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88 Respostas 

88 Respostas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média de 8 e DP 2,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média de 8,4 e DP 1,8 

Média de 8,7 e DP 1,9 



 

Espaço utilizado para deixar alguma sugestão, elogiar, 
comentar e indicar melhoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar os valores e horários de alguns cursos ! 

Ótima faculdade. Meu filho está fazendo a distância. 

A Faculdade poderia trazer cursos de pós graduação. 

eu estudo na faculdade curso pedagogia , e para mim esta ate o momento tudo em 
ordem . 

Professores excelentes 

Não sou capaz de opinar 

Estou conhecendo mais pois minhas sobrinhas estudam aí e nos informam 

Caçapava ganhou uma super faculdade, tenho colegar que fazem a faculdade na 
faculdade são Lucas. Eu queria muito que tivesse psicologia em Caçapava. 

Acho q poderiam oferecer mais desconto p bolsas... 

Eu não dei uma grande avaliação pq não conheço a instituição, que venha e seja pra 
melhorar a educação em Caçapava, pra que nossos filhos não precisem sair de sua 
cidade a procura de uma boa educação. 



 

Espaço utilizado para deixar alguma sugestão, elogiar, 
comentar e indicar melhoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo que eu sei é uma instituição muito boa mas não conheço ainda a estrutura mas 
gostaria sim estudar aí um dia 

Parabéns pela iniciativa em ouvir a comunidade local. Assim, todos podem ganhar. 

Amo esse lugar trabalho aqui � 

A Faculdade precisa fazer larga campanha pra cursos de licenciatura, arte e cultura. 

Ampliar a propaganda! Divulgar mais a faculdade e os cursos! 

Ótima localização, porém os valores da mensalidade não são tão acessíveis assim. 

Ampliar os cursos ofrrecidos 

Em relação à infraestrutura e considerando que a São Lucas cuja instalação se dá na Av 
da Saudades tornou-se Santo Antonio avalei como boa porque conheço por fora pela 
aparência . 

Acho a melhor opcao para quem é de Cacapava e quer um ensino presencial. 



 

A CPA é uma comissão colegiada composta por representantes de professores, 
alunos, funcionários e comunidade externa fazendo parte do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) do Governo Federal.  

Todos os anos a CPA realiza pesquisas com o intuito de coletar informações, 
críticas e sugestões com o objetivo de melhoria dos serviços prestados. 

Como resultado da pesquisa realizada com a comunidade externa no segundo 
semestre de 2020, temos os seguintes resultados: 

o 66% dos respondentes conhecem a Faculdade Santo Antônio e 34% não; 
o 51% tomaram conhecimento que a Faculdade São Lucas passou a se 

chamar Faculdade Santo Antônio; 
o Os cursos mais conhecidos da instituição são Administração (76%) e 

Direito (67%). Para os demais cursos, menos da metade dos 
respondentes souberam da existência deles: enfermagem (50%), 
odontologia (44%) e farmácia (43%). 

 

o Os respondentes deram nota 8 (dp 2,4) para o interesse de estudar ou 
indicar alguém para estudar na instituição; 

o Com relação a infraestrutura e qualidade do ensino, a nota atribuída 
pelos respondentes foi de 8,4 (dp 1,8). De qualquer forma, é importante 
destacar que 40% não responderam por julgar não ter conhecimento 
suficiente para realização a avaliação; 

o Com relação ao potencial de colaboração da instituição para o 
desenvolvimento econômico, social e cultural do município, a nota 
atribuída pelos respondentes foi de 8,7 (dp 1,9). Nesta questão 35% 
julgou não ter conhecimento suficiente para realizar a avaliação. 
 

Agradecemos sua participação! 

Atenciosamente, 

Comissão Própria de Avaliação 
Gestão 2020.2 
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Disposição de estudar ou indicar alguém para
estudar na Faculdade Santo Antônio de Caçapava

Infraestrutura e a qualidade do ensino ofertado pela
Faculdade Santo Antônio de Caçapava

Potencial de colaboração da Faculdade Santo
Antônio de Caçapava para o desenvolvimento

econômico, social e cultural de Caçapava


