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Mudança de marca

Qual seu nível de satisfação com a mudança do nome da 
Faculdade São Lucas para a Faculdade Santo Antônio?

Houve esclarecimento e as dúvidas foram sanadas por parte da 
instituição e/ou coordenadores com relação a mudança de nome 

da Faculdade São Lucas para a Faculdade Santo Antônio



Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

As pesquisas de avaliação institucional possibilitam a manifestação da 
minha opinião e sugestão para o desenvolvimento e melhorias da 

Instituição

As pesquisas (Avaliação Institucional) trazem resultados que são percebidos nas 
ações de melhoria realizadas pela Instituição



Eixo 2: Desenvolvimento institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de desenvolvimento institucional

São percebidas na atuação da Faculdade Santo Antônio a missão 
“Promover o desenvolvimento igualitário e bem-estar social, 
formando cidadãos competentes e éticos através da busca 
permanente da excelência no ensino, pesquisa e extensão”.



Eixo 2: Desenvolvimento institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

São evidenciadas dentro e fora da instituição as ações de 
responsabilidade social da Faculdade Santo Antônio



Eixo 3: Políticas acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Foram oferecidas oportunidades de 
participação em atividades extensionistas

(extra-classe), palestras, cursos, atendimentos 
comunitários, lives entre outros

As atividades avaliativas, tais como provas, 
trabalhos, TEDs, contribuem para a minha 

aprendizagem, colaborando para a formação e 
ampliação do meu conhecimento

Os professores utilizam, em suas aulas, 
metodologias de ensino diversificadas e 

inovadoras (por exemplo: estudos de caso, 
dinâmicas, resolução de problemas e pesquisa)



Eixo 3: Políticas acadêmicas
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

O atendimento presencial da Central de Atendimento ao Aluno 
(CEAL) atende suas necessidades como aluno, no sentido da 

resolução do problema na qual foi buscar solução

O atendimento virtual da Central de Atendimento ao Aluno (CEAL) 
atende suas necessidades como aluno, no sentido da resolução do 

problema na qual foi buscar solução



Eixo 3: Políticas acadêmicas
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Considero que o Núcleo de Apoio 
Psico Pedagógico (NAPP) atende às 

necessidades da comunidade 
acadêmica

A Ouvidoria viabiliza efetivamente 
a solução das manifestações 

recebidas

A coordenação do meu curso é 
acessível e receptiva

A biblioteca, tanto física como 
virtual, atende às minhas 

necessidades



Eixo 3: Políticas acadêmicas
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

O site da Faculdade Santo Antônio disponibiliza com clareza, 
informações, serviços e funcionamento institucional

Os instrumentos de comunicação utilizados pela Faculdade Santo 
Antônio, tais como páginas e perfis nas redes sociais, campanhas 

publicitárias, e-mails marketing, vídeos, publicações, boletins 
informativos, murais, faixas e folhetos, entre outros, são eficazes 

na comunicação com a sociedade



Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física

Considero que as instalações da 
Faculdade Santo Antônio são adequadas

Questão exclusiva para os curso de 
saúde: Considero que a infraestrutura de 

laboratórios, assim como recursos 
disponíveis, climatização, iluminação 

entre outros, são adequados

Considero que o sistema de segurança 
patrimonial é adequado, permitindo que 

me sinta seguro nas instalações da 
Faculdade Santo Antônio.



Ensino remoto

Os professores são pontuais

Os professores estão seguindo 
o que foi proposto na Diretriz 
sobre o que conter em uma 

estrutura de aula remota como: 
material de aula, material de 

leitura, saiba mais e 
webconferência

Os recursos tecnológicos 
adotados, pelos professores, 

atendem as propostas e 
necessidades das aulas teóricas 

remotas

Acontece interação entre 
professores e alunos durante as 

aulas remotas



Ensino remoto

Os professores estão seguindo a 
estrutura interdisciplinar 

proposta para a disciplina de 
Projeto Integrador

Tenho destinado menos tempo 
do que nas aulas presenciais 

para me dedicar às aulas 
remotas

Eu realizo todas as atividades 
propostas e leio os textos 

indicados pelos professores

O AVA (Blue) garante o 
desenvolvimento do conteúdo 

remoto



Ensino remoto

Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, 
você tem utilizado no seu curso com mais frequência?

Você se sente satisfeito com as aulas teóricas remotas, visando a 
manutenção do calendário acadêmico em função da pandemia da 

COVID-19?
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Políticas de 
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Dimensão 5: Políticas 
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Gestão da Instituição
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10: Sustentabilidade 

Financeira

Eixo 5:
Infraestrutura 

Física

Dimensão 
7: Infraestrutura 

Física

Eixos e dimensões da Avaliação Institucional

Nota Técnica Nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC



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 discente no segundo semestre
de 2020, temos os seguintes resultados:

305 alunos responderam ao questionário (57%), sendo 53% da Administração, 67% 
do Direito, 57% da Enfermagem, 56% da Farmácia e 59% da Odontologia.

Mudança de marca
• 40% julgam indiferente a mudança de marca, com maior índice de satisfação da turma
do curso de direito, menos satisfeitos a turma do curso de odontologia.
• 42% dos alunos concordam totalmente que houve esclarecimentos pela coordenação
do curso e 8% discordaram totalmente. A turma da administração demonstrou menor
satisfação.

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

• 45% concordam totalmente que as pesquisas de avaliação institucional possibilitam a
manifestação da opinião e sugestão para o desenvolvimento e melhorias da Instituição.
A turma do curso de enfermagem demonstra menor concordância.
• 35% concordam que a avaliação institucional traz resultados que são percebidos nas
ações de melhoria realizadas pela Instituição.

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
• 54% concordam totalmente que a missão da Faculdade Santo Antônio é percebida em 
sua atuação.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
• 45 % concordam totalmente que a responsabilidade social da instituição é evidenciada 
internamente e externamente.



Eixo 3: Políticas acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

• 52% concordaram totalmente que são oferecidas oportunidades de participação em 
atividades extensionistas e científicas. Os cursos de Administração e Enfermagem são os 
que tiveram a menor concordância com a afirmação.
• 59% concordaram totalmente que as atividades avaliativas contribuem para a 
aprendizagem do aluno.
• 64% concordaram totalmente que os professores utilizam, em suas aulas, 
metodologias de ensino diversificadas e inovadoras.

Eixo 3: Políticas acadêmicas
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

• 41% dos alunos concordam totalmente que o atendimento presencial da CEAL atende 
suas necessidades. A turma da enfermagem demostra menor satisfação. 
35% concordam totalmente que o atendimento virtual da CEAL atende suas 
necessidades.
• 38% concordam totalmente que o NAPP atende às necessidades da comunidade 
acadêmica. O curso do direito foi o que melhor avaliou a atuação do NAPP.
• 27% concordam totalmente que a Ouvidoria viabiliza a solução de suas manifestações. 
A Enfermagem foi o curso que mais descordou com a afirmação, seguido da 
Administração.
• 55% concordam totalmente que a coordenação é acessível e receptiva. A 
Administração foi o curso que pior avaliou a coordenação.
• 47% concordam totalmente que a biblioteca, tanto física como virtual, atende a suas 
necessidades. Administração foi o curso que pior avaliou a biblioteca.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
• 59% concordam totalmente que os instrumentos de comunicação utilizados pela 
Faculdade Santo Antônio são eficazes na comunicação com a sociedade. Os cursos que 
melhor avaliaram a comunicação com a sociedade foram Odontologia e Direito.
• 48% concordam totalmente que o site da Faculdade Santo Antônio disponibiliza, com 
clareza, informações, serviços e funcionamento institucional. Direito foi o curso que 
melhor avaliou o site da instituição.

Eixo 5: Infraestrutura física
Dimensão 5: Infraestrutura física

• 47% concordaram totalmente que as instalações da Faculdade Santo Antônio 
adequadas. O curso de Enfermagem foi o que pior avaliou as instalações.
• 40% concordaram totalmente que sentem seguros nas instalações da Faculdade Santo 
Antônio. 
Em questão formulada exclusivamente para os cursos da área da saúde 51% 
concordaram totalmente que a infraestrutura de laboratórios e recursos disponíveis são 
adequados. O curso de Enfermagem foi o que pior avaliou, seguido da Farmácia. O curso 
de Odontologia teve a melhor avaliação.



Ensino remoto
• 79% concordam totalmente que os professores são pontuais.
• 71% concordam totalmente que os professores estão seguindo as diretrizes propostas 
para as aulas remotas.
• 64% concordam totalmente que os recursos tecnológicos utilizados pelos professores 
atendem a necessidades das aulas remotas.
• 65% concordam totalmente que acontece interação entre professores e alunos 
durante as aulas remotas. 
• 64% concordam totalmente que os professores estão seguindo a proposta 
interdisciplinar no PI.
• 57% concordam totalmente que o Blue garante o desenvolvimento do conteúdo 
remoto.
• 43% concordam totalmente que realiza todas as atividades propostas.
• 31% concordam totalmente que tem destinado menos tempo para as aulas remotas 
em relação as aulas presenciais. Os cursos da Farmácia e Odontologia são os que menos 
concordaram com a afirmação.
• O principal meio de comunicação utilizados é a webconferência, com 39% das 
respostas, seguido do Whatsapp com 27% e Chat com 26%.
• 26% dos alunos concordam totalmente que se sentem 
• É grande o percentual de satisfeitos com a proposta do projeto integrador e demais 
afirmações referentes ao ensino remoto.

Agradecemos sua participação!

Atenciosamente,

Comissão Própria de Avaliação
Gestão 2020.2
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