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APRESENTAÇÃO 

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, instituído

pela  Lei  10.861  de 14 de abril  de  2004 às  instituições  do sistema federal  de

educação, assegura em nível nacional o processo de avaliação das instituições de

educação superior.

A  Avaliação  Institucional,  um  dos  componentes  deste  sistema,  está

relacionada:

� à melhoria da qualidade da educação superior;

� à orientação da expansão de sua oferta;

� ao  aumento  permanente  da  sua  eficácia  institucional  e  efetividade

acadêmica e social;

� ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das

instituições  de  educação  superior,  por  meio  da  valorização  de  sua

missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à

diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade

institucional.

O ano de 2019 foi marcado pelo retorno das atividades da Faculdade Paulista de Serviço

Social  (FAPSS)  para  a  instalação  localizada  no  bairro  da  Barra  Funda  (Rua  Lopes

Chaves, 273), local que tradicionalmente que a FAPSS funcionou desde a fundação até o

ano de  2016.  A mudança foi  motivada por  necessidades  administrativas  referentes  a

acomodação de todas as turmas (graduação e pós-graduação) tanto da FAPSS quanto da

BWS, ou seja, a mudança predial não foi uma demanda do corpo discente o que trouxe

diferentes reações entre o alunado, principalmente devido a oferta de serviços do entorno

e de transporte público.  Alguns alunos deixaram a instituição por esse motivo.

A realização da pesquisa da CPA em 2018 indicou que uma mudança de instalação e

localização altera significativamente as respostas da pesquisa como um todo, pois isso

ela é impactante na rotina dos alunos/as porque acarreta alterações nos custos referentes
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ao  transporte,  rotina  administrativa  do  funcionamento  da  secretaria  e  biblioteca,

instalações do Centro Acadêmico,  Departamento de Estágio entre outras.  A este fato

soma-se que não no primeiro semestre de 2019 houve a abertura de primeiro semestre

(que não são incluídos no processo avaliativo por estrem em adaptação à instituição), o

que não aconteceu no segundo semestre. Os alunos dos oitavos períodos do corrente

ano participaram da pesquisa anterior, o que sinaliza que os dados referentes ao perfil

dos discentes  mantiveram-se atualizados. O mesmo vale para o corpo docente, que não

teve  alteração na  sua  composição,  por  isso  a  pesquisa  2018,  no  tocante  aos  dados

referentes ao perfil mantiveram-se atualizados.

Pelo  exposto,  a  equipe  da  CPA optou pela  não aplicação  do questionário  avaliativo,

deixando o pronto para ser respondido a partir de fevereiro de 2019, elaborando um plano

de trabalho alternativo.

Ao longo de 2019 a avaliação das atividades foi realizada em rodas de conversas com os

docentes,  que embora não componham a equipe da CPA,  conhecem a comissão,  os

objetivos e compactuam com os princípios éticos que norteiam os trabalhos. 

Os principais resultados foram:

Estrutura física:

� O elevador apresentou problemas de funcionamento ao longo do semestre;

Proposta de atividade: elaboração do manual de conduta em caso de emergência com o

elevador, o que já foi iniciado pelo colegiado de professores.

Secretaria:

� Horário de funcionamento encerrado às 20hr00;

Biblioteca:

� Saída do bibliotecário Nicolino

Ao  longo  do  semestre  os  discentes  se  adaptaram  ao  horário  da  secretaria  e  novo

bibliotecário.

Aulas:

� Foram bem avaliadas pelos alunos quanto à didática e conteúdo.

Neste ano houve o falecimento da professora Maria Isabel de Assis, fato que mobilizou

afetivamente  os  discentes  e  docentes,  o  que  também  impactaria  negativamente  um

processo avaliativo não dialógico. 
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Por fim, no inicio do próximo ano (2020), o processo de pesquisa retomará o que

plano de ação de 2018, com as devidas adaptações.

São Paulo, 19 de dezembro de 2019.

Profa Dra. Ilka Custódio de Oliveira


