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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO  

 

1.1. Do Histórico 

A Faculdade de Ciências da Bahia - FACIBA foi credenciada por meio da 

Portaria Ministerial nº 3.994, publicada no D.O.U. em 31/12/2002.  

Por meio da Portaria MEC nº 1888, de 16 de novembro de 2010, obteve o 

reconhecimento do curso de graduação de bacharelado em Filosofia.  

A Faculdade de Ciências da Bahia - FACIBA iniciou suas atividades na área de 

educação superior, em 2003, desenvolvendo ações que visavam ao 

aprimoramento da educação, pela elevação da qualidade de vida pessoal e 

profissional das pessoas. Passou a construir a sua história com momentos 

desafiadores, com resultados exitosos. 

O período de Entre 2006 a 2010 sinalizou uma grande necessidade de 

redirecionamento da política institucional, que demandava por grandes 

mudanças para obter a saúde institucional desejada. 

Nesse sentido, as perspectivas registradas no PDI do período acima referido 

foram parcialmente realizadas, tendo em vista o que vinha sendo apontado 

pelas auto avaliações institucional. 

Assim sendo, buscou-se atender a exigência de alta prioridade que foi a 

aquisição da sede própria, que foi alcançada pela aquisição da sede própria em 

2009, na compra de um prédio colonial, construído no século XIX, de quatro 

andares.  

A partir de 2010, em terreno anexo foi iniciada a ampliação da sede, pela 

construção de prédio anexo de sete (7) andares expandindo a infraestrutura 

física, com trinta e cinco (35) novas salas.  

O prédio de características centenárias, situado à Rua Direita da Piedade, nº 

02, Barris, CEP 40070 – 190 – Salvador - Bahia, atualmente oferece melhores 

instalações para os alunos, professores, colaboradores e parceiros. A nova 

sede própria fica próxima a estação da lapa e do metrô, localização privilegiada 

e articulada com 70% dos bairros de Salvador. 

Houve a reestruturação do perfil institucional e de equipe, os investimentos de 

reforma e ampliação da infraestrutura física, do reconhecimento do curso de 

filosofia, com a reorganização do projeto pedagógico do curso de Filosofia 
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bacharelado, em especial na grade curricular, a duração do curso que era de 

cinco anos, passou para três anos e meio, etc.  

Em 2008, recebeu-se a comissão do MEC, para fins de reconhecimento do 

curso de bacharelado em Filosofia, conforme processo SAPIENS/MEC nº 

20060012841, número do SIDOC 23000.003861/2007-20, avaliação cód. 

57004. Em agosto/2008 obteve resultado satisfatório na avaliação do curso, 

onde a FACIBA manifestou-se favorável ao Relatório da Comissão, por meio 

da carta 001/2008 do ICC-Bahia. Houve a formatura da primeira turma do curso 

de bacharelado em filosofia em novembro de 2008.  

Essas conquistas tiveram como base para suas vitórias pessoas 

comprometidas com o desenvolvimento institucional e com valores 

humanísticos, enquanto propulsores da excelência dos serviços educacionais; 

da transformação de objetivos e metas em realizações: colaboração; qualidade; 

visão de futuro, integridade e respeito ao ser humano. Nesse cenário, a 

FACIBA vem se destacando ao longo do tempo, conquistando o respeito social, 

pela seriedade e dedicação, na oferta da educação superior. 

 

1.2. Caracterização da IES 

 

1.2.1. MISSÃO 

 

A promoção de uma educação superior que prime pelo alargamento do 

conhecimento, por formar profissionais de nível superior, procurando neles 

desenvolver o espírito científico e o pensamento critico, criativo e reflexivo, que 

os distinga como seres humanos integrais, aptos a promover o 

desenvolvimento harmônico da sociedade, no que se inclui o bem comum, a 

cultura da paz e da justiça social, como pressupostos fundamentais da 

cidadania e do estado democrático de direito. 

Para alcançar essa Missão, a Instituição promove a educação superior 

integrando o ensino de graduação, pós-graduação e extensão, visando à 

formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o 

autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do 

Estado e da região. 
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A FACIBA partilha dessa responsabilidade com a comunidade interna e 

externa, com parcerias com organizações locais e internacionais. Nesse 

sentido, a Instituição vem se inserindo como referência no Estado, assumindo o 

compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da 

região e introduzindo os egressos no mercado de trabalho. A Instituição 

entende que, na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e com o 

mercado de trabalho, em particular, define os seus campos de atuação 

acadêmica presente e futuro. 

A análise da realidade social, econômica, política e cultural local, enriquece a 

articulação do ensino de graduação e de pós-graduação, associada ao 

aprofundamento da compreensão da realidade em que a instituição está 

inserida, que combina equilíbrio e desenvolvimento técnico, humanístico e 

sistêmico. 

Para realizar a sua Missão, a Instituição parte da ideia de que, enquanto 

agência promotora de educação superior deve ser possuidora de uma política 

de ensino rigorosa, sólida e articulada organicamente para a sociedade. 

 

1.2 Investigação dos aspectos do curso presencial 

Tendo em vista o alcance das propostas inseridas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI para o período de 2019-2021, necessário 

se fez aplicar a pesquisa institucional em duas vertentes. A primeira visando a 

investigar os aspectos do curso presencial. A segunda na perspectiva de 

identificar os aspectos de criação dos cursos na modalidade de Educação a 

distancia – EAD. 

ESSA etapa da pesquisa institucional está relacionada aos aspectos 

presenciais.  

A comissão de avaliação foi composta conforme Portaria de designação 

abaixo: 
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1.3.1 Composição da CPA 

Componente Função na IES 

Maria Célia C. de Melo Diretoria 

Ruy César Evangelista Salles Técnico-administrativo 

Márcia Maria M. T. Simões 

Santos 
Representante do corpo discente 

Adriana Helena M. Gusmão 

Andrade  
Representante do corpo docente 

Israel Celestino da Silva Representante da Sociedade Civil 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Relatório de auto avaliação Institucional da FACIBA visa a apresentar as 

ações desenvolvidas durante o ano de 2018, pelas diversas áreas e setores da 

Instituição.  

A Comissão Própria de Avaliação, com base em Pesquisas realizadas com o 

seu público e atendendo ao Art. 61-D, da Portaria Normativa Nº 40, 

consolidada e publicada em 29 de dezembro de 2010, organizou o presente 

Relatório de auto avaliação Institucional.  

O referido relatório de auto avaliação Institucional FACIBA/2018, procura 

retratar a situação atual, apresentando atividades e projetos desenvolvidos pela 

Instituição, tomando como referência as dimensões integrantes do SINAES.  

Nesse sentido, é importante destacar que durante o ano de 2018, embora 

tenha ocorrido atrasos nas obras de reforma do prédio sede da IES, em 

decorrência do não cumprimento do contrato por parte da empresa contratada 

para este fim, foi adquirido elevador, com instalação pré-agendada, construída 

salas de: 

• Professor 

• CPA 

• NDE  

• Coordenações dos cursos: presencial e EADs 

• Transferência da biblioteca para o segundo andar 

• Direção 
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A primeira turma do curso de bacharelado em Filosofia teve sua colação de 

grau em dezembro de 2008. O Bacharel em Filosofia é um profissional capaz 

de compreender, analisar e interpretar os principais temas, acerca da realidade 

sociocultural, com capacidade de refletir sobre a experiência nas situações 

organizacionais, mantendo aberto o diálogo com as diversas tendências 

filosóficas atuais.  

Essa proposta pedagógica visou a alcançar a inserção no mercado da Faciba 

preocupou-se em oferecer um curso de Filosofia organizacional tendo em vista 

o dinamismo do mercado de trabalho, com profissionais com foco no preparo 

contínuo através do domínio de conteúdos teóricos práticos associando a 

filosofia e a administração. 

A ausência de colocação dos egressos no mercado de trabalho, pela não 

formação de novas turmas, em função da baixa demanda de candidatos ao 

curso de Filosofia, instalou uma realidade sem perspectiva de continuidade de 

classes regulares do curso. 

Optou-se pela realização do Programa de PROFICIÊNCIA EM FILOSOFIA que 

oportuniza as pessoas com extraordinário aproveitamento nos estudos de 

teologia ou Filosofia e afins a integralizar créditos, de acordo com as normas do 

sistema de ensino, regulamentado pela LDB 9394/96, art. 47 e Parecer 

095/2009, que inseriu o art. 86-A na referida Lei sobre o aproveitamento de 

estudos teológicos e filosóficos, realizados em seminários, cursos livres e 

equivalentes. Dessa maneira, a Faciba associou o referido Programa, dando 

continuidade ao curso de Filosofia Organizacional, de caráter inovador, 

reconhecido pela Portaria 1.888/MEC de 12/11/2010, onde são oferecidas 

disciplinas da área de Filosofia e de Administração, visando a direcionar seus 

concluintes para o mercado de trabalho. 

Em face a involução, ou seja, da não formação de turmas regulares a Faciba 

habilitou-se a entrar com pedidos de novos cursos, dessa vez na modalidade 

EAD junto ao sistema E-MEC, visto que, a mantenedora tinha a intenção de 

sempre trabalhar com conceitos satisfatórios em todos os seus cursos. 

Todavia, mesmo com a perspectiva de autorização e credenciamento de 

cursos EAD, foram mantidas as reuniões de CPA e realização da pesquisa 

institucional. 
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A aplicação da pesquisa foi direcionada para a comunidade interna da 

instituição. 

 

3. DIMENSÕES DA AUTO-AVALIAÇÃO 

3.1 DIMENSÃO 01: MISSÃO E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

a) Você tem conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da FACIBA? 

 

Sim – 73,22% 

Não – 26,78% 

 

 

 

 

 

 

b) Você conhece a missão da 

FACIBA, caracterizada pela 

promoção de uma 

educação superior que 

prime pelo alargamento 

do conhecimento, na 

formação profissional, 

procurando neles desenvolver o espírito científico e o pensamento 

reflexivo?  

 

Sim – 54,32% 

Não – 45,68% 

 

 

 

 

 

SIM

NÃO

SIM

NÃO



 

 9 

c)  Na sua opinião, a FACIBA 

prima pelo desenvolvimento 

social? 

 

Sim – 58,17% 

Não – 41,83% 

 

 

d) No seu entendimento a 

comunicação da FACIBA 

satisfaz as demandas da 

sociedade? 

 

Supera as expectativas – 

16,86% 

Satisfaz – 57,92% 

Satisfaz parcialmente – 20,47% 

Não satisfaz – 4,75%  

 

Índice de satisfação com o indicador 

Em comparação ao relatório da CPA referente ao ano de 2017, observa-se que 

houve uma melhora, apesar de pouco significativa, mas que demonstra que 

houve uma melhora no trabalho da IES.  

 

A CPA acredita que o incremento com a reformulação do site a uma melhor 

comunicação nas redes sociais, seja possível atingir a quase totalidade da 

comunidade acadêmica. 

 

A CPA já passou para a direção da IES algumas medidas que serão 

implantadas no ano de 2019 e 2020 para a fixação da missão, visão e valores 

da IES;  dentre essas medidas a IES: disponibilizará banners com a missão e 

visão em todos os andares da FACIBA, além de colocar em todos os 

documentos da IES a missão e visão como rodapé. 

 

SIM

NÃO

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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Visando uma maior comunicação com a comunidade, a FACIBA irá 

disponibilizar em seus corredores quadros de aviso e também irá procurar 

estreitar essa relação nas redes sociais, etc. 

 

3.2. DIMENSÃO 02: POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A 

EXTENSÃO 

a) Como você avalia o Projeto 

Pedagógico de seu Curso?  

 

Supera as expectativas - 

19,99% 

Satisfaz - 63,96% 

Satisfaz parcialmente - 10,11% 

Não satisfaz - 5,94%  

 

b) Como você avalia o corpo 

docente de seu curso?  

 

Supera as expectativas - 

22,29% 

Satisfaz - 71,02% 

Satisfaz parcialmente - 5,04% 

Não satisfaz - 1,65%  

 

 

c) As aulas e atividades 

teóricas atenderam às 

necessidades de seu curso 

e suas expectativas?  

 

Supera as expectativas - 

18,65% 

Satisfaz - 74,41% 

Satisfaz parcialmente - 4,81% 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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Não satisfaz - 2,13%  

 

 

 

d) As aulas e atividades práticas 

atenderam às necessidades de 

seu curso e suas expectativas?  

 

Supera as expectativas - 13,47% 

Satisfaz - 23,55% 

Satisfaz parcialmente - 53,12% 

Não satisfaz – 9,86% 

 

e) A relação entre a teoria e a 

prática atenderam ao 

desenvolvimento de sua 

formação profissional?  

 

Sim – 91,75% 

Não – 28,05%  

 

 

 

f) Como você avalia os projetos 

de iniciação científica da 

FACIBA?  

 

Supera as expectativas - 

1,35% 

Satisfaz - 25,22% 

Satisfaz parcialmente - 51,60% 

Não satisfaz – 21,83%  

 

 

SIM

NÃO

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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g) Como você avalia os horários 

das aulas?  

 

Supera as expectativas - 7,97% 

Satisfaz - 32,39% 

Satisfaz parcialmente - 58,72% 

Não satisfaz - 0,92% 

 

 

Análise do Indicador:  

O objetivo das políticas para ensino, pesquisa e extensão da FACIBA está 

centrado no desenvolvimento articulado da fomento do saber, de forma a 

compatibilizar a formação técnica e científica do estudante ao tempo que 

desenvolve atividades práticas voltadas a produção do conhecimento e 

interlocução destes aspectos diretamente com a sociedade civil organizada, em 

especial, com a comunidade existente no entorno da IES.  

Com base na pesquisa institucional, foi possível inferir que as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão da FACIBA se encontram amplamente aprovadas 

pelo corpo discente, visto que os Projetos Pedagógicos dos Cursos foram 

avaliados positivamente  

O corpo docente da FACIBA obteve resultado muito significativo a demonstrar 

que 93,31% dos docentes foram avaliados de forma satisfatoriamente. 

Resultado que não surpreendeu, pois, na avaliação docente realizada no 

segundo semestre de 2016 o corpo docente da Instituição foi valorado com 

81,14, demonstrando assim que as ações da Coordenação Acadêmica foram 

positivas para o processo. 

Os projetos de iniciação científica passaram a ter uma melhor percepção pelos 

alunos, pois os professores estão orientados a esclarecer melhor a importância 

deste componente curricular.  

Para os anos de 2019 e 2020 a FACIBA pretende realizar a contratação de 

novos profissionais para atuarem no EAD, com isso, o quadro de docentes irá 

aumentar consideravelmente e consequentemente as produções e projetos de 

extensão. 
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3.3. DIMENSÃO 03: RESPONSABILIDADE SOCIAL E COMUNICAÇÃO 

a) C

omo você avalia a relação da 

responsabilidade social com a 

prática cotidiana dos cursos? 

 

 

Supera as expectativas - 3,31% 

Satisfaz - 12,39% 

Satisfaz parcialmente - 58,72% 

Não satisfaz - 25,58% 

 

 

b) As Bolsas oferecidas aos 

alunos expressam a visão da 

política de apoio social da 

FACIBA? 

Sim - 47,65% 

Não - 52,35% 

 

 

 

 

c) Qual o seu grau de 

satisfação em relação à 

comunicação da FACIBA 

com a sua prática social? 

 

Supera as expectativas - 

11,98% 

Satisfaz - 17,55% 

Satisfaz parcialmente - 42,55% 

Não satisfaz 7,40% 

 

SIM

NÃO

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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d) Como você avalia a propaganda na 

mídia, com a finalidade de divulgar 

a FACIBA? 

 

Supera as expectativas - 7,33% 

Satisfaz - 47,92% 

Satisfaz parcialmente - 39,16% 

Não satisfaz – 5,59% 

 

 

e) Como você avalia a difusão das 

informações da Faciba em site e 

redes sociais? 

Supera as expectativas - 19,28% 

Satisfaz - 62,97% 

Satisfaz parcialmente - 14,29% 

Não satisfaz – 3,46% 

 

Análise do Indicador: 

O ano de 2017 foi um divisor de águas no que se refere a comunicação da 

FACIBA com a comunidade acadêmica e a comunidade externa. A 

administração fez investimentos na gestão das redes sociais, modernização do 

site além dos investimentos em propaganda e marketing através de ações com 

uma equipe de vendas, outdoors, banners e painéis. Essa mesma política vem 

sendo continuada demonstrando que o processo precisa ser mantido. 

A política de bolsas de estudos adotada em 2016 foi mantida, premiando os 

alunos que fizeram pagamentos em dia, desta forma, a IES passou a conceder 

descontos a praticamente toda a comunidade acadêmica. Além disso, foram 

formalizados convênios com empresas para a concessão de bolsas parciais de 

até 20% do valor da mensalidade. 

Também foram oferecidas bolsas integrais aos alunos. 

Para os anos de 2019 a 2021 a IES continuará investimento nas redes sociais 

e campanhas de mídia para divulgação da marca da IES.   

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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3.4. DIMENSÃO 04:  

GESTÃO INSTITUCIONAL E ACADÊMICA 

a) Como você avalia a gestão institucional da FACIBA? 

 

Supera as expectativas - 19,14% 

Satisfaz - 37,41% 

Satisfaz parcialmente - 39,97% 

Não satisfaz – 3,48% 

 

 

b) Como você avalia a gestão acadêmica da FACIBA? 

 

Supera as expectativas - 22,05% 

Satisfaz - 47,44% 

Satisfaz parcialmente - 23,17% 

Não satisfaz – 7,34% 

 

 

c) Como você avalia a gestão da 

biblioteca? 

Supera as expectativas - 8,27% 

Satisfaz - 23,14% 

Satisfaz parcialmente - 39,15% 

Não satisfaz – 29,44% 

 

 

d) Como você avalia a gestão da 

secretaria de cursos? 

 

Supera as expectativas - 27,05% 

Satisfaz - 18,02% 

Satisfaz parcialmente - 44,29% 

Não satisfaz - 10,64% 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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e) Como você avalia o atendimento 

ao aluno e retorno dos processos 

acadêmicos e administrativos pela 

secretaria geral de alunos? 

 

Supera as expectativas - 10,88% 

Satisfaz - 61,32% 

Satisfaz parcialmente - 18,71% 

Não satisfaz – 9,09% 

 

Análise do Indicador: 

Relevante indicador, a Gestão Institucional e Acadêmica, revela a forma pela 

qual as políticas descritas no PDI e PPC dos diversos cursos são 

implementadas e gerenciadas de forma prática e atual pela Direção e 

Coordenações de cursos e setores específicos. 

Esse indicador apresenta um aspecto interessante, pois quase todos os itens 

avaliados apresentam comportamento ascendente, o que se pode concluir que 

a gestão da FACIBA está em busca de um direcionamento positivo. As 

medidas tomadas nos anos anteriores vêm se refletindo nesse aumento de 

credibilidade nos gestores da IES. 

Apesar da aprovação dos gestores, setores como a biblioteca, secretaria e a 

coordenação acadêmica necessitam de mudanças estruturais para possibilitar 

uma melhora dos índices avaliativos. 

Para os anos de 2019 a 2021 a direção da IES pretende continuar com a 

melhoria implantada nos últimos anos. Para isso, espera-se investir em 

capacitações profissionais para todos os envolvidos: corpo técnico-

administrativo e corpo docente. Serão disponibilizados para os docentes 

também cursos de pós-graduação em EAD. Tudo isso visando uma melhoria 

no atendimento dos novos cursos solicitados pela IES. 

 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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3.5. DIMENSÃO 05: INFRAESTRUTURA GERAL 

a) Como você avalia a área de 

convivência, ruas e acessos 

da FACIBA? 

 

Supera as expectativas - 

33,33% 

Satisfaz - 33,33% 

Satisfaz parcialmente - 

19,25% 

Não satisfaz – 14,09% 

 

b) Como você avalia as instalações 

das salas de aula?  

 

Supera as expectativas - 23,29% 

Satisfaz - 67,43% 

Satisfaz parcialmente - 9,01% 

Não satisfaz – 0,27% 

 

c) Como você avalia a iluminação 

e arejamento dos ambientes?  

 

Supera as expectativas - 

54,55% 

Satisfaz - 26,91% 

Satisfaz parcialmente - 15,43% 

Não satisfaz – 3,11% 

 

 

d)  Como você avalia a limpeza da 

FACIBA (banheiros, áreas 

abertas, salas de aula)?  

 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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Supera as expectativas - 62,21% 

Satisfaz - 29,24% 

Satisfaz parcialmente - 5,72% 

Não satisfaz - 2,83% 

 

Análise do Indicador: 

Quanto a Infraestrutura Geral, continua evidenciada a satisfação em relação à 

área de convivência, limpeza dos banheiros, segurança no campus, instalações 

das salas de aula e salas multimídia, implicando na continuidade das diretrizes 

atualmente implantadas. 

As soluções adotadas através da aquisição de novos aparelhos de ar 

condicionado, a melhora a na iluminação das salas, possibilitou um salto 

positivo na avaliação. 

Objetivos para o próximo ciclo avaliativo: 

• expansão do número de sala de aulas, adequando à expansão do 

andamento dos ciclos de formação dos cursos; 

• estudo de medidas mais adequadas com a sustentabilidade ambiental 

para a climatização das salas de aula, visando aperfeiçoar o conforto 

térmico dos alunos nos ambientes da instituição, como também atender 

aos preceitos ambientais; 

• aquisição de novos equipamentos de audiovisuais para as novas salas 

de aula. 

Essa melhoria na infraestrutura da IES já começou no inicio do ano de 2019, 

houve uma ampliação do número de salas de aula; a construção de um 

auditório; a instalação da biblioteca física em novo ambiente, com salas de 

estudo individual e em grupo; novas salas para professores em tempo integral; 

além da instalação de um elevador no prédio no IES. 

Visando a melhoria das instalações, a IES optou também para o uso da 

biblioteca persons. 

 

3.6. DIMENSÃO 07: LABORATÓRIOS 

a) Como você avalia a disponibilidade 

de laboratórios de informática? 
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Supera as expectativas - 14,98% 

Satisfaz - 35,84% 

Satisfaz parcialmente - 43,46% 

Não satisfaz - 5,72% 

 

 

b) Como você avalia as instalações e 

recursos disponíveis nos laboratórios 

de informática? 

 

Supera as expectativas - 25,21% 

Satisfaz - 32,19% 

Satisfaz parcialmente - 25,47% 

Não satisfaz - 17,13% 

 

Análise do Indicador: 

A FACIBA desenvolve um programa permanente de melhorias visando 

apresentar condições ideais para o desenvolvimento de atividades práticas aos 

seus estudantes. 

No entanto, vale salientar o índice relativo aos laboratórios de informáticas, um 

baixo grau de satisfação de seus usuários, mas vale ressaltar que está 

projetado para o ano de 2017 a aquisição de novos equipamentos para o local, 

em quantidade suficiente para atender a  demanda dos novos alunos da 

Faculdade. 
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3.7 DIMENSÃO 08: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

a) Como você avalia a política de atendimento ao discente (Regimento 

Interno, Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

– PDI, etc.)? 

 

Supera as expectativas - 

15,28% 

Satisfaz - 37,89% 

Satisfaz parcialmente - 33,67% 

Não satisfaz - 13,16% 

 

 

b) Como você avalia a política de 

acompanhamento do aluno que 

já concluiu o curso (egressos) e 

criação de oportunidades de 

formação continuada? 

 

Supera as expectativas - 2,35% 

Satisfaz - 9,42% 

Satisfaz parcialmente - 15,95% 

Não satisfaz - 72,28% 

 

c) Como você avalia a atuação da 

FACIBA em relação à captação 

de convênios e de oportunidades 

no mercado profissional? 

 

Supera as expectativas - 5,98% 

Satisfaz - 7,21% 

Satisfaz parcialmente - 21,97% 

Não satisfaz - 64,84% 
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d) Como você avalia a atuação do 

Núcleo de Atendimento ao 

Estudante? 

 

Supera as expectativas - 37,94% 

Satisfaz - 42,75% 

Satisfaz parcialmente - 10,11% 

Não satisfaz - 9,20% 

Análise do Indicador: 

Ficou demonstrado que o atendimento ao aluno satisfaz plenamente as 

necessidades dos alunos, porém, será necessária uma melhor divulgação dos 

aspectos concernentes ao acompanhamento de egressos e de oportunidades 

de trabalho para os nossos estudantes. 

Visando melhorar o atendimento dos nossos alunos egressos, a FACIBA irá 

implantar no ano de 2019, o núcleo de atendimento ao egresso – NEA, este 

terá como objetivo acompanhar os egressos, estreitando os laços entre a IES e 

os mesmos. 

 

DIMENSÃO 09: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

a) Você conhece os Métodos de 

Avaliação Institucional da 

FACIBA (Pesquisa de Ensino e 

Desempenho Docente)? 

 

Sim - 77,48% 

Não – 22,52% 

 

 

 

b) Você participa dos Métodos de 

Avaliação Institucional da 

FACIBA (Pesquisa de Ensino e 

Desempenho Docente)? 

SIM

NÃO

SIM

NÃO



 

 22 

 

Sim - 3,15 

Não - 96,85 

 

‘ 

 

 

c) Como você avalia os resultados 

da sua instituição: 

Reconhecimento de Cursos; 

Resultado do Enade; Resultado 

de Pesquisas Internas 

(feedback)? 

 

Supera as expectativas - 

27,45% 

Satisfaz - 23,15% 

Satisfaz parcialmente - 21,10% 

Não satisfaz – 28,30% 

 

Análise do Indicador: 

O objetivo da realização de Pesquisas Internas de Auto Avaliação está em 

consonância com as diretrizes traçadas pelo MEC, por intermédio do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). É por meio do processo 

de Auto avaliação que a instituição de ensino consegue visualizar as estruturas 

internas, suas atividades e, principalmente, a diversidade de processos 

acadêmicos que influenciam no dia a dia da IES. 

Diante desses resultados, conclui-se que alguns objetivos traçados ainda não 

foram alcançados, sendo mantidos para o próximo ciclo avaliativo: 

• ampliar a participação dos docentes nas pesquisas de auto avaliação 

internas; 

• ampliar a participação dos discentes nas pesquisas de auto avaliação 

internas; 

Supera as expectativas 

Satisfaz

Satisfaz parcialmente 

Não satisfaz 
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• ampliar a participação dos funcionários nas pesquisas de auto avaliação 

internas, e 

• aperfeiçoar a comunicação interna de forma a propiciar uma maior 

participação dos interessados nas pesquisas de auto avaliação. 
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ATAS CPA 2018 

CURSO PRESENCIAL 
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PORTARIA DIR 13/2015  

REEDITA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA 

- FACIBA. 

O Diretor da Faculdade de Ciências da Bahia, no uso de 

suas atribuições, prevista no Artigo 14 do Regimento 

Geral da Faculdade de Ciências da Bahia. 

Considerando a necessidade de regulamentação da criação da Comissão Própria de Avaliação 

– CPA da Faculdade de Ciências da Bahia;  

Considerando necessidade de estabelecer a atribuições da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA da Faculdade de Ciências da Bahia. 

Considerando o extravio da portaria que criava e regulamentava a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA da Faculdade de Ciências da Bahia. 

Considerando a necessidade de atender as exigências normativas do Ministério da Educação. 

Resolve: 

Artigo 1º - A presente portaria reedita a criação da Comissão Própria de Avaliação - CPA da 

Faculdade de Ciências da Bahia – FACIBA. 

Componentes: 
Ana Mirian Richa Morais                           
Adriana Helena M. Gusmão Andrade     
Israrel Celestino da Silva                         
Márcia Mª M. T. Simões Santos                
 

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se todas as demais disposições 

contrárias. 

 

Cumpra-se e publique-se 

 

Salvador, 24 de abril de 2015 

 

Afonso de Santana Miranda 
Diretor Geral 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-
CPA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA – ANO 2018 

 
 

Aos  cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, ás dezesseis 
horas, reuni-se nas instalações da Faculdade de Ciências a Comissão Própria 
de Avaliação da Faculdade de Ciências da Bahia, com a presença dos 
seguintes membros: Ana Mirian Rocha Morais, Presidente da CPA e 
represantante do corpo técnico-administrativo, Adriana Helena Magalhães 
Gusmão Andrade, representante do corpo docente, Israel Celestino da Silva, 
representante da sociedade civil e Márcia Mª M. T. Simões Santos, 
representante do corpo discente. Com a palavra, o Presidente da CPA, Ana 
Mirian Richa Morais, deu início á reunião dando as boas vindas aos membros 
da CPA após o recesso e festas de final de ano. O presidente passou a 
palavras para os membros que se apresentaram e discutiram sobre as 
atividades da CPA para o ano de 2018. Foi sugerido pela professora Adriana 
Helena Magalhães Gusmão um calendario préestabelecido para as próxima 
reunião desta Comissão. Após todos os membros concordarem com a 
sugestão, o Presidente da CPA marcou a próxima reunião para 09 de abril de 
2018. Nada maisa havendo a tratar o presidente encerrou a reunião, e eu , 
Márcia Mª Simões Santos, lavrei a presente ata que vai assinada pelos 
presentes.  
 
Salvador, 05 de fevereiro de 2018. 
 
 
Ana Mirian Richa Morais                          
__________________________________ 
Adriana Helena M. Gusmão Andrade    
__________________________________ 
Israrel Celestino da Silva                        
___________________________________ 
Márcia Mª M. T. Simões Santos               
_________________________________ 
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE  
AVALIAÇÃO-CPA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA – ANO 2018 

 
 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas,  
reuniu-se, nas instalações da Faculdade de Ciências da Bahia a Comissão Própria 
de Avaliação da Faculdade de Ciências da Bahia, com a presença dos seguintes 
membros: Ana Mirian Rocha Morais, Presidente da CPA e representante do corpo 
técnico-administrativo, Adriana Helena Magalhães Gusmão Andrade, representante 
do corpo docente, Israel Celestino da Silva, representante da sociedade civil e 
Márcia Mª Simões Santos, representante do corpo discente. A presidente da CPA 
abriu a reunião agradecendo a participação de todos no processo avaliativo do ano 
de 2017. A mesmo fez o levantamento dos resultados e apresentou os dados para a 
construção do relatório final. Os presentes solicitaram vistas e a comentaram que a 
avaliação de um modo geral foi positiva para a IES. O presidente informou que 
marcará uma reunião com a professora Adriana Helena para construírem uma 
minuta do relatório para uma futura discussão com os membros. A proposta foi 
acatada por todos e nada mais havendo a tratar a Presidente marcou a próxima 
reunião para dia 04 de junho de 2018 encerrada a reunião, e eu, Márcia Mª Simões 
Santos, lavrei a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.  
 
Salvador, 09 de abril de 2018. 
 
 
Ana Mirian Rocha Morais                                            
______________________________________ 
Adriana Helena M. Gusmão Andrade                          
______________________________________ 
Israel Celestino da Silva                                              
______________________________________ 
Márcia Mª M. Teles Simões Santos                             
______________________________________ 
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE  
AVALIAÇÃO-CPA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA –  

ANO 2018 
 
 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas,  
reuniu-se, nas instalações da Faculdade de Ciências da Bahia a Comissão Própria de 
Avaliação da Faculdade de Ciências da Bahia, com a presença dos seguintes membros: 
Ana Mirian Rocha Morais, Presidente da CPA e representante do corpo técnico-
administrativo, Adriana Helena Magalhães Gusmão Andrade, representante do corpo 
docente, Israel Celestino da Silva, representante da sociedade civil e Márcia Mª M. T. 
Simões Santos, representante do corpo discente. A presidente da CPA abriu a reunião 
solicitando que ficasse registrado em ata que a reunião prevista para o dia quatro de 
junho foi adiada para hoje, pois, a minuta do relatório não estava pronta e a mesma achou 
bem alterar a data. Marcia Maria considerou prudente a mudança e disse estar 
plenamente de acordo com a decisão. Os outros membros acompanharam a opinião de 
Marcia e pontuaram para que todos opinassem. Passados uma hora e meia de reunião a 
presidente decidiu suspender pois, estava se tornando muito prolongada e marcou uma 
reunião extraordinária para o dia 06 de agosto de 2018. A proposta foi acatada por todos 
e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e eu, Márcia Mª Simões Santos, 
lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes.  
 
Salvador, 18 de junho de 2018. 
 
 
Ana Mirian Rocha Morais                                            
______________________________________ 
Adriana Helena M. Gusmão Andrade                          
______________________________________ 
Israel Celestino da Silva                                              
______________________________________ 
Márcia Mª M. Teles Simões Santos                             
______________________________________ 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE  
AVALIAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA – ANO 2018 

 
 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniu-
se, nas instalações da Faculdade de Ciências da Bahia a Comissão Própria de Avaliação 
da Faculdade de Ciências da Bahia, com a presença dos seguintes membros: Ana Mirian 
Rocha Morais, Presidente da CPA e representante do corpo técnico-administrativo, 
Adriana Helena Magalhães Gusmão Andrade, representante do corpo docente e Márcia 
Mª M. T. Simões Santos, representante do corpo discente. Anotou-se a ausência de Israel 
Celestino da Silva, representante da sociedade civil. A presidente da CPA abriu a reunião 
passando para a professora Adriana Helena a minuta do relatório que deu continuidade à 
leitura para que todos pontuassem. Feitas todas as devidas anotações, o presidente 
informou que faria as devidas alterações e encaminharia para o e-mail de todos. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente informou que a próxima reunião será marcada via 
whatsapp, pois a mesma terá uma viagem sem data certa para ocorrer no mês de 
setembro. E nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e eu, Márcia Mª Simões 
Santos, lavrei a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.  
 
Salvador, 06 de agosto de 2018. 
 
Ana Mirian Rocha Morais                                            
______________________________________ 
Adriana Helena M. Gusmão Andrade                          
______________________________________ 
Israel Celestino da Silva                                              
______________________________________ 
Márcia Mª M. Teles Simões Santos                             
______________________________________ 
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ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO-CPA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA  

ANO 2018  
(REUNIÃO EXTRAODINÁRIA) 

 
 

Aos dois do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniu-se, 
nas instalações da Faculdade de Ciências da Bahia a Comissão Própria de Avaliação da 
Faculdade de Ciências da Bahia, com a presença dos seguintes membros: Ana Mirian 
Rocha Morais, Presidente da CPA e representante do corpo técnico-administrativo, e 
Márcia Mª Simões Santos, representante do corpo discente. A presidente da CPA abriu a 
reunião e solicitou o registro das ausências da professora Adriana Helena e do Sr. Israel 
Celestino da Silva por motivo de viagem. Mesmo após confirmarem presença pelo 
aplicativo WhatsApp, os mesmos informaram no dia da reunião que não seria possível 
comparecer. A presidente iria justificar a não apresentação da   cópia de uma minuta do 
relatório de questionamentos, para posterior conclusão da versão final do relatório. A 
presidente solicitou registro que em virtude da IES receber a comissão do MEC para 
autorização do curso de Pedagogia EAD, marcará uma nova reunião para segunda 
quinzena de novembro e nada mais havendo a tratar a Presidente marcou a próxima 
reunião para dia 21 de Novembro de 2018 onde será convocada a presença do Diretor 
Geral e Diretora Acadêmica da IES. Encerrada a reunião, e eu, Márcia Simões Santos, 
lavrei a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.  
 
Salvador, 02 de Outubro de 2018. 
 
 
 
Ana Mirian Rocha Morais                                            
______________________________________ 
Adriana Helena M. Gusmão Andrade                          
______________________________________ 
Israel Celestino da Silva                                              
______________________________________ 
Márcia Mª M. Teles Simões Santos                             
______________________________________ 
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ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE  

AVALIAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA BAHIA – ANO 2018 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
horas, reuniu-se, nas instalações da Faculdade de Ciências da Bahia a Comissão Própria 
de Avaliação da Faculdade de Ciências da Bahia, com a presença dos seguintes 
membros: Ruy Sales, Presidente da CPA e representante do corpo técnico-administrativo, 
Adriana Helena Magalhães Gusmão Andrade, representante do corpo docente e Márcia 
Mª M. T. Simões Santos, representante do corpo discente, Israel Celestino, representante 
da sociedade civil e a Professora Célia Melo, Diretora Acadêmica e Prof. Afonso Miranda, 
Diretor Geral. O presidente da CPA abriu a reunião informando que convocou as 
presença do Diretor Geral da IES e da Diretora Acadêmica para apresentação do relatório 
da CPA. Passando para a professora Adriana Helena o relatório da CPA 2018, que deu 
continuidade à leitura para que todos pontuassem, já que o relatório havia sido 
acompanhado por todos. O relatório foi aceito sem necessidade de nenhuma alteração.  
Nada mais tendo a tratar, o presidente informou que a próxima reunião será marcada via 
whatsapp, pois o mesmo estará em viagem sem data certa para ocorrer no mês de 
dezembro. E nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e eu, Márcia Mª Simões 
Santos, lavrei a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.  

 

Salvador, 21 de novembro de 2018. 

 
 
Ruy Cesar Salles                                             
__________________________________ 
Adriana Helena M. Gusmão Andrade             
__________________________________ 
Israrel Celestino da Silva                                   
___________________________________ 
Márcia Mª M. T. Simões Santos               
_________________________________ 
 
 
Convidados: 
Maria Célia C. de Melo                              
_________________________________ 
Afonso Miranda                                         
__________________________________ 
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