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Eixos e dimensões avaliadas
Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional

•

Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
•
•
•

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão;
Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade;
Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes.

Potencialidades e ações da FACEMP baseadas na autoavaliação 2019
•

•

Ampliação da oferta de Atividades Complementares, permitindo que os alunos ampliem a sua capacidade de
interação acadêmica, buscando atividades internas e externas à instituição que contribuam para a sua
formação humana e profissional;
Ampliação das Visitas Técnicas, favorecendo a integração Faculdade-Empresas-Sociedade, proporcionando
aos estudantes uma maior aproximação da realidade do mercado de trabalho e da comunidade em que
vivem, retroalimentando o ensino, ampliando a oferta de estágios e empregos para os estudantes, divulgando
a Instituição e atualizando e contribuindo, continuamente, para a formação humana e profissional;
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•
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•

Ampliação do acervo físico da Biblioteca e Convênio com a Pearson,
permitindo aos alunos o acesso a títulos virtuais. O acervo possui
exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos
especializados que suplementam o conteúdo administrado nas
unidades curriculares dos cursos;
Criação do Repositório Institucional com o intuito de promover o
acesso à produção acadêmica e possibilitar uma maior visibilidade
da Instituição, preservação e disseminação da sua produção, além •
de disponibilizar à sociedade o resultado de suas atividades de
•
pesquisa;
Criação do Comitê de Ética em Pesquisa da FACEMP (CEP-FACEMP)
•
homologado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), pertencente à própria instituição e prestando
atendimento a instituições parceiras;

Implantação do Núcleo de Pesquisa da FACEMP
(NUPEF), com objetivo de sistematizar todos os
procedimentos referentes às ações de Pesquisa e
geração de Tecnologia, assim como compatibilizar todos
os projetos acadêmico-científicos e a composição de
grupos de pesquisa, formais ou informais, em nível
institucional, além de evitar não conformidades
recorrentes na dinâmica de processos desta natureza;
Manutenção da infraestrutura física da Instituição
(pintura, serviço de gesso no teto etc.);
Reestruturação de espaços acadêmicos e não
acadêmicos;
Ações de responsabilidade social, a exemplo da
informatização de pequenas empresas da cidade,
concessão de bolsas para a comunidade; atendimento
no NPJ e cursos para a comunidade carente;
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•

•

ações

da

FACEMP

baseadas

na

As práticas de avaliação estabelecidas na FACEMP, em período
anterior à constituição da CPA, foram facilitadoras para sua
atuação. Desde 2005, a composição da CPA contempla
representantes de todos os diferentes segmentos da Instituição e
conta, ainda, com representantes da sociedade civil;
Em andamento a celebração do Convênio com a Secretaria da
Saúde do Estado da Bahia (SESAB), visando regulamentar o acesso
aos campos de estágios obrigatórios de graduações da área da
saúde da FACEMP nos Estabelecimentos de Saúde da Rede Própria,
de gestão direta e indireta, e nos estabelecimentos parceiros que
firmarem convênio, acordo ou ajuste com o Estado cujo objeto é a
concessão de vagas de estágio obrigatório não remunerado,
consonante com o previsto na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de
setembro de 2008;

•

Celebração do termo de Contrato Organizativo de Ação
Pública Ensino-Saúde (COAPES) que entre si celebram
a(s) instituição (ções) de ensino(s): Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia; Centro de Estudos Superiores
de Santo Antônio de Jesus; Centro Educacional Maria
Milza e a Secretaria Municipal de Saúde de Santo
Antônio de Jesus, para os fins que especifica. O
convênio tem por objeto gerir a política de integração
ensino serviço comunidade no âmbito do município de
Santo Antônio de Jesus do Estado da Bahia, com
garantia de estrutura de serviços de saúde em condições
de oferecer campo de prática, mediante a integração
ensino serviço nas Redes de Atenção à Saúde, de modo
a propiciar a reordenação da oferta de cursos de
graduação na área da saúde e das vagas de residência
em saúde;
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Ampliação dos laboratórios de Informática, planejados como •
espaços pedagógicos de modo a acolher diversas possibilidades de
trabalho que possam demandar a utilização de recursos da
tecnologia da comunicação e informação, atendem as necessidades
decorrentes da extensão e as necessidades de atividades voltadas à
comunidade local;
Instalação dos softwares Autocad e Revit 2018 no laboratório de
informática, oferecendo uma abordagem multidisciplinar e •
colaborativa a projetos de design e construção. Proporcionado aos
alunos as ferramentas certas para produzir projetos consistentes,
coordenados e completos baseados em modelos para edifícios e
infraestruturas;
•

Clínica Escola da FACEMP com Estágios Obrigatórios
Supervisionados para os Acadêmicos de Fisioterapia,
implantação dos ambulatórios de atendimento, onde
são ofertados para a comunidade geral os atendimentos
em Pediatria, Neurologia adulto e pediátrico,
Ortofuncional, Cardiovascular, Respiratória, Geriatria e
Uroginecologia;
Laboratórios das Engenharias na Clínica Escola da
FACEMP, com espaços próprios para a realização das
aulas práticas, estão divididos em laboratório de Física,
Mecânica do Fluidos, Mecânica dos Solos, Materiais de
Construção e Instalações Hidráulicas;
Transferência dos Laboratórios de Saúde para Clínica
Escola da FACEMP, tornando os ambientes mais amplos.
Ampliação dos Laboratório de Anatomia, laboratório de
habilidades em saúde e laboratório de odontologia;
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Criação da Brinquedoteca do Curso de Pedagogia, possibilitando
aos acadêmicos, desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito
da prática pedagógica, construção, elaboração e reflexão temática
referentes aos conteúdos curriculares;
Melhoria da Comunicação Interna, através da divulgação de avisos
em murais, divulgação de avisos em paneis eletrônicos, divulgação
de avisos em avisos em redes socias, divulgação de avisos em
avisos por aplicativos de mensagens, reuniões com líderes de
turmas, reuniões em equipe e reuniões com corpo docente e
direção;
Criação da Central de Estágios, facilitando o relacionamento com as
empresas e instituições e os alunos em busca de vagas de estágio
curriculares e extra curriculares e promovendo a inserção dos
alunos da FACEMP no mercado de trabalho, visando o crescimento
e desenvolvimento profissional;

•
•

•

Restruturação da Rede wi-fi, favorecendo o acesso à
internet sem fio de maneira segura e com sinal de
qualidade;
Criação de convênio com a Prefeitura Municipal para
apresentações acadêmicas, culturais, artísticas e
recreativas, dispondo do Centro Cultura do Município
com capacidade para acomodar 230 pessoas, com palco,
sistema de som e condições de ventilação e iluminação
adequadas;
O Programa de Acompanhamento do Egresso (PAE)
constatou-se que 82% dos alunos graduados pela
FACEMP estão inseridos no mercado de trabalho,
atuando na sua área de formação.
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Ações da CPA para 2020 com base em 2019
Para o Eixo 1
•
•
•
•
•
•

Divulgar as ações implementadas resultantes do processo de auto avaliação, como forma de preparar a sensibilização.
Dar continuidade ao processo de avaliação institucional no formato atual, melhorando a sua divulgação, inclusive do
Seminário de autoavaliação, para o qual o corpo técnico administrativo deve ser sensibilizado para participar. Continuar
divulgando o PDI junto à comunidade acadêmica.
Dar continuidade e maior visibilidade à divulgação dos Seminários de auto avaliação.
Buscar uma maior sensibilização do corpo técnico-administrativo, para participação no Seminário de autoavaliação.
Reavaliar com o NDE as propostas pedagógicas dos cursos submetidos ao ENADE 2020, para identificar as fragilidades
dos estudantes, após a divulgação dos relatórios pelo INEP.
Dar continuidade aos relatórios de Ações Implementadas (acompanhamento das ações a partir dos resultados da auto
avaliação e avaliações externas a fim de sanar as fragilidades detectadas nos cursos e Instituição).

CPA – Comissão Própria de Avaliação
Síntese do relatório de 2019

Ações da CPA para 2020 com base em 2019
Para o Eixo 2
•
•
•
•
•

Revisar continuamente o PDI, em função das avaliações institucional e de cursos.
Manter as ações de divulgação da missão e do PDI (maior divulgação).
Apresentar continuamente o PDI nas reuniões de colegiado.
Elaborar uma síntese do PDI para disponibilizá-lo no Portal do discente e docente, além de disponibilizá-lo na biblioteca.
Acompanhar as metas definidas no PDI, a fim de que a Instituição priorize as suas necessidades de investimento.

•
•
•
•

Continuar a promover e divulgar as ações que contribuem para o desenvolvimento regional.
Ampliar e promover maior divulgação das ações realizadas em defesa do meio ambiente.
Oferecer novas atividades de extensão, com valor diferenciado para os estudantes da Instituição.
Continuar o oferecimento de cursos de extensão para a Comunidade.

•

Promover maior divulgação, junto à comunidade interna, sobre os benefícios das atividades de extensão para a
Comunidade.

•
•
•

Dar continuidade às atividades que beneficiem a comunidade, a exemplo de orientação para preenchimento do IR.
Dar continuidade à elaboração de Memorial Anual com as Atividades de Extensão desenvolvidas.
Estudar alternativas para estimular a realização de pesquisas e a sua comunicação em periódicos reconhecidos pela
CAPES.
Conscientizar os coordenadores sobre a importância do registro das atividades dos cursos.

•
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Contribuições da FACEMP para o atendimento às demandas locais (Santo Antônio de Jesus – BA)
•

Doação de brinquedos para as creches, promovida através da campanha ação solidária;

•

Projeto Aulão Enem, aulas preparatórias para o exame, ofertadas a estudantes de ensino médio de escolas públicas, nas
áreas de exatas e linguagens, no município de Santo Antônio de Jesus e nas cidades circunvizinhas, ambos projetos são
desenvolvidos pelo curso de pedagogia;

•

Programa de informatização de pequenas instituições ou ONGS, desenvolvido pelo curso de redes de computadores.

Reconhecimento por ações no âmbito social
Premiações locais e regionais
• United Nations Academy impact (UNAI), entidade pertencente à Organizações das Nações Unidas (ONU), como
Instituição Socialmente Responsável.
•

Selo de Responsabilidade Social pela Associação Brasileira de Mantenedoras (ABMES)

•

Workshop em Gestão de Empresas Educacionais na categoria Força da Marca Regional.

