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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. 

 

Essa avaliação divide-se em duas modalidades: 

 

 Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) de cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da 

autoavaliação institucional da CONAES. 

 Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo INEP, 

que tem como referência os padrões de qualidade para a educação 

superior expressos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios das 

autoavaliações. 

 

A avaliação institucional tem por objetivo identificar o perfil institucional e 

o significado de sua atuação, de modo a permitir uma reflexão a respeito de suas 
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atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas, obrigatoriamente: 

 

I. A missão e plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica; às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária 

nos processos decisórios; 

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

No tocante à avaliação interna, cada instituição de ensino superior, 

pública ou privada, deve constituir Comissão Própria de Avaliação – CPA, que 
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tem como atribuição a condução dos processos de avaliação internos da 

instituição tal como orientações das dez dimensões analíticas obrigatórias, de 

sistematização e prestação das informações solicitas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Dessa forma 

organizamos uma comissão que realiza atividades voltadas para levantar 

informações de seus discentes, docentes, técnicos da instituição e 

representantes da comunidade e da FAPSS afim de melhorar a qualidade do 

ensino superior na FAPSS. A Instituição realiza essa atividade com o propósito 

de construir continuamente um espaço acadêmico onde se possa organizar e 

articular os saberes, formar cidadãos, profissionais e lideranças voltados para 

gerar pensamento crítico, reflexivo e produtivo na busca do crescimento pessoal 

e profissional para que indivíduos sejam capazes de manter boa qualidade e 

condições de trabalho realizando ações que agreguem valores à sociedade. 

Este documento apresenta o relatório de autoavaliação realizado no 

período de 2016, com os dados e o posicionamento da instituição frente ao 

requerimento do SINAES. Visa trazer transparência ao processo, dando 

publicidade aos dados levantados. A partir das informações e dados apontados 

de maneira precisa pelos públicos envolvidos foi elaborado um plano de ação, 

visando a constante expansão de uma série de procedimentos, como: a 

aprendizagem contínua e satisfatória do discente, a melhoria da estrutura 

organizacional do ensino, da pesquisa e a promoção da responsabilidade social 

da Instituição de ensino superior no Brasil. 
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A FAPSS: contexto e natureza 

 

Nos primeiros decênios do século XX, o Brasil começava a dar passos 

rumo à industrialização e à formação de operários industriais. Na Europa, 

surgiam diversos movimentos sociais e de contracultura que influenciaram as 

forças sociais no Brasil. Até mesmo a Igreja Católica passou a adotar princípios 

relacionadas à ajuda humanitária, alinhando suas ações com o Estado. Nesse 

contexto, era de suma importância organizar ações para difundir 

fundamentalmente a ordem e a doutrina cristã. Desta forma, a partir do Centro 

de Estudos da Assistência Social – CEAS (1932), teve início a profissionalização 

das atividades filantrópicas realizadas pela Igreja.  

Em 1936, em decorrência do acúmulo e da experiência adquirida no 

CEAS, somados à crescente necessidade de controle da população por meio 

das políticas sociais, criou-se a primeira Escola de Serviço Social em São Paulo, 

na Universidade Católica, somente para mulheres, visando a fundamentar a 

assistência social as pessoas carentes. 

A partir de 1938, o debate sobre graves problemas sociais ganhou ainda 

mais espaço e abriram-se as portas para que os homens viessem agregar valor 

ao Serviço Social. Desse modo, em 2 de março de 1940 criou-se o curso de 

Serviço Social masculino, instalado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

São Bento, da Ordem Beneditina. Já em 1946, passou a fazer parte da estrutura 

da PUC-SP. Em 1962, o curso tornou-se independente, como Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS, mantida pela Sociedade de Serviço Social. 

A faculdade tinha como discentes, pessoas dos sexos feminino e masculino. 

Desde então, a FAPSS vem oferecendo ensino de alta qualidade focado nas 

necessidades do mercado e da sociedade. 

Após um longo período sob a mantença da Sociedade de Serviço Social, 

em 2013, a FAPSS foi adquirida por um grupo denominado Núcleo de Ensino 

em Ciências de Gestão e Saúde - NES, atual mantenedora da FAPSS. O NES 

está atento às novas necessidades geradas pela complexidade do mundo 
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moderno se comprometendo em disponibilizar as ferramentas necessárias para 

formação dos Assistentes Sociais, oferecendo aulas teóricas, práticas e uma 

infraestrutura adequada, corpo docente especializado, atualizado e sempre 

colocando a ética em sua forma de se relacionar. A FAPSS assume sua 

responsabilidade como Faculdade de Serviço Social ao tratar desta questão com 

seriedade, ao delinear programas fundamentados nas necessidades da 

atualidade, observados de maneira crítica ao rigor da legislação educacional 

brasileira. 

 

Histórico da CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Paulista de Serviço Social 

– FAPSS/SP foi constituída pela primeira vez em 2005, logo após a publicação 

da Lei do SINAES. Essa primeira CPA desenvolveu um articulado relatório de 

avaliação que se desdobrou na descrição do Perfil Institucional, Processo de 

Autoavaliação, Resultados Alcançados e Levantamento de Propostas e 

considerações sobre o processo vivido e proposta de continuidade. Dessa 

maneira, deu início as diretrizes avaliativas propostas pelo SINAES para 

avaliação interna. 

A partir desta, as próximas avaliações apresentaram relatórios mais 

específicos às exigências do SINAES, versando sobre aspectos e informações 

da entidade mantenedora, missão e objetivos institucionais, aspectos históricos 

da constituição da faculdade, organização do curso, estrutura 

orgânica/institucional, corpo docente, quadro curricular e atividades didático-

pedagógicas complementares e projetos de extensão. 

Em razão de profundas mudanças institucionais na FAPSS/SP, a CPA 

ganhou diversas constituições, e estas se projetaram no âmbito de sucessivos 

ensaios para dar conta da regulamentação específica, com poucos documentos 

arquivados e com a retenção histórica de seus processos prejudicados, uma vez 

que não há muitos registros dos relatórios apresentados ao INEP, o que impõe 
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grande lacuna na percepção e traço histórico do movimento da CPA ao longo do 

período. 

A partir da nova Mantenedora e nova Direção, no ano de 2013, a CPA 

ganhou apoio institucional e se reconfigurou com novos membros e 

infraestrutura para desenvolvimento de suas atividades. 

Ao final de sua vigência, os membros da CPA 2014 elaboraram um plano 

de ação, com atividades a serem desenvolvidas pela equipe da CPA 2015, que 

ao longo do ano, fizeram algumas reuniões com docentes e funcionários para 

mostrar-lhes a importância de sua participação na CPA 2015 como forma de 

auxiliar na melhoria da qualidade de ensino na FAPSS e recuperar a adesão de 

docentes e discentes. 

Nos anos de 2015 e 2016 foram realizadas a estruturação de ações 

específicas da comissão, a reestruturação do sistema e a realização de 

campanhas institucionais. Esses trabalhos foram desenvolvidos pela CPA 2015, 

porém ainda precisavam ser ampliadas pela CPA 2016, como forma de adequar 

cada vez mais a pesquisa as expectativas do público respondente, e como forma 

de torná-la, cada vez mais, uma porta-voz de suas opiniões para a gestão da 

FAPSS. 

No final do ano de 2015 houve a nomeação de uma nova equipe para 

compor a CPA, permanecendo apenas o representante dos docentes, Daniel 

Tadeu Alves, que relatou um pouco aos novos integrantes como ocorriam as 

reuniões e os encaminhamentos, esclarecendo que as reuniões eram objetivas 

e que os integrantes eram consultados periodicamente.  Assim os membros e 

membras eleitos realizaram uma coleta de dados para levantar um histórico dos 

anos anteriores e apropriaram-se de partes do processo dando continuidade e 

decidindo que a primeira atividade dessa formação seria reconstruir os 

formulários de avaliação e aplicar a pesquisas para realização do relatório e 

plano de ação 2016. 

As reuniões iniciaram em 2016 para Integração dos novos membros, 

discussão sobre o regimento interno, discussão sobre a operacionalização da 
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pesquisa em 2016 e deliberação das tarefas para elaboração de relatório e plano 

de ação. Para um diagnóstico efetivo do ano de 2016 decidiu-se prezar pelo 

índice de confiabilidade da pesquisa propiciando maior abertura ao diálogo entre 

discentes, docentes e corpo administrativo e comunidade, realizando 

acompanhamento de metas da pesquisa. 

A primeira ação da CPA 2016 junto aos discentes foi a divulgação do 

plano de ação, desse ano, nas salas de aula e site. Os canais de comunicação 

formais foram ampliados com os discentes para aplicação da pesquisa 

atendendo efetivamente a demanda apresentada. Assim, identificou-se a 

necessidade de revisar e aprimorar os questionários para a realização da 

pesquisa. Optou-se pelo envolvimento dos discentes e docentes por meio de 

campanhas para estimular esse público a participar da avaliação. 

A Comissão aprimorou o método de pesquisa de 2016 para melhorar a 

adesão às respostas, que haviam sido baixas em 2014. Foram indicados como 

público da pesquisa os docentes com vínculo empregatício na Instituição, e para 

os alunos a pesquisa foi realizada por meio de formulário e em sala de aula pois 

houve um problema no sistema e o cronograma de ação da CPA e da Instituição 

precisava ser cumprido. 

A Comissão decidiu informatizar parte do processo e colocou os relatórios 

e atas CPA para preservação e publicidade do trabalho, tornando-os disponíveis 

para o público da Instituição. 

Para dar transparência ao processo e buscar acompanhar as atividades 

apontadas na pesquisa de 2015 elaboramos um cronograma de ação a partir do 

plano de ação CPA 2015. 
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Plano de Ação 

Atividade Recursos Prazo Responsável  

Divulgar a missão da instituição 

Adesivar em área central a 

missão da FAPSS 01/jun/16 Glaucia  

Falar com o coordenador pedagógico 

acerca das discussões sobre o PDI e NDE 

Conversar com o coordenador 

e a diretora 06/mai/16 Cintia  

Verificar se há ações de pesquisa 

científica contemplando os objetivos 

institucionais 

Conversar com docentes do 

Núcleo de Pesquisa 10/ma/16 Daniel  

Elaborar programa de avaliação 

institucional 

Marcar reunião com a 

especialista sobre a confecção 

de questionários 10/mai/16 Miriam  

Elaborar programa de avaliação 

institucional 

Falar com responsável pelo 

sistema 10/mai/16 Glaucia  

Obter informações sobre o projeto de 

Egressos que está sendo desenvolvido 

pela área de Comunicação 

Discutir com a direção sobre o 

projeto Egressos 10/mai/16 Glaucia  

Realizar uma pesquisa com os discentes 

sobre o programa de bolsas institucionais 

Montar uma proposta e grupo 

de trabalho com os discentes 13/mai/16 Daniel  

Verificar como estão às ações do entorno 

Conversar com o Núcleo de 

Estágio e de Pesquisa 10/mai/16 Daniel  

     

  

Uma das ações eminentes dessa formação CPA/2016 foi a preparação de 

um novo questionário de pesquisa contando com o trabalho de Bruna Wrunck 

Castro, especialista em indicadores sociais e pesquisas, para identificar as 

questões mais relevantes numa investigação acadêmica mais minuciosa, com 

perguntas alinhadas com Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da 

FAPSS, relacionando os itens e hipóteses que se quer provar, demonstrar e 

verificar, utilizando a escala Likert a fim de recolher resultados parametrizados. 
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A aplicação do questionário se deu parcialmente, iniciando em dezembro de 

2016 e finalizando com o retorno dos alunos em fevereiro de 2017. Foi apontado 

pelos estudantes que o formulário ficou muito extenso em caso de resposta 

manual, inclusive, com a recusa de alunos na pós-graduação para receber, 

porém a Comissão trabalhou para contemplar todos os assuntos levantados a 

partir de sugestões dadas por esses diversos atores (discentes, docentes, 

funcionários, mantenedora).  A comissão debateu o assunto e resolveu repensar 

no instrumento de avaliação de 2017. 

Outro apontamento colocado nos eixos de trabalho da CPA 2016 foi a 

aproximação da Instituição com a comunidade. A CPA designou o membro 

representante dos discentes, Daniel Alves Tadeu, para acompanhar as ações 

junto a professora Sandra Eloiza Paulino, responsável pelo núcleo do Estágio e 

de Pesquisa, afim de participar do mapeamento do entorno para uma ação 

integrada. Daniel constantemente trouxe informações sobre o processo, porém 

foi informado que essas parcerias que oferecem aos universitários a 

oportunidade de adquirir habilidades de pesquisa, de ensino, de comunicação e 

de gestão, é um trabalho extenso e as visitas no entorno estavam em 

andamento. No final de 2016, o Núcleo de Pesquisa foi suspenso e reformulado 

em 2017 para retomar suas atividades. Outro ponto importante foi que nesse ano 

a CPA em conjunto com a direção e coordenação auxiliou na criação do 

formulário do processo de avaliação de docentes e discentes (avaliação 

acadêmica institucional) introduzindo pela primeira vez esse tipo de prática afim 

de melhorar as condições de trabalho do professor e ouvir as sugestões de 

alunos para melhoria dos trabalhos em sala de aula. 

Assim para tratar do resultado da pesquisa de 2015 foi discutido sobre a 

exibição pública desse resultado reforçando a transparência da CPA junto à 

comunidade acadêmica, apregoando os resultados das ações da CPA e o 

dialogo junto aos diversos públicos e foi realizado o primeiro seminário de 

publicação de dados da pesquisa e do plano de ação referente a 2015. A 

comissão em outubro, passou por alteração em sua composição substituído o 
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membro do corpo técnico administrativo devido a rescisão contratual, trazendo 

um novo membro que foi reeleito pelos funcionários. Tal membro foi apresentado 

à comissão e o processo de escolha foi exultado por ter sido pautado nos 

princípios democráticos. 

A continuidade dos trabalhos da CPA foram impactados pelo período de 

mudanças administrativas que sobreveio sobre a instituição no início do ano de 

2017. Houve uma mudança quanto a localização física da instituição, que deixou 

de ser na rua Lopes Chaves, 273, Barra Funda e passou a ser na Rua São 

Domingos, 69, Bela Vista, o que não se apresentou apenas como uma alteração 

de endereço e sim de rotinas e sentimentos a serem adaptados, uma vez que o 

prédio abriga as ações ambulatórias de um serviço dermatológicas, no período 

das 7hr00 às 16hr00, somente então passando a estar disponíveis para as 

atividades acadêmicas da FAPSS. Houve mudanças também na coordenação 

do curso de Serviço Social que impactaram a operacionalização dele (mudança 

na grade de disciplinas, professores, atividades oferecidas para os alunos, etc.). 

Neste sentido, na retomada das atividades da CPA, no final de 2017, a atual 

equipe optou por dar continuidade no plano de trabalho elaborado pela equipe 

anterior, neste intento, o que deveria ser feito era a aplicação dos questionários 

junto aos discentes, docentes e equipe de colaboradores da instituição. 

Já no começo de 2018, a equipe se deteve a revisar o questionário utilizado na 

pesquisa de 2016 dos discentes, com as seguintes alterações: 

 

1) Na folha inicial que serve para identificação da pessoa avaliada, 

adicionou-se os campos: Gênero (Masculino e feminino), Cor (Amarela, 

branca, indígena, parda e preta) Orientação Sexual (Gay, lésbica, 

bissexual e heterossexual). 

2) Ainda na primeira página do instrumento, concordou-se com a remoção 

da pergunta sobre ser “Portador de Necessidades Especiais”, pois foi 

considera ofensiva. 

3) Na questão 8, aumentou-se para três escolhas ao invés de uma. 
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4) Da questão 16, remover o item sobre o “Programa de nivelamento”, pois 

não há hoje esse programa na FAPSS. 

5) Remover a questão número 21, sobre equipamento audiovisuais em salas 

de aula, e inseri-la como item na questão seguinte. 

6) Adicionar na questão 22 dois itens de avaliação: a) site da FAPSS; b) wi-

fi. 

7) Alterar a questão 24 de avaliação sobre a FAPSS, para descomplicar, 

deixar um campo dissertativo, pois o texto estava muito complicado e 

cansativo. 

8) Adicionar ao final uma questão dissertativa de avaliação sobre o centro 

acadêmico. 

 

Todas as alterações foram discutidas e implementadas com o objetivo de 

tornar os questionários mais acessível aos alunos. O mesmo processo se repetiu 

com demais questionários, conforme os pontos destacados abaixo na revisão: 

 

1) Questões pessoais 

Falta incluir o segundo semestre na primeira questão de dados pessoais. 

Remover a descrição da graduação, para evitar que se identifique a pessoa. 

2) Estrutura do Curso 

Primeira questão não está com a numeração correta. 

Questão 8: Suavizar o teor da questão que trata do “nível dos alunos”. 

3) Alunos e Funcionários 

Questão 12 - Corrigir língua. 

Questão 16 - iniciação científica e atividade de monitoria não existem na FAPSS. 

Questão 20 - tem que ter o item "não tive contato". 

Questão 21 - remover: espaço de convivência e colocar sala dos professores / 

remover: o espaço de alimentação, porque não existe mais. 



 
 

15 
 

Houve uma preocupação também com o processo de tabulação dos 

dados que a equipe entendeu se facilitado com a utilização do questionário 

eletrônico, que se mostrou viável, naquele momento, para os docentes e 

colaboradores, por meio ferramenta livre disponível na internet (Google Forms®). 

Quanto aos discentes, a equipe optou pelo questionário impresso com posterior 

tabulação manual realizada pela própria equipe, uma vez que os gastos para a 

instituição informatizá-lo não foram incluídos no planejamento institucional para 

o ano de 2018. 

 

Detalhamento das atividades 2017/2018:  

 

Seminário de apresentação sobre a CPA 

 

A comissão decidiu que o seminário será apresentado na primeira 

semana de aulas do 1º semestre de 2019. O seminário de apresentação dos 

resultados da CPA de 2017 está em preparação. 

 

Validação do questionário 

 

No compromisso de manter a qualidade ética apresentada no trabalho 

realizado pelas equipes anteriores, nas últimas reuniões para a finalização do 

questionário para os discentes, a comissão optou que o representante discente 

não participasse da avaliação, para que esse representante participasse do 

processo de validação do questionário. Ele então respondeu o questionário e fez 

considerações nas questões que lhe trouxeram dúvidas e apresentou o 

instrumental para toda a equipe e rediscutiu todas as questões e finalizou o 

processo. 
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Assim no mês de março a coordenadora da CPA, profa. Dra. Ilka Custódio 

apresentou o novo instrumental de avaliação de alunos reformulado, onde a 

coordenadora ressaltou que deveria ser escolhida uma data de aplicação que 

não atrapalhasse o andamento das aulas dos professores da graduação. Na 

ocasião, houve uma simulação do tempo de avaliação que, antes da 

reformulação estava muito longo, e após, de acordo com o tempo medido nesta 

reunião, foi em torno de trinta minutos. 

 

Aplicação dos questionários  

 

Conforme citamos, os questionários foram aplicados de formas diferentes 

aos públicos. Os questionários dos alunos foram impressos pela instituição, a 

pedidos da comissão, separados em quantidades de alunos previstos nas salas 

de aula. Os questionários dos alunos foram aplicados no mês de abril, sendo 

passados de sala em sala, sendo necessários os esforços do secretário da 

comissão, Nicolino Foschini Neto, e do representante discente, Lucas Vinícius 

Molino Loureiro. Já os questionários aplicados aos professores e aos 

colaboradores, foram eletrônicos, enviados por e-mail a todos os professores e 

colaboradores, à medida em que os questionários iam ficando prontos. Sendo 

assim, os questionários seguiram datas completamente diferentes pois, 

seguiram processos distintos. Seguem-se as datas de aplicação dos 

questionários: 

 

 23-04 a 25-04 - aplicação dos questionários impressos aos alunos; 

 15-10 a 30-10 - aplicação dos questionários eletrônicos dos professores; 

 22-10 a 06-11 - aplicação dos questionários eletrônicos dos 

colaboradores. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA CPA 2017-2018 

 

A seguir apresentaremos os resultados das pesquisas feitas com todos 

os públicos, alguns dados serão apresentados em cada categoria, isto é, um 

conjunto de atores que possuem características em comum (Discente 

Graduação, Docente Graduação, Corpo Administrativo, Discentes Pós-

Graduação) e outros serão apresentados como comunidade FAPSS. 

 

Apresentação Discentes Graduação: 

 

O perfil dos alunos da FAPSS é predominantemente feminino (88%), e 

apresenta com predominância o grupo de idade de 21 a 25 anos. Em sua maioria 

são solteiros (65,2%) e moram na cidade de São Paulo (82,6%). Em sua maioria 

trabalham em período integral, e pretendem realizar seus estágios durante o 

curso, conciliando o seu estágio com o seu trabalho atual.  

  A escolha do curso está de acordo com a expectativa dos alunos, ou seja, 

é a profissão que eles escolheram (83,7%). A principal justificativa para fazer a 

faculdade de serviço social foi a identificação com a área do conhecimento 

escolhida (77,2%). 
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Quando perguntados sobre as suas expectativas profissionais, as 

respostas foram as seguintes: 

 

Gráfico 1: Expectativa Profissional 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

O discente tem como a maior expectativa que este curso de nível superior ajude-

os no ingresso em cursos de pós-graduação do que com conseguir um bom 

emprego na área, pois a maioria (38%) optou pela alternativa. 

 

 

Estrutura do Curso:  

 

Os discentes da graduação se sentem preparados para cursar Serviço 

Social e interagir bem com as disciplinas oferecidas, porém dados levantados na 

pesquisa, afirmam que esse preparo se dará mediante a muito esforço pessoal 

(54,3%). Há uma evidencia na pesquisa que demonstra a importância das ações 

desenvolvidas pela FAPSS, como por exemplo, as oficinas de português e as 

atividades extracurriculares como o Cine-Debate que dão suporte para ajudar os 

discentes a complementar a grade curricular na evolução do curso. Esses 
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eventos são abertos ao público, com assuntos diversos, dentre eles: a discussão 

do aborto, questões de segurança e violência na infância e adolescência, gênero 

e raça, a produção cinematográfica e outros temas de cunho social e político. Ao 

término de cada filme é realizado um debate com docentes da instituição e 

convidados, a fim de produzir pensamento crítico acerca do que foi visto e sobre 

o que se é trabalhado em sala. 

 

Durante o questionário, também foi perguntado a satisfação dos alunos 

perante alguns aspectos da estrutura do curso, em uma escala de 1-10, onde 

quando mais perto de 10 mais satisfeito estão os alunos. A seguir as médias 

obtidas: 

Tabela 1: Grau de satisfação – estrutura do curso 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Nota-se que as médias obtidas foram boas, demonstrando o sentimento de 

satisfação e um indicativo da qualidade do curso que procura a formação 

especifica e integradora, atendendo as necessidades dos estudantes. Após 

analisar a motivação e o grau de satisfação com o curso, foram realizadas 
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algumas perguntas sobre a metodologia e a estrutura pedagógica da FAPSS. 

Conforme ilustração abaixo:  

 

Gráfico 2: Importância dos instrumentos pedagógicos 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Percebe-se que há uma inclinação positiva, segundo o gráfico, da relação dos 

alunos com professores em sala de aula, pois a maioria dos alunos (76,1%) 

referenciam que as aulas são o mais importante instrumento pedagógico para a 

sua formação. Os discentes também apontam que a participação em palestras 

e seminários como fundamentais para auxiliar no processo de formação. 

Entretanto, há 32,6% que acham que a didática de alguns professores 

poderia ser melhorada, quando foram perguntados o que poderia ser melhorado 

na grade curricular do curso. O resultado desta questão apresenta que a maioria 

(37%) dos alunos acreditam que não há necessidade de alterar a estrutura atual.  
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Além disso, foram questionados a elencar os três principais problemas da 

instituição, e conforme o gráfico abaixo, pode-se depreender que os problemas 

de estrutura física e laboratório devem ser considerados tendo em vista que, 

principalmente o segundo, impactam no desenvolvimento dos alunos. Quanto à 

localização, no momento, não há como isso ser alterado, e esse foi o maior fator 

de impacto na mudança de prédio da instituição em 2017, o que causou 

transtornos para todos os funcionários, discentes e docentes, fazendo com que 

não houvesse transição entre as gestões da CPA anterior para a nova. 

 

 

Gráfico 3: Três principais problemas da instituição para os alunos 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 
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Professores e Funcionários: 

 

A avaliação também contemplou perguntas sobre a atuação dos professores e 

funcionários da FAPSS e os resultados estão a seguir: 

 

Gráfico 4: Avaliação dos professores, quando ao conhecimento na área. 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Percebe-se aqui que a avaliação apresenta o corpo docente como um dos 

pontos fortes da FAPSS, devido o seu conhecimento prático, aprimorado e 

afinado com a proposta de ensino, conseguindo transmiti-los aos discentes na 

sala de aula. Quando perguntados sobre o desempenho e disponibilidade dos 

professores para a supervisão de estágios e/ou trabalhos de conclusão de curso, 

novamente os alunos avaliaram de forma positiva, sendo que 61,9% afirma que 

o atendimento prestado pelo professor é excelente ou bom. 
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Gráfico 5: Avaliação da atuação do corpo de funcionários 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Quando perguntados sobre a atuação dos funcionários da FAPSS, a maioria dos 

discentes avaliam a atuação de forma positiva, tanto no desempenho das 

funções administrativas quanto no atendimento ao público. Apenas 7,6% 

apontam um descontentamento com a relação ao atendimento, se queixando por 

não serem devidamente atendidos. 

 

 

Apresentação Docentes Graduação 

 

Foram entrevistados todos mais de metade dos professores do curso de 

Serviço Social da FAPSS, totalizando 6 professores, dos quais 3 são doturoes, 

1 pós doutor e 2 são especialistas. A maioria dos professores são formados em 

Serviço Social ou Ciências Sociais. 

 

Atuação na FAPSS: 
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Os professores responderam uma pergunta sobre a sua atuação na FAPSS, e 

os principais resultados foram 

 

Gráfico 6: Avaliação da produção acadêmica 

 

 

Avaliação da Estrutura do curso e das disciplinas ministradas: 

 

A primeira pergunta realizada aos professores, foi sobre o perfil dos 

ingressantes da FAPSS e a sua relação com o acompanhamento das disciplinas 

ministradas.  

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Avaliação sobre o perfil dos alunos ao ingressarem na FAPSS. 
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Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Pode-se notar que para a maioria, a bagagem de conhecimento dos alunos ao 

ingressarem na FAPSS, não é adequada, porém essa falta de conhecimento não 

atrapalha o seu rendimento nas disciplinas. Esse dado, bate com o levantado 

dos discentes, que apontam conseguir levar o curso com muito esforço pessoal 

devido a uma dificuldade que passaram com a assimilação de conteúdo no 

ensino básico e fundamental, conforme comentado na autoavaliação acima. 

Para os professores, as disciplinas constantes na grade curricular do curso, 

atende plenamente ou parcialmente aos interesses do curso para a formação 

adequada dos alunos, essas respostas foram dadas por todos os professores.  

Quanto ao instrumento pedagógico mais adequado para os alunos da FAPSS: 

os professores consideram as aulas expositivas (50%) e a troca de experiências 

(50%) como os principais instrumentos pedagógicos. 

Outra pergunta que indagou os professores sobre o que poderia ser melhorado 

na grade curricular do próprio curso que leciona. Os resultados médios estão 

apresentados a seguir. 

 

Gráfico 8: Melhoria na grade curricular do curso. 
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Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Percebe-se que há disparidade entre as respostas. Mas a menção de maior 

oferta de núcleos de pesquisa pode estar relacionada com o problema referido 

sobre a necessidade de investimento em pesquisa, que foi referido como o maior 

problema da instituição: Falta de verba para pesquisa e projetos de extensão. 

 

 

 

 

Apresentação Corpo Técnico-Administrativo 

 

Foram entrevistados todos os funcionários da FAPSS, que têm contato direto 

com os alunos da graduação do curso de Serviço Social, totalizando 7 pessoas, 

sendo que a maioria é mulher (85,7%), sendo que mais da metade (57,2%) está 

entre os 26 e 35 anos de idade. A grande maioria (85,7%) reside, e nasceu 

(57,1%) na cidade de São Paulo, e também, são compostas de pessoas com 

curso de graduação (71,4%). 
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Atuação na FAPSS 

Os funcionários responderam algumas perguntas sobre a sua atuação na 

FAPSS, e os principais resultados foram: 

Sobre a ascensão na carreira pelo Plano de Cargos e Salários, pouco mais que 

a metade, 4 funcionários afirmaram que a instituição não dispõe de Plano de 

Carreira. 

Criou-se uma tabela com diversas afirmativas para avaliar a satisfação dos 

funcionários com relação a vários aspectos: 

Gráfico 9: Percepção do funcionário sobre a instituição 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

O item melhor avaliado, foi a credibilidade no comércio, pode-se depreender 

destes resultados que os funcionários estão satisfeitos com a instituição, e isso 

não pode ser creditado apenas ao poder aquisitivo que o trabalho proporciona, 

pois este não trouxe grande impacto na vida dos trabalhadores. 
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Sobre o seu papel na FAPSS, os funcionários concordam que seu papel 

corresponde a contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela instituição, 

sendo essa afirmação unanime entre os respondentes, conforme mostra o 

gráfico 10 abaixo. 

No quesito desempenho e produtividade, os respondentes se avaliam como 

produzindo dentro ou além do esperado (85,8%), demonstrando uma avaliação 

positiva sobre o seu desempenho na FAPSS. 

Quando perguntado sobre o aproveitamento que a FAPSS faz de suas 

habilidades como profissional, as respostas se dividiram, (57,1%) se consideram 

aproveitados e valorizados no ambiente de trabalho, e (42,9%) acham que 

poderiam ser melhor aproveitados e valorizado como profissional. 

 

Gráfico 10: Adequação da função que exerce na FAPSS 

 

Fonte:  Pesquisa CPA 2017 

 

Notamos aqui que os funcionários consideram suas funções adequadas as 

funções que exercem atualmente na FAPSS.  O que influencia na forma como 

realização trabalho, com satisfação, uma vez que 71,4% deles se consideram 

muito ou extremamente motivado. 
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Sobre o conhecimento dos funcionários sobre o plano de gestão da FAPSS, os 

funcionários se dividiram, porém, a maioria embora proponha ideias para a 

melhoria do seu setor, parte considerável dos funcionários (28,6%) não tem 

conhecimento sobre o plano de gestão da instituição, o que nos mostra que deve 

haver uma maior e melhor divulgação sobre os planos de gestão da FAPSS. 

Também foi solicitado que eles avaliassem seus colegas de trabalho, e para a 

maioria dos funcionários (57,2%) os colegas tem um bom desempenho e 

prestam um bom serviço a FAPSS.  Além disso, para 100% dos respondentes, 

as relações interpessoais são boas ou razoáveis e não existem conflitos na 

equipe de trabalho. Já na relação com os alunos e os professores, os 

funcionários consideram muito boas e se sentem respeitados em suas funções, 

respectivamente 57,1% e 100% de cada um dos públicos. 

Sobre o diálogo com seu superior imediato, os respondentes consideram a 

comunicação muito possível (85,7%).  

De forma geral, percebemos que os funcionários da FAPSS estão satisfeitos com 

o clima de trabalho, e com as relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

 

Estrutura Física 

 

Na avaliação da estrutura física da FAPSS, faremos uma avaliação comparativa 

ente os diversos públicos entrevistados, como forma de analisar as diferenças e 

os pontos mais importantes para cada um desse público. 

Iniciamos aqui a análise da biblioteca da FAPSS, que solicitava aos 

respondentes, baseado na sua experiência com a biblioteca desse uma nota de 

01 a 10, onde 01 ele está completamente insatisfeito e 10 completamente 

satisfeito. 
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Percebeu-se pela análise das médias dadas, que não há grandes divergências 

entre os diferentes públicos.  Todos os pontos foram bem avaliados como: 

horário de atendimento, espaço físico, conservação do acervo, qualidade do 

acervo, qualidade do atendimento e horário de funcionamento. Conforme 

sugerido no planejamento passado da CPA, houve a ampliação do horário de 

atendimento e a abertura do acervo aos usuários.  

Mantendo o mesmo padrão de 01-10 para concordância, foi perguntado sobre 

os Laboratórios de Informática, questão bastante levantada na CPA 2017-2018. 

Notamos aqui, que funcionários e professores apresentam uma avaliação boa 

sobre os laboratórios, o que não vemos nos resultados dos alunos da graduação. 

Os alunos não estão satisfeitos com a qualidade dos computadores, além disso, 

não há atendimento específico no laboratório. A insatisfação pode indicar que os 

alunos querem esse atendimento. 

Na parte de equipamentos e instrumento de trabalho disponíveis para utilização, 

as avaliações foram boas, ainda que haja uma diferença entre a avaliação dos 

professores e alunos. Os itens melhores avaliados são os de conforto como 

ventilação, iluminação e acústica dos ambientes. 
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Programas e Políticas 

Nessa parte, pedimos para os respondentes falarem sobre os programas e 

políticas desenvolvidos pela FAPSS, desde saber da sua existência até analisar 

a sua adequação a FAPSS. 

 

Nota-se que na média, os alunos e alunas tem conhecimento sobre os 

programas desenvolvidos pela FAPSS, com exceção sobre as atividades que 

precisam ser divulgadas junto aos alunos, as atividades com maior índice de 

desconhecimento, como: 3) Cursos de curta duração para a comunidade 

externa; 4) Políticas de Bolsa para a Graduação ; 5) Desconto para ex-alunos 

cursarem a Pós-Graduação/ Cursos de Extensão ; 7) Política de formação/ 

capacitação docente ; 11) Iniciação científica ; 12) Atividade de monitoria. 

Quando fazemos essas perguntas aos professores e aos funcionários, estes 

demonstram bom conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pela 

instituição. 
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Analisando a resposta dos colaboradores, é possível dizer que a maioria 

conhece as atividades e projetos propostos pela FAPSS, porém, a participação 

dos mesmos nessas atividades ainda é muito pequena. O que não fica claro, ou 

seja, passível de esclarecimento, é se há conhecimento pelo público que as 

atividades também podem ser usufruídas por eles. Um fato que precisa ser mais 

bem entendido em uma próxima pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A pesquisa realizada pela CPA 2017-2018 buscou avaliar os mais diferentes 

pontos do SINAES, como forma de trazer uma análise completa da instituição. 

Houve a melhoria do questionário, realizada pela comissão, adotando novos 

instrumentos eletrônicos. Isso facilitou o envio dos questionários para todos, bem 

como permite a inclusão de instruções, além de ser uma ótima ferramenta de 

compilação de resultados em tempo real ao das respostas. Os questionários 

contavam com maior número de questões, porém com as revisões os 

instrumentos foram pensados para serem mais ágeis nas respostas. 

Os alunos consideram o curso de Serviço Social bom e apresentam forte 

motivação para cursá-lo, porém devido a uma educação secundária inadequada 

precisam assumir uma postura de maior dedicação para que acompanhem o 

curso sem maiores problemas, esse fato também é apontado pelos docentes. 

O curso de Serviço Social apresenta uma avaliação positiva, principalmente nos 

quesitos corpo docente, grade curricular, apontados como os pontos mais fortes 

da FAPSS, o que vai ao encontro do proposto pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) que reafirma o compromisso da gestão da instituição para que 

se tenham mestres e doutores em seu corpo docente, engajados na prática e 

com os projetos da instituição e da sociedade, proporcionando uma grade 

curricular enxuta e alinhada com as demais atividades. Ainda que, existam 

alguns pontos de melhoria em relação a metodologia de parte do corpo docente 

em sala de aula, é possível considerar o corpo docente um ponto satisfatório. 
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Um ponto levantado pelos discentes é que há uma latente necessidade de 

aumentar os investimentos em pesquisa.  

Quanto a infraestrutura física da FAPSS, o laboratório de informática pode ser 

considerado um ponto a ser observado para melhorias, pois, mesmo com a 

mudança da sede, a FAPSS estando em uma nova estrutura de laboratório com 

máquinas atualizadas, os alunos ainda não estão satisfeitos. O laboratório de 

informática foi mal avaliado pelos alunos e bem pelos professores, mas os alunos 

são os usuários do local. 

Um dos ganhos entre as pesquisas e que vale a menção é a biblioteca, que não 

retorna a pesquisa como um ponto a ser melhorado, isso acontece porque seu 

novo espaço é maior, com isso, foi completamente reorganizada e repensada. A 

biblioteca saiu de um acervo fechado para um acervo aberto, permitindo assim 

que seus usuários explorarem todo o acervo histórico da instituição, além de 

poder estudar dentro da biblioteca. Agora, a biblioteca que só abria no período 

noturno para os alunos, fica aberta durante todo o dia. 

Para os funcionários, há uma grande satisfação em trabalhar na FAPSS, porém 

há pouco ou nenhum acesso às informações dos planos da FAPSS. Embora os 

colaboradores se autoproclamem satisfeitos, nota-se uma carência na 

comunicação da FAPSS sobre seus projetos e programas oferecidos ao público 

geral, inclusive a comunidade interna de colaboradores. Contudo isso dito, 

salienta-se que os planos (Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de 

Cargos e Salários e o Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento) precisam ser 

divulgados e trabalhados junto aos alunos, funcionários e professores. 

Considerado um ponto crítico para esta Comissão, a divulgação das ações 

realizadas devido às solicitações vindas em respostas aos questionários é ainda 

objeto de melhorias, pois muitos discentes e pessoas do público geral não 

tomam conhecimento das mudanças provocadas em razão da CPA, ainda que 

muitos já desfrutem/vivenciem algumas dessas ações. 


