagogia 

Autorizado 

Portaria nº 567, de 

07/11/13. 

Portaria Nº 26 de 15 de 

janeiro de 2009. 

Portaria nº 25 de 15 

de janeiro de 2009 

Portaria nº 516 de 14 

de agosto de 2014 

Portaria Nº 913 de 

27 de novembro de 

2015 

Reconhecimento 
Em fase Portaria Nº 294, de 7 de 

julho de 2016. 

Portaria Nº 321, de 21 

de julho de 2016 

Pedido Protocolado Em fase 

Coordenador 
Milton Tadeu 

Piscinato 

Miguel Valione Junior Miguel Valione Junior Miguel Valione Junior Luci Ana Santos da 

Cunha 

Grau: 

Bacharelado em 

Administração 

Bacharelado em 

Comunicação Social - 

Publicidade e 

Propaganda 

Bacharelado em 

Comunicação Social - 

Relações Públicas 

Bacharelado em 

Comunicação Social - 

Rádio, TV e Internet 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Modalidade: Educação Presencial Educação Presencial Educação Presencial Educação Presencial Educação Presencial 

Situação de 

Funcionamento: 

Em atividade Em atividade Em atividade Em atividade Em atividade 

Classificação OCDE: 

345A01 342P02 - Publicidade e 

propaganda. 

342R01 - Relações 

Públicas 

213A05 - Audiovisuais 142P01 - Pedagogia 

(Área geral: 

Educação) 

Vaga Anual 

Autorizada: 

200 (noturnas) 100 (50 matutinos e 50 

noturnos) 

100 (50 matutinos e 

50 noturnos) 

100 (50 matutinos e 

50 noturnos) 

150 (75 matutinos e 

75 noturnos) 

Carga Horária 3000 horas 3040 3200 horas 2700 horas 3200 horas 

Turno de 

Funcionamento 

Noturno Matutino e noturno Matutino e noturno Matutino e noturno Matutino e noturno 

Conceito de Curso 3 3 3 3 3 

CPC/ENADE - 4 - -  
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IV) Procurar a correta funcionalidade de toda sua estrutura organizacional – gerencial e 

acadêmica;  

V) Adequar continuamente a sua infraestrutura física e os projetos pedagógicos de seus 

cursos/programas aos padrões de qualidade e excelência preconizados pelos órgãos 

dirigentes e normativos do Sistema Federal de Ensino Superior;  

VI) Manter processo continuado de avaliação institucional de forma a perseguir a 

qualidade de seus serviços e o perfil desejado de seus egressos, retroalimentando o 

seu projeto institucional. Fortalecer o processo de avaliação institucional.  

VII) Implantar cursos de pós-graduação lato-sensu. 

 

 

A instituição está ciente de que as metas estipuladas em cada uma destas áreas não atendem na 

sua totalidade o que é preciso fazer, optou-se por dá prioridades àquelas que fora mais 

demandada pela comunidade Mundial, nas comissões de planejamento dos próximos cinco 

anos. Deste modo, cada uma daquelas áreas traz um conjunto de metas e ações a serem 

desenvolvidas entre 2018 e 2022. Para atingir seus objetivos, a Faculdade Mundial elege as 

seguintes metas: 

2.1 Metas, Estratégias e Avaliação da CPA  
 

As análises realizadas pela CPA estão organizadas conforme metas e estratégias definidas no 

PDI 2018-2020, e utilizamos a sistematização no item Cronograma de implantação do PDI, p. 

197-202. 

 

Cronograma de implantação do PDI 

 

 

Eixo/ Ações 

 
Como  Por quê?  Responsável  Onde  Custos  

Prazo 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

META 1: Fortalecer as ações previstas no PDI, alinhando, revisando e 

atualizando PPCs, regulamentos e normas da Instituição 
Revisão e atualização de 

PPCs, reformulações e 
atualizações 

curriculares nos cursos 

oferecidos pela 
instituição. 

Reuniões de NDEs, Colegiados 

e estudos em grupos 

Atualização e 

revisão 
adequadas às 

novas demandas 

das profissões.  

Coordenações 

de cursos 
Sala de 

NDE 
Zero X X    
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Revisão dos 

regulamentos e normas 
da Instituição, 

anualmente. 

 Reuniões de NDEs, 

Colegiados e estudos em 
grupos 

Atualização e 

revisão 
adequadas às 

novas demandas 

surgidas. 

 Coordenações 

de cursos 
/Direção 

Acadêmica 

Sala de 
colegiad

o 

Zero X X    

Observações da CPA: Como os membros da comissão também o são do corpo docente, podemos 

acompanhar a realização de reuniões de colegiados e de NDE’s, nos quais tivemos acesso, além 

de participarmos das discussões e elaboração do material. Tais documentos são visíveis através 

dos novos planos de aprendizagem, inclusive em relação às concepções pedagógicas que se 

encontram por trás da nova nomenclatura. 

Ainda, conforme pesquisas e questionários realizados pela CPA, obtivemos os seguintes 

resultados: 

Figura 2: Avaliação do corpo docente em relação à participação na elaboração de projetos 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

Figura 3: Avaliação do corpo técnico-administrativo em relação à participação na 

elaboração de projetos 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 
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META 2: Melhorar o desempenho acadêmico dos cursos no Enade. 
Melhoria das práticas 

pedagógicas docentes Reuniões de NDEs, Colegiados 

e estudos em grupos de 
professores. 

Fortalecer a 

formação e 

melhorar o 
desempenho do 

Exame. 

Coordenações 

de cursos 

Sala de 

colegiad
o 

  X X X  

Organização de ações 

de nivelamento aos 

alunos ingressantes. Abrir inscrições para alunos 
interessados e identificação de 

alunos com necessidade de 

reforço por parte dos 
professores dos 1ºs semestres 

Reforço nos 

conteúdos 

básicos, 
considerando as 

possíveis 

deficiências de 
formação 

trazidas pelos 

alunos. 

Coordenações 
de cursos 

Sala de 
aula 

Hora aula 

atribuído ao 

professor 

X X X X X 

 Acompanhamento do 
planejamento dos 

planos de ensino dos 

professores. 

 Reuniões de NDEs e 
Colegiados. 

 Evitar 
duplicidades de 

conteúdos e 

adequação aos 
PPCs. 

 Coordenações 
de cursos 

 Sala de 

colegiad

o 

 zero X X X X X 

 Aulas de reforço teórico 
no último período do 

curso 

 Aulas de reforço teórico em 

turnos livres, gratuitas visando 

à preparação ao Enade e 
concursos públicos/seleções 

 Considerando 
que o último 

período dos 

cursos é 
composto 

basicamente por 

estágios práticos 
ou 

TCC/monografia

, o reforço teórico 
é necessário 

visando a 

retomada dos 
principais 

conteúdo. 

 Docentes do 

último 

semestre, 
coordenador 

pelas 

coordenações 
de curso. 

 Sala de 

aula 
 zero X X X X X 

 Acompanhamento das 

dificuldades de 
aprendizagem pelo NOP. 

 Atendimento do 

psicopedagogo aos alunos que 
necessitam de auxílio na 

organização ode seus estudos.  

 Nenhum a 

menos. Todos 
têm sua 

peculiaridade de 

aprendizagem. 
Por isso, é 

necessário 

auxiliar aquele 
que tem mais 

dificuldade. 

 Psicopedagog
a  

 Sala do 
NOP 

 Zero  X X X X X 

Observações da CPA: Neste item podemos nos basear nas informações apresentadas na META 

1 e nas Figura 2 e Figura 3. 

Com relação ao apoio psicológico e psicopedagógico, as pesquisas e questionários realizados pela 

CPA, obtiveram os seguintes resultados: 
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Figura 4: Gráfico com os resultados sobre a percepção do aluno quanto ao apoio ao 

discente 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

Os resultados aqui apresentados são resultado de coleta de dados que ocorreu por meio de 

questionário eletrônico, aplicado no final do semestre, no qual foi solicitado aos alunos que 

respondessem ao acessarem o sistema de gestão da FPAC. 

As questões respondidas pelos alunos são analisadas a seguir, sendo que de um total de 493 

matriculados 87 alunos responderam ao questionário, portanto, uma taxa de resposta de 15%. 

Apresentamos os dados analíticos com as médias das notas atribuídas pelo corpo discente a vários 

aspectos da FPAC, muitos deles questionados em semestres anteriores. Os valores apresentados 

em cada item correspondem às médias aritméticas das notas atribuídas pelos 87 alunos 

respondentes, sendo que as perguntas apresentadas aos alunos foram consolidadas em blocos para 

análise. 

Destacamos que as notas atribuídas foram numa escala de 1 a 5. 

Bloco 1: Percepção dos alunos da FPAC em relação a várias modalidades de apoio ofertadas pela 

IES aos alunos. 

É importante, ainda destacar que, no que se refere à capacitação profissional, Ao longo de 2019, 

o corpo docente teve a oportunidade de participar do curso de formação Pós-Graduação Latu 

Senso Metodologias Ativas no Ensino Superior, com bolsas de estudos, oferecido pela parceria 

da IES com as Faculdades Integradas Campos Salles. Ainda em relação ao corpo docente, 

apresentamos dados coletados pela CPA, referentes ao ano de 2019. 

META 3: Manter o IGC 4. 

3,01

2,92

3,18

Apoio ao discente

Apoio Financeiro

Apoio Pedagógico

Apoio psicopedagógico
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Monitorar conceitos 

obtidos pelos concluintes 
no Enade. 

Acompanhamento dos 
relatórios divulgados pelo 

INEP 

Necessário 

melhorar o 
desempenho a 

fim de melhorar o 

IGC. 

Direção 

Acadêmica 

Dados 

INEP 
 X X X X X 

Estudo da titulação 

acadêmica e regime de 
trabalho dos corpos 

docentes. 
Análise dos corpos docentes e 
conceito alcançado atualmente 

Dados 

alimentados no 
Censo da 

Educação 

Superior refletem 
nos CPCs, que 

geram o IGC. 

Direção 
Acadêmica 

Direção 

Possibilida

de de 
impacto na 

adequação 

da folha de 
pagamento 

docente 

X X X X X 

Observações da CPA: A IES tem investido na contratação e capacitação de corpo docente que 

tenha, ao mesmo tempo, titulação acadêmica e qualificação profissional, o que garante que os 

estudantes tenham formação de qualidade. 

Figura 5: Gráfico demonstrativo da evolução de titulação do Corpo Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDI 2018-2020. 

Figura 6: Gráfico demonstrativo da evolução de titulação do Corpo Docente 

 

Fonte: PDI 2018-2020. 
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Figura 7: Gráfico demonstrativo do aumento do corpo técnico-administrativo 

 

Fonte: PDI 2018-2020. 

Aplicando os questionários junto aos estudantes, podemos aferir a percepção dos mesmos quanto 

à qualificação e adequação do corpo docente e acadêmico manifestada nos gráficos abaixo: 

 

Figura 8: Tabela com dados da avaliação dos alunos em relação ao Corpo Docente 

Bloco 9: Corpo docente 

Foram avaliados os dados a seguir: 

O professor 

domina o 

conteúdo e 

está 

atualizado. 

O professor tem 

bom 

relacionamento 

com os alunos e 

é aberto ao 

diálogo. 

O professor 

apresenta o 

plano de 

ensino da 

disciplina 

no início do 

semestre. 

 Os 

conteúdos 

trabalhados 

são 

significativos 

e atuais. 

Possui 

didática na 

explicação 

do 

conteúdo 

Relaciona teoria 

e prática, 

respeitadas as 

especificidades 

da disciplina. 

 Incentiva à 

participação 

dos alunos 

nas aulas. 

Diversifica a 

maneira de 

lecionar, 

contribuindo 

para a 

aprendizagem. 

3,46 3,43 3,72 3,52 3,38 3,38 3,36 3,30 

 

Há 

repetição 

de 

conteúdos 

já 

abordados 

em outras 

disciplinas. 

O 

professor 

analisa os 

resultados 

das 

avaliações 

com os 

alunos. 

Há 

diversificação 

na maneira de 

avaliar o 

conhecimento 

É assíduo 

às suas 

funções. 

É pontual 

no início e 

término 

das aulas 

Você está 

satisfeito com 

a 

aprendizagem 

decorrente da 

disciplina. 

A Matriz 

curricular 

do seu 

curso é 

adequada 

à realidade 

do 

mercado 

de 

trabalho. 

Mantém o 

Diário de 

Classe 

atualizado 

Disponibiliza 

materiais de 

apoio 

3,43 3,44 3,69 3,56 3,46 3,64 3,59 3,62 3,64 
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Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

Figura 9: Gráfico com dados da avaliação dos alunos em relação ao Corpo Docente 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

A avaliação dos dados coletados nos permitiu identificar que a diversidade de métodos de ensino 

aprendizagem aparece como ponto fraco do corpo docente. A participação dos alunos em sala de 

aula foi apontada como fraqueza no processo de ensino aprendizagem e pode ser mediado pela 
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utilização de novas metodologias de ensino que promovam uma participação mais ativa dos 

alunos. 

A CPA solicitou à Direção Acadêmica que fosse disponibilizado um treinamento para os docentes 

da FPAC, a direção disponibilizou uma pós-graduação em Metodologias Ativas no Ensino 

Superior fomentado pela FPAC e operacionalizado pelas Faculdades Integradas Campos Sales, 

disponibilizado sem custo para os docentes. 

Outros dois tópicos identificados relacionam-se com a didática dos professores e a correlação 

entre teoria e prática a CPA solicita à coordenação que promova nas reuniões de colegiados, 

debates sobre a confluência da teoria e da prática nos conteúdos e projetos desenvolvidos pelo 

corpo docente e que esta relação seja explicada ao corpo discente. 

É importante destacar que os investimentos realizados na capacitação do corpo docente são 

amplamente perceptíveis pelos alunos, tanto no que se refere ao aumento das matrículas, visto 

que o principal canal de propaganda da IES é formado pela opinião dos alunos, que acaba atraindo 

outros. A qualificação do corpo docente, reconhecida pelos estudantes, é um dos pontos mais 

fortes da instituição, que garante a permanência dos outros alunos que foram trazidos. 

Na avaliação da CPA, esta dado permite o cruzamento de várias dimensões das metas 

institucionais, demonstrando que o trabalho realizado no campo da capacitação, contratação e 

plano de carreiras, do corpo docente, demonstra seu potencial de crescimento, merecendo ampliar 

os investimentos neste quesito.  

META 4: Reconhecer dos Cursos Administração e Rádio, TV e Internet 
Reconhecimento do curso 
Rádio, TV e Internet. 

Solicitado via sistema E-Mec 

no calendário regulatório. 

A solicitação já 
está aberta no 

sistema, mas 

parada para 
adequação a 

portaria 1.184 de 

2018  

P.I e 

Coordenação 
de curso 

IES 

Taxa do 
pedido de 

reconhecim

ento 

 X    

Reconhecimento do curso 
Administração Solicitar via sistema E-Mec no 

calendário regulatório 

Necessário ao 

completar 50% 
do curso 

P.I e 

Coordenação 
de curso 

Sistema 

EMec 

Taxa do 
pedido de 

reconhecim

ento 

 X    

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 5: Ativar o curso de Pedagogia 
Criar ações para ativar o 

curso de comunicação 
Estabelecer relações com 
convênio. 

O prazo para 

matricular aluno 

já está vencendo 

Departamento 
comercial 

Mídias 

Valor 

padrão para 

trazer aluno 

  X X  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 
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Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

META 6: Difundir da ciência e da cultura 
Promover a integração 
entre os diversos campos 

do saber, o encontro com 

a ciência, respeitando o 
direito de liberdade e 

consciência. 

Realização anual de 

Seminários Institucionais de 

Integração dos campos do 
saber. 

Não é possível 
pensar mais nas 

disciplinas em 

suas áreas de 
especialidades. 

Cada vez mais 

devemos integrar 
e fazer interagir 

as disciplinas. 

Coordenações/

Direção 
IES Zero    

X X X 

Suscitar o desejo 

permanente de 
aperfeiçoamento cultural 

e profissional, 

possibilitando sua 
concretização, integrando 

os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual 

sistematizadora do 

conhecimento de cada 
geração. 

Realização de exposições 

culturais (feiras, eventos etc.). 

Realizar 05 (cinco) eventos 
com finalidades voltadas para o 

objetivo. 

A formação do 
Ensino Superior 

deve ir além das 

disciplinas 
técnicas, uma vez 

o egresso da IES 

deve ter uma 
visão mais ampla 

e geral da 

sociedade. 

Coordenações/

Direção 
IES Zero   

X X X X 

Observações da CPA: Estas atividades têm se configurado organização dos corpos docentes de 

cada um dos cursos, que procura mesclar sólida formação acadêmica, como aumento gradativo 

da titulação dos docentes. Da mesma forma, há a presença de profissionais com ampla 

experiência no mercado de trabalho atuando na docência, o que pode ser observado através da 

planilha de formação e experiência do corpo docente. 

Estas atividades têm se configurado nas Semanas Acadêmicas, que ocorrem geralmente no mês 

de setembro, mas pensadas desde o início do ano. Além disso, em cada início de semestre, a 

Direção Acadêmica tem solicitado e dado suporte à elaboração de outras atividades que 

promovam encontros interdisciplinares, tais como as atividades de acolhimento em início de 

semestres, além do desenvolvimento dos projetos dos alunos, que são orientados e avaliados por 

equipes multidisciplinares. As evidências destas atividades podem ser acompanhadas através do 

material referente à produção do curso. 

Figura 10: Percepção do corpo docente em relação a organização de eventos acadêmicos 
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Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

META 7: Manter os programas de prestação de diversos serviços e incentivá-los 
Prestar serviços 

especializados à 
comunidade, 

estabelecendo com ela 

uma relação de 
reciprocidade. 

Consolidação da Agência de 

Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas e Empresa 

Jr.  

Um dos objetivos 

mais nobres de 
uma IES é 

devolver à 

comunidade o 
bem produzido 

em seu interior.  

Coordenações/
Direção 

IES Zero   X 

X X X 

Promover a extensão, 

aberta à comunidade, 

visando à difusão das 
conquistas e benefícios 

resultantes da criação 

cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica 

geradas na Instituição 

Consolidação da Agência de 
Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas e Empresa 

Jr. 

A razão de existir 
da FPAC é levar 

o 

desenvolvimento 
Econômico 

Social ao seu 

entorno.  

Coordenações/

Direção 
IES Zero   

X X X X 

Observações da CPA: Desde o ano de 2019 há uma agência de publicidade desenvolvida 

especialmente para promover a comunicação com a comunidade externa. 

5.7.6. Agência experimental 

“O espaço da agência experimental destinado aos cursos de comunicação e administração 

localiza-se no 2º andar, anexada ao espaço dos estúdios e conta com uma área aproximada de 16 

(dezesseis) m2. No ambiente temos grandes janelas que proporcionam uma ótima ventilação e 

iluminação naturais. Cada membro da agência experimental de comunicação e administração 

conta com uma base de trabalho individual com computadores e acesso à internet, impressora 

multifuncional.” (PDI 2018-2020, p. 181) 

META 8: Consolidar modalidade EaD de disciplinas nos cursos presenciais. 
Identificar principais 

potencialidades, 
diferenciais e fragilidades 

das disciplinas EaD. 

Aplicação de questionário 
específico entre os alunos. 

Percebe-se 

descontentament
o por parte dos 

alunos quanto à 
modalidade. 

CPA e 
coordenação 

EaD 

IES Zero   X 

X X X 



Relatório CPA 2019  
  Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC 

 

 

| 2.1 Metas, Estratégias e Avaliação da CPA 19 

 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

META 9: Integrar o ensino, a iniciação científica e a extensão 
Expandir a oferta de pós-

graduação de acordo com 
a potencialidade regional 

e vinculada aos cursos de 

graduação. 
A partir de estudo de demanda. 

Necessidade de 

formação 
continuada dos 

egressos e 

qualificação em 
demandas 

específicas da 

região. 

Coordenadoria
s e direção 

acadêmica. 

IES 

Horas 

docentes 

aos do 
projeto 

x x x x x 

Abrir edital de chamada 
de seleção de projetos de 

extensão. 
Abrir edital de chamada de 

seleção de projetos de 

extensão. 

Necessidade de 
integrar ensino e 

extensão, e 

natureza 
comunitária da 

IES. 

Direção 

Acadêmica 
Site 

Horas 

docentes 

aos do 
projeto 

x x x x x 

Consolidar a Iniciação 

Científica, existente com 

a criação de novos 
projetos  

Elaboração de edital e seleção 

de projetos de iniciação 

científica vinculados a 
programas institucionais. 

Necessidade de 

integrar ensino e 

iniciação 
científica 

Direção 

Acadêmica  
site 

Horas 

docentes 

aos do 
projeto 

x x x x x 

Criar revistas científicas 
indexadas e com Qualis 

Levar a discussão dos 

colegiados da possibilidade de 
criação de revista.  

Necessidade 

socialização das 

produções dos 
acadêmicos e 

docentes. 

Colegiados  Site 

Horas 
docentes 

atribuídas 

aos 
coordenado

res das 

Revistas 

  x x x 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 10: Desenvolver projetos de Iniciação Científica em parcerias com entidades de 

fomento à pesquisa 
Firmar 5 parcerias com 

órgãos de fomento. 

Acompanhar publicação de 
editais e realizar a inscrição 

Busca de 
fomento externo. 

Coordenação 
coorden
adoria 

Horas 

docentes 
para 

elaboração 

e execução 
dos 

projetos. 

  

 

x x 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta.  

 

META 11: Ampliar a participação de docentes e discentes em eventos de pesquisa e 

iniciação científica 
Incentivar a participação 
de acadêmicos e docentes 

em eventos de pesquisa e 

iniciação científica em 
âmbito nacional dos atuais 

Estimular a participação por 
meio de divulgação dos 

eventos. No caso dos docentes, 

abono do dia de aula caso 
apresente trabalho no evento; 

no caso dos alunos, uso da 

atividade para Horas 
Complementares e 

aproveitamento no rendimento 
escolar.  

Fortalecimento 

do nome da 
Faculdade 

Paulista de 

Comunicação em 
âmbito de 

pesquisa e 

iniciação 
científica. 

Direção 

Acadêmica 

Direção 

Acadêm
ica 

Horas 

docentes 
para 

Apresentaç

ão de 
trabalho. 

x x x x x 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

Eixo 4 - Políticas de gestão 

META 12: Ampliar número de doutores nos corpos docentes 
Implantar projetos de 

pesquisa, visando tornar a 
Abrir edital para seleção de 

projetos 

Tornar a 

docência mais 
Direção/RH 

Direção/

RH 

Horas 

docentes 
atribuídas 

X X X X X 
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atuação docente mais 

atrativa aos doutores 

atrativa aos 

doutores 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 13: Ampliar número de docentes TP e TI 
Rever atribuição de cargas 

horárias, visando ampliar 

número de docentes em TI 
e TP, conforme 

cronograma de expansão 

previsto no PDI. 

Realizar levantamento de 

atribuição de horas. 

Necessidade de 

ampliação 

visando atender 
conceitos no 

Instrumento de 

Avaliação e 
composição do 

CPC. 

Direção/RH 
Direção/

RH 

Horas 

docentes 
atribuídas 

  X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 14: Realização de formações pedagógicas semestrais. 
Definir temáticas 

modernas para realizar 

das formações 
pedagógicas semestrais 

Identificar fragilidades nos 

relatórios da CPA, ouvidoria e 

discussões atuais da Educação. 

Temáticas que 

tornem as 

formações mais 
atrativas e 

promovam 

resultados. 

Coordenações 

de 

cursos/Direção 

Coorden

ações de 
cursos/D

ireção 

Horas 

docentes 

atribuídas 

X X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 15: Definição de funções e fluxos de trabalho. 
Estudo do organograma e 

descrição de funções e 

fluxos. 

Identificar responsáveis de 

setores, descrever funções e 

descrever fluxos de serviços e 
procedimentos. 

Necessidade de 
reorganização 

administrativa. 

Direção/RH  Direção/

RH  
Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: Há informações sobre o fluxo de trabalho no PDI 2018-2020, p. 62 

Figura 11: ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

Em relação à percepção dos alunos dos fluxos de trabalho, é possível identificar como avaliam 

SECRETA

Biblioteca

Dario- Coordenador ADM

Miguel- Coordenador 

Comunicação

Coordenações

Eduardo Ruivo- 

Coordenador EAD

Luci Ana - Pedagogia

Luci Ana

Apoio às 

atividades 

Secretaria 

acadêmica

Atendimento ao 

Aluno
Apoio Docente 

Ouvidoria

Capelania

NOP

Roberto Alonso

Miguel - 

Capelão

Luci Ana- 

Psicopedagoga

Claudia Jesus- 

Bibliotecaria

Luzia Ansia- Auxiliar 

de Biblioteca

Fabio Cristiano 

Diretor Acadêmico

Maria Luisa- 

Secretaria

Ana Cristiana - 

Atendimento ao 

Bianca- Auxiliar de 

Secretaria

Mariana Guimão- 

Atendimento ao 

Natana Mendes- 

Atendimento ao 

Carlos Olivieiro- Diretor de T.I

Egberto Gomes- CPA 

Gilberto Dilela- Diretor 

Comercial

Vinícius Oliveira - 

Secretário Geral/Diretor 

Pós Graduação, 

iniciação cientifica e 

Extensão

Alexandre- Apoio 

Pedagógico

EAD

Ensino

Claudinei Senger- 

Diretor Geral
CONSEPECONGREGAÇÃO

Mantededora 
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as atuações da Direção Acadêmica e das Coordenações Pedagógicas, conforme gráficos abaixo, 

resultantes das pesquisas realizadas pela CPA. 

 

Figura 12: Gráfico demonstrativo da percepção dos estudantes em relação a atuação da 

Direção Acadêmica 

Bloco 7: Direção acadêmica 

Foram avaliados os dados a seguir: 

 

É de fácil acesso. 
O atendimento é 
respeitoso e prestativo. 

Encaminha soluções 
para os problemas de 
sua competência. 

2,89 2,92 3,60 

 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

Após a avaliação dos dados coletados pode se verificar que a atuação da direção acadêmica em 

no encaminhamento dos problemas atingiu a maior nota, cabe a CPA recomendar que a direção 

acadêmica crie mecanismos que facilitem o acesso do aluno ao diretor. 

A CPA solicita à direção acadêmica que realize um treinamento em todos os setores da FPAC 

para melhorar os índices de atendimento aos alunos. 

 

Figura 13: Gráfico demonstrativo da percepção dos estudantes em relação a atuação das 

Coordenações Acadêmicas 

 

Bloco 8: Coordenação de curso 

Foram avaliados os dados a seguir: 

 

2,89

2,92

3,6

Direção acadêmica

É de fácil acesso.

O atendimento é respeitoso
e prestativo.

Encaminha soluções para
os problemas de sua
competência.



Relatório CPA 2019  
  Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC 

 

 

| 2.1 Metas, Estratégias e Avaliação da CPA 22 

 

Está empenhado no 
desenvolvimento e 
na qualidade do 
curso. 

Encaminha 
soluções para os 
problemas 
surgidos no curso. 

É acessível aos 
acadêmicos. 

Relaciona-se bem 
com os 
estudantes. 

É ético nas 
questões que 
envolvem os 
docentes e 
discentes 

Dá retorno aos 
encaminhamentos e 
solicitações 

3,40 3,49 3,49 3,67 3,56 3,60 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

O trabalho de coordenação foi bem avaliado pelos alunos, cabendo a CPA solicitar à 

coordenação de cursos que divulgue melhor as atividades de melhorias desenvolvidas pela 

coordenação objetivando o bom desenvolvimento dos cursos da FPAC. 

 

META 16: Programa de retenção e fidelização de acadêmicos. 
Mapear principais razões 

da perda de alunos, para 

definir estratégias de 
retenção e fidelização. 

Identificar causas da evasão e 

perda de alunos. 

Necessidade de 

manutenção do 
número de alunos 

Direção/Comu

nicação e 

Marketing 

Direção/

Comuni

cação e 
Marketi

ng 

Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

Coordenação de curso
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META 17: Criação do Programa Experimente. 
Oferecer aos interessados 

em ingressar uma aula 

demonstrativa e visita 
guiada aos espaços de aula 

e práticas dos cursos. 

Realizar divulgação e prévio 

agendamento. 

Necessidade de 
ampliação do 

número de 

alunos. 

Direção/Coord

enações de 

cursos/Comuni
cação e 

Marketing 

Direção/

Coorden

ações de 
cursos/C

omunica

ção e 
Marketi

ng 

Zero  

  X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 18: Criação do Programa de Reingresso acadêmico. 
Buscar relatórios de 

cancelamentos, 

trancamentos e evadidos e 

realizar contato buscando 
o retorno do acadêmico 

Realizar contato telefônico ou 
por e-mail. 

Necessidade de 

ampliação do 
número de 

alunos. 

Direção/Comu

nicação e 

Marketing  

Direção/

Comuni

cação e 

Marketi
ng  

Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 19: Incrementar a receita financeira com cursos livres de extensão e qualificação 
Abrir edital para chamada 
de docentes com 

propostas de cursos livres 

e de qualificação. 

Abrir edital, definir projetos, 
realizar campanhas específicas 

de divulgação e abrir 

inscrições. Realizar 
levantamento de demandas 

com entidades da região. 

Necessidade de 
ampliação da 

receita. 

Direção/Comu
nicação e 

Marketing  

Direção/
Comuni

cação e 

Marketi
ng  

Zero  

 X X X X 

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

Eixo 5 Infraestrutura 

META 20: Adequação da biblioteca às normas de acessibilidade 

Tirar as divisórias da 

entrada da Biblioteca 

A equipe de manutenção retira 

as divisórias da entrada 

Ocupam espaços 

impedindo o 
acesso de 

cadeirante com 

liberdade 

Equipe de 

manutenção 

Bibliote

ca 
Zero 

 X X 

  

Tirar o sofá da entrada 
A equipe de manutenção retira 

o sofá da entrada 

Ocupam espaços 

impedindo o 
acesso de 

cadeirante com 

liberdade 

Equipe de 

manutenção 

Bibliote

ca 
Zero 

 X X 

  

Afastar a mesa de 

atendimento às paredes 

A equipe de manutenção afasta 
a mesa da atendente liberando 

espaço 

Ocupam espaços 

impedindo o 
acesso de 

cadeirante com 

liberdade 

Equipe de 

manutenção 

Bibliote

ca 
Zero 

 X X 

  

Observações da CPA: O questionário aplicado para que os alunos realizassem avaliação indicou 

uma percepção acerca do espaço de convivência, conforme indicado nos dados abaixo: 

Bloco 5: Espaço de convivência (térreo e segundo andar) 

Foram avaliados os dados a seguir: 

O espaço é adequado a interação entre os alunos: 2,98 

O espaço é acessível e cumpri sua função: 3,11 

Tem boa iluminação e ventilação: 3,18 
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Os preços são acessíveis: 3,01 

 

Figura 14: Gráfico demonstrativo da percepção dos estudantes em relação ao espaço de 

convivência 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

O espaço de convivência foi uma grande conquista da comunidade acadêmica da FPAC 

impulsionada pelos relatos e dados de relatórios anteriores da CPA. O espaço de convivência é de 

extrema importância para qualquer IES, mas, em especial para a FPAC que atua com um público 

de alunos de baixa renda em uma instituição incrustada no coração financeiro da América do Sul. 

Este contraste entre público e localização gerava um estresse que pode ser remediado pela criação 

do espaço, além de diversas melhorias conquistadas pela IES que ocupam o térreo e o segundo 

andar da instituição. 

 

META 21: Adequação da comunicação visual e tátil às normas de acessibilidade 

Trocar a identificação 

visual da IES 

Troca dos adesivos de 
comunicação visual e 

informacional da Faculdade 

A comunicação 

efetiva dos 
espaços da IES é 

fundamental para 

orientação dos 
alunos e para o 

transcorrer das 

atividades 

Mantenedora  
Em toda 
faculdad

e 

35 mil 

 X X 

  

Colocar as placas de 

identificação nas salas 

em braile 

Fixação das placas em Braile 

seguindo o padrão de 

acessibilidade 

A comunicação 

dos espaços da 
IES, seja de 

forma visível ou 

sensível é um 
compromisso da 

IES  

Mantenedora 

Em toda 

faculdad

e 

10 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

2,98

3,113,18

3,01

Espaço de Convivência

O espaço é adequado a
interação entre os
alunos

O espaço é acessível e
cumpri sua função

Tem boa iluminação e
ventilação

Os preços são acessíveis
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META 22: Ampliação dos laboratórios didáticos 

Montar dos laboratórios 

de imagem, áudio, vídeo 

e as ilhas de edição 
dentro da Instituição 

Criação dos laboratórios 

A IES conta com 

laboratório 
conveniado 

instalados no 

próprio prédio. 
Contudo, para 

oferecer aos seus 

alunos mais 
possibilidade de 

espaços para 

ensino 
aprendizagem 

deve ter seus 

laboratórios. 

Mantenedora Na IES 100 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: Esta comissão acompanhou a realização destas metas, entretanto não fez 

a mensuração da percepção dela por parte dos estudantes, corpo docente e técnico administrativo. 

 

Figura 15: Tabela demonstrativa do investimento em laboratórios específicos 

Equipamento 
Situação Atual Plano de Expansão 

Especificação Quantidade Especificação Quantidade 2018 2019 2020 2021 2022 

Laboratório de TV 

Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 

1 

2 2 2 2 

Laboratório de Imagem Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Laboratório de áudio Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Laboratório de Criação Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Laboratório de Radio 

Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 Um laboratório 

próprio e um 

conveniado 

2 

1 

2 2 2 2 

Agência experimental Laboratório próprio 1 Laboratório próprio 1 0 1 1 1 1 

Fonte PDI 2018-2020. 

META 23: Incrementar os recursos audiovisuais em todas as salas 

Instalar data show nas 
salas 

Compra e instalação do suporte 
e equipamento. 

Na medida em 
que o tema da 

aula é visual, a 

possibilidade do 
uso deste recurso 

aumenta a 

aprendizagem do 
aluno.  

Mantenedora Na IES 15 mil 

 X X 

  

Instalar sistema de som 
nas salas 

Compra e instalação do suporte 
e equipamento. 

Na medida em 
que o tema da 

aula é auditivo, a 

possibilidade do 
uso deste recurso 

aumenta a 
aprendizagem do 

aluno. 

Mantenedora Na IES 5 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 

 

META 24: Disponibilizar internet de alta taxa de transferência de dados em todo o campus 

Instalar roteadores nos 

corredores 

Aquisição e instalação de 

roteadores de Internet 

A internet não é 
um acessório na 

no incremento da 

aula. Ela faz 
parte das 

metodologias de 

aula 

Mantenedora Na IES 25 mil 

 X X 

  

Observações da CPA: A CPA não aferiu dados sobre esta meta. 
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Mais informações obtidas pela CPA 
 

Figura 16: Visão do corpo docente sobre a responsabilidade social da IES 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

Figura 17: Visão do corpo técnico-administrativo sobre a responsabilidade social da IES 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 
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Figura 18: Gráfico demonstrativos do conhecimento dos resultados avaliativos (internos 

e externos) por parte do corpo docente 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

Figura 19: Gráfico demonstrativos do conhecimento dos resultados avaliativos (internos 

e externos) por parte do corpo técnico-administrativo 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA junto ao corpo. Este questionário é referente ao ano de 2019. 

 

3. Membros da CPA (Comissão Permanente de Avaliação) 

 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes), está constituída Comissão Permanente de Avaliação (CPA). 

Suas atribuições vão no sentido de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, 

bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A CPA da Faculdade Paulista de 
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Comunicação obedece às seguintes diretrizes: 

 

I – é constituída pelo ato do dirigente máximo da instituição da FPAC, e lhe é assegurada a 

participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e observada a composição para que não privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos; 

II – ela tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior. 

Composição da Comissão Própria de Avaliação 2017-208 

Membros Representação 

Silene Ferreira Claro Docente – Presidente CPA 

Thiago de Paula Cruz Corpo Docente 

Lucas de Souza Santos Corpo Discente 

Samuel Victor Santos Ferreira Técnico-Administrativo 

Gastão Benigno Sociedade Civil 

Já a Nova comissão, 2019-2020, é composta por: 

Composição da Comissão Própria de Avaliação 2019-2020 

Membros Representação 

Egberto Gomes Franco Docente – Presidente CPA 

Guy Pinto de Almeida Júnior Corpo Docente 

Regina Brito da Silva Corpo Discente 

Maria Luiza Louzada Técnico-Administrativo 

Gastão Benigno Sociedade Civil 

Em razão da própria dinamicidade, algumas atualizações pontuais foram feitas na 

composição da CPA. Com a saída da Instituição do Prof. Guy Pinto de Almeida Júnior, e da 

CPA da aluna Regina Brito da Silva, a comissão 2019-2020 passar a ser composta pela 

seguinte equipe.  

Composição da Comissão Própria de Avaliação 2019-2020 
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Membros Representação 

Egberto Gomes Franco Docente – Presidente CPA 

Silene Ferreira Claro Corpo Docente 

Rubia Russi De Oliveira Corpo Discente 

Maria Luiza Louzada Técnico-Administrativo 

Adilson Rogério Almeida Sociedade Civil 

 

4. Metodologia Empregada 

 

A autoavaliação referente ao ano de 2019, sobre a qual apresentamos os resultados, foi pautada 

na análise do PDI, sua relação com os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e com o Relato Institucional, procurando identificar os pontos 

de consonância e as contradições, retomando em especial os pontos apresentados nos relatórios 

de 2017 e 2018, verificando as providências tomadas a partir do mesmo. Contou questionário 

eletrônicos aplicados junto aos corpos Discente, Docente e Técnico-Administrativo. Os 

resultados destes dados levantados pela CPA, foram tabulados e transformados nos gráficos e 

tabelas que se apresentam neste relatório. 

 

5. Objetivos 

 

A CPA realiza uma avaliação continuada da IES, buscando identificar os pontos frágeis e indicar 

ações de melhorias, da mesma forma que perceber as potencialidades da instituição para 

reforçá-las. Os setores observados pela CPA, avaliam: 

1) A abertura e implementação de inovações tecnológicas nos processos administrativos e 

pedagógicos que foram iniciadas, precisam de aprofundamento e maior visibilidade. 

2) A existência, o funcionamento e a coerência entre os estatutos e regimentos internos foram 

atendidos, agora cabe à IES investir nos processos de comunicação, especialmente interna, para 

que os estatutos e regimentos sejam amplamente conhecidos e cumpridos. 

3) Subsidiar Direção e coordenações para implementação de melhorias e correção de processos, 

quando houver a necessidade. Neste ponto, é possível observar que há um maior entrosamento 

entre os setores, especialmente em função da transparência com que a direção lida com a 
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produção e divulgação de documentos institucionais, além da cultura da produção coletiva. 

4) Apurar e orientar as ações de responsabilidade social da FPAC, que apesar de ter 

demonstrado seu crescimento, ainda se demonstra frágil ou pouco conhecido. 

5) Conhecer e compreender a realidade na qual a IES está inserida e avaliar os impactos da 

mesma sobre a sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados através deste relatório apontam vários pontos positivos que sinalizam o 

crescimento e a consolidação da IES, especialmente no que se refere à formação, expansão e 

capacitação do corpo docente e das atividades ligadas especificamente à administração 

acadêmica. Os pontos positivos devem ser mantidos e aprimorados. E, de forma geral, a 

potencialidade da instituição continua, conforme indicamos nos relatórios de 2017 e 2018, 

baseada nos recursos humanos, ou seja, na capacitação da direção, da coordenação e do corpo 

docente e suas ações educativas. 

Por outro lado, este relatório reafirma pontos frágeis que requerem atenção dos gestores. A 

necessidade de rever a infraestrutura física, assim como equipamentos, laboratórios e 

bibliotecas, para que o corpo discente apresente maior satisfação em relação à Faculdade 

Mundial, tem sido atendida, especialmente no que se refere à construção dos laboratórios 

especializados, conforme apresentado na avaliação da realização das metas. 

Esta comissão consegue perceber que foram realizadas muitas melhorias em comparação aos 

anos de 2017 e 2018, apesar da percepção dos alunos não deixarem explícitas. Isso demonstra 

que os processos comunicativos da IES e da própria CPA precisam ser mais bem trabalhados 

para que a percepção possa corresponder melhor à realidade, ofertando, assim, à direção mais 

dados para suas tomadas de decisão. 

 

Figura 5: Evolução das Matrículas entre 2016 e 2020 
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Fonte: PDI 2018-2020 

 

São Paulo, março de 2020 

A Comissão 
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