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1. Dados da Instituição 

 

Nome / Código da IES: IES – 534 – Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública / EBMSP, 

mantida pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências / FBDC. 

 

Caracterização da IES: 

 

Instituição Privada / sem fins lucrativos / IES 

 

Estado: Bahia                             Município: Salvador 

 

Composição da CPA: 

Coordenação: Maria Angélica Godinho Mendes de Abreu 

Representantes do segmento técnico-administrativo: 

Cristiane Silva Santana, Francisco Paulo da Silva Ramalho, Luciana Lima Branco, Jucinara 

Inácio Menezes, Maria Angélica Godinho Mendes de Abreu, Fabiana Alves Perin, Tatiane 

do Amaral Oliveira 

Representantes do segmento docente: 

Diego Silva Menezes, Mônica Ramos Daltro, Maria de Lourdes de Freitas Gomes, Carolina 

Pedrosa de Carvalho. 

Representantes do segmento discente: 

Igor Alonso Andrade de Oliveira, Laís Bastos Guimarães e Maiara Lourenço Souza de 

Jesus 

Representante da sociedade civil: 

Mariana Soliani Costa.  

 

Ato de constituição da CPA: Resolução FBDC nº 001/04, de 08.06.2004. 
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2. Considerações Iniciais 

 

A CPA-EBMSP/FBDC foi constituída pelo Conselho Deliberativo da Fundação 

Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, mediante Resolução nº 001 / 04, de 8 de 

junho de 2004. 

A EBMSP manteve como estratégia o uso da Avaliação Global e Agregada, de 

acordo com as dimensões definidas pelo SINAES, englobando a avaliação da infraestrutura 

e serviços acadêmicos da instituição e a avaliação dos cursos no ensino de graduação, 

envolvendo docentes e discentes.   

Decorrente do entrosamento adquirido entre a coordenação geral da EBMSP, a 

comissão diretiva da CPA, a secretaria geral e o NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação, 

fugindo à experiência isolada e setorial, a utilização e desenvolvimento dos sistemas da 

autoavaliação e o gerencial acadêmico têm permitido maior agilidade e segurança ao 

processo gerando resultados mais consistentes e satisfatórios. 

Em relação ao momento de aplicação dos questionários, foi mantida a estratégia 

de vinculação com a matrícula acadêmica, por contar com um maior número de alunos 

disponíveis para uma relação de parceria e vínculo com a instituição. 

Foram aplicadas, a cada semestre, as avaliações de caráter acadêmico – 

autoavaliações docente e discente, avaliação das classes pelo docente e dos docentes pelo 

discente e do concluinte; no fim do ano, avaliação do concluinte e da estrutura e serviços 

acadêmicos.  

O corpo técnico-administrativo participa do processo avaliando a instituição   

através de pesquisa gratuita realizada pelo instituto Great Place to Work - GPTW. O instituto 

tem como premissa que: qualquer empresa, de qualquer lugar, de qualquer tamanho e de 

qualquer segmento pode se tornar o melhor lugar para se trabalhar e tem como objetivo 

construir uma sociedade melhor, ajudando empresas a transformarem seu ambiente de 

trabalho. 

Essa pesquisa utiliza dois questionários elaborados com base em nove práticas 

culturais:  inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar, celebrar e 

compartilhar, coerentes com a Missão, Visão e os Valores da EBMSP – comunicar, 

aprender e ensinar, servir e empreender. O primeiro questionário é quantitativo, engloba 58 

perguntas e é respondido pelos colaboradores. O segundo é qualitativo e é respondido 

pelos gestores. Essa pesquisa é administrada pelo sistema da GPTW através de sorteio 

aleatório de forma a manter a confidencialidade dos participantes, não sendo concedido à 
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empresa participante nenhuma forma de manejo das informações. No final, é entregue um 

relatório fechado constando apenas os resultados obtidos. 

 A avaliação do corpo técnico-administrativo é realizada pelo corpo docente e 

discente da EBMSP através dos questionários aplicados semestralmente pela CPA, com 

questões vinculadas ao atendimento e através da avaliação de desempenho institucional, 

aplicada anualmente pela área de Recursos Humanos. A avaliação de desempenho trata 

os dados através do sistema informatizado RM Totvs. Os resultados são enviados às 

lideranças para análise e feedback com os colaboradores, com subsequente 

preenchimento de plano de ação envolvendo líder e liderado, na direção de uma contínua 

capacitação e melhoria das relações e da qualidade do serviço prestado. 

 

2.1 Sensibilização 

Continuamos utilizando como mecanismos de sensibilização da comunidade 

acadêmica diversos meios de comunicação, tais como: informativo disponibilizado no site 

da EBMSP (Anexo 1); convite publicado para alunos e professores no Portal (Anexos 2 e 

3); reuniões das coordenações de cada curso com seu corpo docente e discente e as 

reuniões dos Conselhos de Série para divulgação dos processos avaliativos. 

Os questionários mantiveram-se os mesmos e o mais recente sistema de 

informática tem fornecido relatórios com maior rapidez e autonomia na análise dos 

resultados.  

Quanto à pesquisa do instituto Great Place to Work, a EBMSP se inscreve no site 

do instituto assinando o termo de consentimento com as regras e as premissas 

estabelecidas, submetendo-se ao processo de avaliação. A EBMSP divulga internamente 

a sua participação na pesquisa brasileira “Melhores empresas para se trabalhar” através do 

site e cartazes disponibilizados nos murais. Além disso, envia para as lideranças a lista com 

os nomes dos colaboradores sorteados pelo instituto, juntamente com o prazo para abertura 

e fechamento dos questionários, cuja data é previamente definida, também, pelo instituto 

de pesquisa. 

 

2.2 Desenvolvimento 

Neste ano, foram discutidas e iniciadas novas estratégias para compilação dos 

dados de avaliações processuais que já ocorrem na instituição, visando análises mais 

aprofundadas e melhoria no tratamento dos dados na CPA e no Núcleo de Qualidade da 

EBMSP. 
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O acesso aos questionários para o corpo docente e discente foi mantido através do 

portal do professor e do aluno. O questionário do concluinte, neste ano, foi realizado pelo 

portal do aluno para os cursos de Fisioterapia, Medicina e Psicologia. Para os demais 

cursos, a aplicação foi manual, pois já constava nos seus calendários de atividades.  

Os dados, levantados e tratados estatisticamente, foram representados por gráficos 

considerando, em uma análise de maneira sistêmica e global, suas diversas características 

(Anexo 3). Em seguida, esses itens foram condensados numa avaliação global, 

representando as potencialidades e fragilidades de cada curso, unidade acadêmica e, por 

fim, ilustrando as condições gerais do ensino e da estrutura da EBMSP. Para representação 

das potencialidades e fragilidades, os resultados foram agrupados, considerando-se 

bom/ótimo como potencialidade e regular/insatisfatório como fragilidade, não obstante ser 

o conceito regular aceitável como uma condição mediana de avaliação, porém, dentro dos 

parâmetros almejados pela instituição, o desejo é atingir, sempre, condições que redundem 

em conceitos superiores. 

A partir dos resultados, consideramos as fragilidades como ponto de partida para 

aprofundamento das análises, tratamento e estratégias de melhoria. As fragilidades foram 

identificadas e analisadas a partir de resultados quantitativos com percentuais abaixo de 70 

e a partir do comparativo 2014-2015, quando um determinado serviço ou um aspecto dele 

apresentou queda na avaliação, com percentual maior ou igual a 10.  

Em consonância com a análise de conteúdo de Bardin (2011), a análise qualitativa 

das questões abertas gerou categorias que estão disponíveis nos quadros de 5 a 8, por 

unidade acadêmica. As fragilidades encontradas estão distribuídas entre as dimensões 

organizadas pelos eixos definidos pelo SINAES. Dessa forma, essa identificação e análise 

de dados visa gerar planos de ação como instrumento de apoio e orientação para o 

desenvolvimento contínuo da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, fator 

preponderante na missão da BAHIANA. 

Foi, assim, realizado mais um processo de autoavaliação amplo e dinâmico, focado 

na importância de agregar melhorias e cumprir integralmente a sua proposta. 
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3. Resultados da Avaliação Institucional – Exercício 2015 

 

Nesse exercício, foi mantido um bom nível de sensibilização para participação no 

processo de avaliação, contando com 2.376 estudantes e 295 professores (Anexo 4).  

Para realização da pesquisa pelo instituto Great Place to Work, foram sorteados 

1.000 colaboradores e 535 responderam. O resultado GPTW 2015 ainda não foi divulgado 

pelo instituto. No entanto, as premiações recebidas pela Bahiana nas primeiras edições do 

GPTW (2012/13 e 2013/14) realizadas em nosso estado, respectivamente, quinto e quarto 

lugar, corroboram o reconhecimento interno dos colaboradores das áreas técnico-

administrativa e acadêmica.  

Os resultados obtidos quanto à avaliação efetuada pelos segmentos discente e 

docente consultados, apontam para uma média aproximada aos exercícios anteriores no 

índice geral de satisfação em relação à infraestrutura da EBMSP com 86,48% de 

potencialidades, cujo detalhamento será feito posteriormente na análise dos indicadores. O 

Quadro 1 resume os resultados dessa avaliação.  

A avaliação quanto ao corpo docente foi plenamente satisfatória, atingindo uma 

média geral de 95,17% de potencialidade (bom/ótimo) e o corpo discente, de igual modo, 

atingiu uma potencialidade de 95,81 %, conforme demonstrado no Anexo 5. 
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3.1 Estrutura e serviços acadêmicos da EMBSP 

Quadro 1 – Avaliação da Estrutura e Serviços Acadêmicos 2015   

 

a) Salas de aula  

Avaliado como uma potencialidade em todas as suas características, apresentando 

uma média global de 87,92% e incremento de 2,82% em relação à avaliação 2014 

(85,10%).  

b) Bibliotecas 

Avaliadas como potencialidade em todos os aspectos nas duas unidades 

acadêmicas, apresentando média global de 90,28% e incremento de 0,97% em relação à 

avaliação 2014 (89,31%). 

c) Laboratórios de ensino  

Avaliados como potencialidade (90,53%) e incremento de 1,74% em relação à 

avaliação anterior (88,79%). 

Quanto ao comparativo 2014/2015 dos aspectos avaliados pelo docente da unidade 

acadêmica de Brotas, dois deles apontaram um aumento no percentual de fragilidade: 
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 Espaço físico: -11,92%  

 Iluminação: -12,50% 

d) Clínicas 

Avaliadas como potencialidade (87,57%), nas duas unidades acadêmicas e em 

todas as suas características: espaço físico; material; equipamento; limpeza; iluminação; 

ventilação e atendimento pelos colaboradores/ técnicos, com um decréscimo no indicador 

de 0,56% em relação a 2014 (88,13%). 

e) Laboratórios de Informática   

Avaliados como potencialidade (88,73%) nas duas unidades acadêmicas, 

apresentando incremento de 3,73% relação à avaliação anterior (85%).  

f) Auditórios/salas de eventos  

Avaliados como potencialidade (90,16%) nas duas unidades acadêmicas, 

apresentando incremento de 2,31% em relação ao exercício anterior (87,85%). 

g) Unidades Acadêmicas – UA/Campi  

Avaliadas como potencialidade (88,24%), apresentando incremento de 0,35% em 

relação ao ano de 2014 (87,89%), com melhoria em todos os índices avaliados.  

Quanto ao comparativo 2014/2015 dos aspectos avaliados pelo docente da unidade 

acadêmica de Brotas, um deles apontou um aumento no percentual de fragilidade: 

 Arborização/paisagismo: -12,41%  

h) Estacionamento 

Avaliado como fragilidade (69,78%), resultado semelhante ao ano anterior 

(69,77%).  Esse indicador é apontado como fragilidade em sua média, em função das 

diferenças estruturais das duas unidades acadêmicas, apresentando, nelas, resultados 

diferentes.  

 Na UA-Brotas: considerado como fragilidade com 52,88%, com diminuição da satisfação 

em relação ao ano anterior (64,5%). Houve uma queda na avalição comparativa, por 

parte dos professores, de - 6,48% quanto à adequação do espaço e de -10,70% em 

relação à disponibilidade de vagas.  

Esse estacionamento tem a sua capacidade em total utilização, sem condições para 

ampliação. Tenta-se, a cada ano, analisar perspectivas de melhoria, no entanto, o dado 

objetivo é de que o terreno da UA Brotas não comporta mais ampliação de vagas, sendo 

essa uma situação séria de gestão pública na cidade de Salvador. 

 Na UA-Cabula, foi apontado como potencialidade (87,29%) em todos os aspectos, com 

percentual semelhante ao ano anterior (87,05%). 
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i) Xerox (terceirizada)  

Avaliada como potencialidade (86,22%) na média das UA, apresentou resultado 

semelhante em relação ao anterior (86,06%). 

j) Cantina 

Avaliada como fragilidade com média de 64,89%, apresentando uma pequena 

diferença positiva de 0,99% em relação ao resultado de 2014 (63,90%). O preço e a 

diversidade de produtos têm sido apontados como menor potencialidade nas duas UAs.  

 UA Brotas: a avaliação comparativa aponta uma queda de - 5,98% na avaliação do preço 

por parte do alunado e de - 5,55% na qualidade dos produtos por parte dos professores. 

 UA Cabula: nessa unidade, todos os aspectos da cantina receberam incremento positivo. 

l) Secretaria das Unidades Acadêmicas  

Item avaliado como potencialidade (88,37%), com avaliação positiva em todos os 

indicadores nas duas unidades, apresentando comportamento semelhante ao resultado 

anterior (87,27%).  

m) Secretaria Geral  

A secretaria geral é um setor criado na estrutura da EBMSP com o objetivo de melhor 

organizar e padronizar o funcionamento das secretarias das unidades acadêmicas. 

Avaliado com os mesmos indicadores das suas unidades – “Instalações e acesso”, 

“atendimento no balcão”, “atendimento telefônico / e-mail”, “qualidade das informações 

fornecidas”, “horário de atendimento”, “cumprimento de prazos para entrega de 

documentos” – foi avaliado como potencialidade (90,37%) com melhoria em relação à 

avaliação 2014 (88,83%). Obteve resultado positivo em todos os seus aspectos.  

n) NAPP (Núcleo de Atenção Psicopedagógica)  

Avaliado como potencialidade (91,93%), obteve aprovação acima de 90% em todos 

os seus aspectos pelos docentes e discentes (horário de funcionamento, atividades 

desenvolvidas, atendimento clínico, orientações e suporte em geral e atendimento 

administrativo).  

o) Supervisão Pedagógica  

Avaliado quanto aos aspectos de “disponibilidade de horário”, “atendimento”, 

“orientação e suporte em geral”, “solução de problemas/ dificuldades”, obtendo resultados 

que o classificam como potencialidade na EBMSP com (90,23%), apresentando melhoria 

no resultado em relação à avaliação anterior (88,99%). 

p) Conselhos de série  
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Serviço de acompanhamento pedagógico, incluído em 2011, foi avaliado na 

pesquisa quanto aos aspectos de “papel do CONSERIE como instância de comunicação 

aluno / professor / instituição”, “qualidade da comunicação (objetividade, clareza, 

transparência)”, “solução de problemas (encaminhamento, devolução)”, obtendo resultados 

que o classificam como potencialidade na EBMSP (86,91%) obtendo um incremento de 

1,78% em relação ao índice no exercício anterior (85,13%).  

q) Responsabilidade Social 

Com o objetivo de avaliar a responsabilidade social da BAHIANA na visão da sua 

comunidade acadêmica, incluiu-se esse indicador na pesquisa, a partir de 2012, obtendo-

se um resultado geral de potencialidade (92,41%) – UA-Brotas (90,35%) e UA-Cabula 

(94,62%), sendo levantados os indicadores de “atenção à saúde de comunidades com 

ações dentro da instituição”, “atenção à saúde de comunidades com ações fora da 

instituição”. Em relação a 2014 (92,11%), houve um incremento positivo na avaliação. 

r) PROIDD – Programa Institucional de Desenvolvimento Docente 

Com o objetivo de avaliar o programa e o impacto do benefício gerado na prática 

pedagógica dos docentes, essa categoria foi incluída na avaliação institucional em 2014.  

Foi avaliado com 90,05% de potencialidade, apresentando um decréscimo - 3,42% em 

relação ao ano anterior (93,47%).  

 

3.2 Quanto ao corpo docente dos cursos de graduação  

Em relação ao corpo docente, os resultados apontam para o índice geral como 

potencialidade na avaliação de todos os cursos (bom + ótimo = média de 95,17%) (Anexo 

5), observando-se que se mantém aproximada da avaliação positiva do ano anterior 

(95,63%), ratificando a estabilidade do desempenho dos docentes da instituição conforme 

é demonstrado na sequência histórica identificada nos anos anteriores, a exemplo dos 

últimos cinco anos: 2010 (93,56%), 2011 (93,11%), 2012 (94,96%); 2013 (95,31%); 2014 

(95,63%) (Anexo 8). O curso de Fisioterapia mantém-se com a melhor média (97,12%) na 

avaliação. 

Todas as questões avaliadas estão relacionadas no Anexo 7 com respectivos 

percentuais por curso e cálculo da média (Anexo 6), apontando o desempenho geral como 

uma alta potencialidade.  

Quanto ao comparativo 2014/2015 das questões avaliadas, três delas apontaram um 

pequeno aumento no percentual de fragilidade: 
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 Estimula a participação dos alunos em atividades de pesquisa? 17,90% de fragilidade 

em 2014 e de 19, 60% em 2015; 

 Estimula e motiva a participação dos alunos em atividades extraclasse? 14,05% de 

fragilidade em 2014 e de 15,18% em 2015; 

 Cumpre prazos estabelecidos com os alunos seja no recebimento das atividades, seja 

na entrega de correções e notas? 8,55% de fragilidade em 2014 e de 10,22% em 2015; 

 Propõe aos alunos atividades diferenciadas de estudo? 9% de fragilidade em 2014 e de 

10,31% em 2015. 

 

3.3 Quanto ao corpo discente 

 O Anexo 4 traz o demonstrativo da população discente que participou da pesquisa, 

alcançando um total de 2.376 alunos, mantendo um excelente índice de participação. 

Na avaliação feita quanto ao corpo discente, conforme Anexo 5, os resultados 

apontam para um índice geral de potencialidade (bom + ótimo = média de 95,81%) como 

média da autoavaliação do alunado e na sua avaliação pelos professores, apresentando 

um discreto incremento em relação a 2014 (94,92%).  

O Anexo 9 demonstra o perfil discente traçado pela autoavaliação discente e a 

avaliação das classes pelo docente. Todas as questões avaliadas estão relacionadas no 

Anexo 11, com seus devidos percentuais, por curso, apontando o desempenho geral como 

uma relevante potencialidade.  

O comparativo histórico dos resultados quanto ao corpo discente encontra-se 

inserido no Anexo 10, demonstrando a evolução dos conceitos obtidos.  

Vale ressaltar que, quanto ao comparativo 2014/2015 das questões avaliadas, três 

delas apontaram uma melhoria com queda no percentual de fragilidade: 

 “Nossos alunos são pontuais?” 12,81% de fragilidade em 2014 e de 6, 20% em 2015; 

 “Os alunos demonstram ter ampliado os conhecimentos fora do horário de aulas, 

extrapolando o que foi ministrado em aulas?” 24,25% de fragilidade em 2014 e de 

17,34% em 2015; 

 “Os alunos são capazes de aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos trabalhados?” 

10,43% de fragilidade em 2014 e de 6, 49% em 2015. 

 

Podemos pensar que a caderneta eletrônica e o trabalho pedagógico voltado para 

os professores em relação à necessidade de gerar informações ao aluno quanto ao seu 

desempenho e condição organizativa ao longo do semestre tenha causado melhor 
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comprometimento do alunado frente à sua pontualidade. Assim, também, o incentivo 

constante dos professores à busca de conhecimento extraclasse, favorecido, também, pela 

metodologia do PBL – Problem Based Learning já apontam para melhores resultados. 

Quanto à aplicabilidade dos conhecimentos teóricos na prática, tem-se realizado, cada vez 

mais, práticas vinculadas aos componentes curriculares desde o primeiro semestre, o que 

favorece muito essa articulação 

 

3.4 Quanto à avaliação do concluinte  

O questionário de avaliação do concluinte foi aplicado em todos os cursos, 

resultando numa amostra satisfatória. Os Anexos 17, 18 e 19 discriminam os aspectos 

envolvidos nessa pesquisa.  

No Anexo 17, em que se encontra o detalhamento do instrumento utilizado, o 

“conceito global atribuído ao curso” foi apontado como potencialidade, com uma média de 

99,83%, identificando uma excelente satisfação dos alunos.  

Foi apontado com um ótimo nível de satisfação, o atendimento dos coordenadores 

de curso (96,51%); dos colaboradores da secretaria (91,52%); dos colaboradores da 

biblioteca (98,57%) e dos colaboradores técnicos de laboratórios, consultórios e 

ambulatórios (98,72%).   

Quanto ao corpo docente, todos os aspectos foram considerados como 

potencialidade, com excelente avaliação: a “qualificação acadêmica” (98,23%), a “utilização 

de metodologias diversificadas” (94,86%), o “interesse no desenvolvimento acadêmico e 

profissional do discente” (93,86%) e o “exemplo de postura ética e profissional” (98,45%). 

Os docentes de todos os cursos foram muito bem avaliados, com altos potenciais de 

satisfação. Salientamos, porém, que os docentes dos cursos de Biomedicina, Fisioterapia, 

Odontologia e Psicologia tiveram os percentual de satisfação em todos os aspectos 

avaliados acima de 94%, demonstrando uma excelente qualificação e atuação. 

A EBMSP foi considerada como uma instituição que se preocupa com a formação 

geral e humanística 98,67%, atendendo, satisfatoriamente, aos aspectos de formação 

generalista e humanística de acordo com as diretrizes curriculares preconizadas pelo MEC. 

Nesse aspecto, os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia foram 

avaliados em 100%, correspondendo a um dos objetivos essenciais dos seus projetos 

político-pedagógicos.  

Quanto às atividades de estágio, os cursos de Biomedicina, Fisioterapia, 

Odontologia e Psicologia tiveram todos os itens avaliados como potencialidade, com 

percentual acima de 84%, o que é de grande relevância na preparação para o mercado de 
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trabalho. Nos itens correspondentes à preparação para o mercado de trabalho, todos os 

cursos tiveram percentual acima de 77%, exceto “fomentar o espírito empreendedor”. Neste 

último item, os cursos de Fisioterapia e Odontologia foram avaliados com 100% de 

satisfação. 

Quanto às instalações e equipamentos, os itens foram avaliados com média acima 

79% em todos os cursos. No entanto os cursos de Odontologia e Psicologia avaliaram como 

fragilidade os recursos audiovisuais (64,71%) e recursos de informática (54,05%), 

respectivamente. 

As políticas de concessão de bolsas de monitoria e de pesquisa (Iniciação científica), 

ainda são avaliadas como fragilidade, apesar do investimento crescente da EBMSP. Os 

percentuais foram satisfatórios, apenas, no curso de Enfermagem para bolsa de iniciação 

científica, com (72,22%) e Odontologia para as duas modalidades de bolsa com (76,47%). 

Também cabe salientar que, quanto ao ambiente acadêmico, todos os cursos 

avaliaram a “manutenção da ordem e disciplina adequados” e “oportunidades diferenciadas 

de crescimento pessoal, técnico e científico” com percentuais excelentes, acima de 90%.  

 De forma global, a avaliação do concluinte de 2015 (89,34%) teve seu percentual 

médio inferior em apenas -0,48% do que o ano de 2014 (89,82%), demonstrando que os 

investimentos que a EBMSP vem fazendo nos diversos segmentos da instituição mantêm 

o nível de satisfação do alunado. Os poucos itens que apresentaram percentuais abaixo de 

70%, devem ser analisados pormenorizadamente por cada coordenador de curso. 

 

3.5 Quanto à satisfação do usuário 

Os opinários de avaliação do usuário foram aplicados em todos os serviços, 

resultando em um total de 11958 usuários entrevistados no ano de 2015. Os Anexos 20 e 

21 discriminam os aspectos envolvidos nessa pesquisa.  

No Quadro 2, encontra-se o histórico da avaliação do usuário por serviço, 

apresentando potencialidade média de 83,43%, o que pode ser traduzido como uma 

satisfação bastante significativa.  
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Quadro 2 –Satisfação usuário por serviço 2015  

 

3.6 Quanto aos canais de comunicação 

A Bahiana, visando o exercício da gestão participativa, da comunicação clara e 

transparente com a comunidade interna e externa, utiliza a Ouvidoria, as Caixas de 

Sugestões e os Conselhos de Série como veículos de melhoria contínua para os seus 

processos administrativos, de prestação de serviços em saúde e acadêmicos.  

As fragilidades apontadas são endereçadas às unidades responsáveis e as 

soluções, encaminhamentos e/ou devoluções são feitas, na sua grande maioria, pelos seus 

respectivos gestores aos autores das manifestações. 

 

3.6.1 Canais de escuta: Caixa de Sugestões, Fale Conosco e Ouvidoria 

Descrição da ação: A Bahiana dispõe dos canais de escuta como uma alternativa para 

que discentes, docentes, colaboradores, usuários e a comunidade em geral manifestem 

sua opinião sobre os serviços educacionais e assistenciais ofertados pela instituição. As 

manifestações podem ser realizadas por meio dos formulários eletrônicos do Fale Conosco 

e da Ouvidoria, disponíveis no site da Bahiana, dos formulários físicos disponíveis nas 

Caixas de Sugestões dispostas nas unidades acadêmicas da instituição, por telefone ou 

presencialmente. 

EIXO 3 FCS 01  FCS 02 FCS 03 FCS 04 FCS 05 FCS 06 FCS 07 FCS 08 FCS 09 

 

Resultados alcançados:  

1. Em 2015, os canais Caixa de Sugestões (unidades acadêmicas Brotas e Cabula), Fale 

Conosco e Ouvidoria, receberam um total de 4.226 manifestações. 

Serviço Respondentes % Potencialidades

ADAB Multiprofissional 4080 81,25%

ADAB Odontologia 366 75,52%

CAFis 459 79,31%

CHTLV - -

LabPat 6716 98,44%

Sepsi 295 80,95%

SerTo 42 85,11%

Média EBMSP 11958 83,43%

Satisfação do Usuário 2015
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Gráfico 14: Evolução mensal das manifestações. 

 

Gráfico 15: Comparativo da evolução mensal de manifestações 2014 e 2015. 

COMPARATIVO DOS TIPOS DE MANIFESTAÇÕES 

Manifestações 2014 2015 

INFORMAÇÕES PROCESSOS SELETIVOS 1669 2058 

INFORMAÇÕES GERAIS 1696 1779 

ELOGIOS 9 4 

RECLAMAÇÕES 124 263 

SUGESTÕES 6 122 

TOTAL GERAL 3504 4226 

No ano de 2014, o número de reclamações recebidas pelos diversos canais de escuta 

representou 4% do total de manifestações recebidas. No ano de 2015, essas reclamações 

representaram 6% do total. É possível observar também um crescimento de 17% no total 

de manifestações, comparando o ano de 2014 com o ano de 2015. 
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Gráfico 16: Comparativo de manifestações, por tipo, em 2014 e 2015. 

 

3.6.2 Conselhos de Série 

Descrição da ação: órgão colegiado composto por representantes discentes, 

representantes docentes, coordenação de curso e supervisão pedagógica, que tem por 

objetivo avaliar o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos   componentes 

curriculares e respectivos semestres. 

EIXO 03     FCS 05     

 

Resultados alcançados:  

1. Reconhecimento da comunidade discente e docente sobre o Conselho de Série 

como instância consultiva e deliberativa nas questões específicas da matriz 

curricular e todas as ações de natureza didática-pedagógica, buscando a melhoria e 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem;  

2. Agilidade na devolutiva e encaminhamentos pedagógicos, e quando necessário a 

setores e serviços acadêmicos, das questões tratadas no conselho de série. 

3. Verifica-se na avaliação dos alunos, o crescimento do valor em percentual em todos 

os itens contidos na avaliação institucional acerca do CONSERIE 2014 a 2015, 

apresentando potencialidade menor 82,27% e maior 90,15%; 

4. Verifica-se na avaliação dos professores acerca do CONSERIE, 2015, o valor em 

percentual de menor potencialidade 89,24% e o maior 97,27%. 

5. As avaliações dos alunos e professores denotam a necessidade de planos de ação 

para melhoria do questionário: revisão das questões, indicadores, valor da meta e 

variáveis de natureza não pedagógica. 
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Quadro 3 – Conselhos de série e Avaliação dos alunos_2015. 

Dimensão do 
questionário 

Avaliação 
Institucional 

Indicador 

Potencialidade 

(Alunos) 

Brotas 

Potencialidade 

(Alunos) 

Cabula 

2014 2015 2014 2015 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Papel do Conselho de 
Série - CONSERIE 
como instância de 
comunicação aluno / 
professor / instituição 

85,61% 86,15% 88,93% 90,15% 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Qualidade da 
comunicação 
(objetividade, clareza e 
transparência) 

84,01% 84,73% 87,18% 89,65% 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Tratamento de 
questões pedagógicas 
(análise, 
encaminhamento e 
devolução dos 
resultados) 

81,92% 83,17% 85,72% 88,22% 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Tratamento de 
questões 
administrativas de 
impacto pedagógico 
(análise, 
encaminhamento e 
devolução dos 
resultados) 

81,75% 82,27% 84,98% 88,07% 

Fonte: Questionário Avaliação Institucional – CPA 2014/2015 
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Quadro 4 – Conselhos de série e Avaliação dos professores_2015 

Dimensão do 
questionário 

Avaliação 
Institucional 

Indicador 

Potencialidade 

(Professores) 

Brotas 

Potencialidade 

(Professores) 

Cabula 

2015 2015 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Papel do Conselho de 
Série - CONSERIE como 
instância de comunicação 
aluno / professor / 
instituição 

92,31% 97,27% 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Qualidade da 
comunicação 
(objetividade, clareza e 
transparência) 

89,74% 96,36% 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Tratamento de questões 
pedagógicas (análise, 
encaminhamento e 
devolução dos resultados) 

91,03% 92,79% 

CONSERIE- 
CONSELHO DE 
SERIE 

Tratamento de questões 
administrativas de impacto 
pedagógico (análise, 
encaminhamento e 
devolução dos resultados) 

89,74% 93,69% 

Fonte: Questionário Avaliação Institucional – CPA 2015 

 

Conselho de Série - 2015 

Cursos Quantidade 

Biomedicina 30 

Ed. Física 2 

Enfermagem 36 

Fisioterapia 31 

Medicina 32 

Odontologia 40 

Psicologia 32 

Total 203 
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4. Fragilidades Identificadas 

 

Nos quadros abaixo, conforme metodologia supracitada, registram-se as fragilidades 

encontradas nas questões abertas e fechadas com vistas a oferecer subsidio para análise 

e abertura de planos de ação pelas áreas competentes. Foram apontadas, também, 

iniciativas institucionais e/ou ações de intervenção implementadas ao longo do ano de 

2015.  

 

4.1 Eixos abrangendo as dimensões do SINAES 

Unidade Acadêmica Brotas 

Quadro 5 – Fragilidades Politicas Acadêmicas 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2 – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades – subcomissões GRAD / PPgE 

Origem dos dados: descritivas das questões abertas 

Categoria de análise Fragilidades Apontadas  

Pedagógico 

Conselho de série 7º/ Fisio (2); Provas finais(2); Prática FRB1 
– superlotação; Humanização prática; Mudança de sala por 
doença; Conflito horário inadequado de atendente Reumato 
com clínica médica; atraso ofício de estágio; Atendente da 
supervisão; Supervisão Pedagógica atendimento; Plano de 
ensino; Provas e aulas – Endocrinologia; Recorreção de 
provas – lento; Falta de privacidade na sala de atendimento do 
aluno 92) 

 

Quadro 6 – Fragilidades Infraestrutura 

EIXO 5 – Infraestrutura Física 

Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação  

Origem dos dados: descritivas das questões abertas 

Categoria de análise Fragilidades Apontadas 

Laboratório 
Obstetrícia, sonares apresentavam defeitos; Atendimento 
funcionários; Qualidade material de TOCE I; Projetor 

Ar condicionado 
Ventilação das salas; Mofo; Manutenção e limpeza (2); 
Qualidade dos aparelhos 

Auditório Falta de auditório (12)  

Bebedouro Poucos filtros, principalmente 3º andar (4)  
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EIXO 5 – Infraestrutura Física 

Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação  

Origem dos dados: descritivas das questões abertas 

Categoria de análise Fragilidades Apontadas 

Xerox 
Diminuir valor (3); abrir mais cedo; qualidade ruim (3); cotas (2); 
mais espaço 

Microondas Disponibilizar micro-ondas (10) 

Sala de Aula Melhorar a acústica das salas de aula 

ADAB 

Espaço Físico (2); Identificação das salas; Materiais e 
equipamentos, exemplo: balanças, tensiômetro; 
esfignomanometro (5); acústica (2); Marcação de consulta; Ar 
condicionado (2); Comunicação de novos procedimentos 

Informática 
Wi fi (3); Software; Qualidade de equipamento(4); Quantidade 
insuficiente 

Origem dos dados: descritivas das questões fechadas 

Fragilidades 
Apontadas  

Ações de Intervenção já realizadas 

Estacionamento – UA 
Brotas 

- Foram colocados novos refletores de luz 

- Estabeleceu-se, no Serviço de Manutenção, programação de 
manutenção preventiva periódica 

- Colocou-se manobrista para orientação e uma melhor 
utilização do estacionamento 

Cantina – UA Brotas 

Ao longo do ano, foram realizadas as seguintes ações: 

- Dedetizações 

- Instalação de câmeras no depósito da  

- Instalação do ponto eletrônico para uso exclusivo da cantina  

- Higienização de toldos, calhas, cadeiras e mesas 

- Reuniões semanais onde foram abordados assuntos 
baseados nos relatórios da CPA e Ouvidoria, com o objetivo de 
profissionalizar o processo e os funcionários, melhorar o 
atendimento, o ambiente, a qualidade e a diversidade dos 
alimentos, higienização do ambiente e alimentos. Tratou-se 
também das questões vinculadas à Vigilância Sanitária, 
contaminação dos alimentos, temperaturas ideais e padrões 
para conservação dos alimentos, calibração das balanças, 
dentre outros. 

  

 

 

 

 



 
 

22 
 

Unidade Acadêmica Cabula 

Quadro 7 – Fragilidades Politicas Acadêmicas 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2 – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades – subcomissões GRAD / PPgE 

Origem dos dados: descritivas das questões abertas 

Categoria Fragilidades Apontadas 

Pedagógico 

Secretaria: não cobrar inscrição monitoria; atrasa prova 3ª 
unidade; atendimento ruim 11 (Natália); prova final; provas não 
entregues; espaço para orientação de TCC; conselhos de 
série: divulgar agenda de reuniões no início do semestre e 
feedback das reuniões aos docentes;  

 

Quadro 8 – Fragilidades Infraestrutura 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação  

Origem dos dados: descritivas das questões abertas 

Categoria Fragilidades Apontadas 

Laboratório 

Melhoria dos laboratórios de odontologia: limpeza 7; equipamentos com 
defeito (ex: cadeiras)  5 ; Pré clínico mais equipamentos - falta lâminas e 
materiais 6; telas ruins; microscópios com defeito e faltando 11;  Lab. FRB 
1 com defeito nos manequins   3;  Lab. Histologia ruim   ; Lab. Biomed: 
aparelhos velhos   ; reformas demoradas 2; disponibilizar mais cadáveres   
Sugestão: Fazer vistoria; atendimento ruim (Enfª também); Lab. Anatomia: 
melhorar refrigeração 4; melhorar acesso (ex: biomorfofuncional); novas 
peças 2; Lab. Bioquimica: Falta material; poucas bancadas 

Xerox 
Diminuir valor (11); abrir mais cedo; qualidade ruim (3); atendimento lento 
(3); trocar a terceirizada; cotas (2) 

Microondas Disponibilizar micro-ondas - 10 

ADAB 
Melhora dos equipamentos do ADAB(2), como a Radiografia e Cadeira 
odontológicas.  

Informática Wi fi (2); Ergonomia (2) 
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5. Considerações Finais 

 

O processo de autoavaliação institucional da EBMSP representa um exercício 
contínuo na direção do diálogo ético e transparente com os diversos atores que compõem 
o seu cenário acadêmico, em consonância com as diretrizes do SINAES. Ao longo dos 
anos, esse processo passou por várias melhorias, tendo a oportunidade de contribuir com 
resultados para o aprimoramento de ações administrativas e pedagógicas que constituem 
a missão educacional e de atenção à saúde da instituição. 

Tais melhorias, aqui sinalizadas, não representam o fim do processo e sim a sua 
essência, uma vez que ele traz em si tal propósito: autoavaliar. Dessa forma, existem 
projetos, em andamento, buscando avançar na qualificação dos registros dos atendimentos 
acadêmico-pedagógicos e dos demais canais de comunicação internos, além de absorver 
os resultados da nova pesquisa com os usuários dos serviços de saúde, de modo a tornar 
a avaliação institucional o mais abrangente e aprofundado possível.  

Os dados levantados, oriundos da opinião dos segmentos docente, discente e 
concluintes, demonstram aquilo que a prática tem assinalado, de que o cenário de atuação 
da EBMSP é extremamente produtivo e visa continuamente pela busca de qualidade. O 
comparativo dos dados, inseridos nos relatórios de 2005 a 2015, indica claramente que as 
ações adotadas, visando superar as fragilidades apontadas, levaram a um incremento 
positivo de satisfação, aumentando ou mantendo os conceitos de potencialidade em 
praticamente todas as dimensões avaliadas. 

Nesse contexto, o processo de modernização administrativa contínua na 
instituição contempla o planejamento estratégico institucional participativo que encontra-se 
em seu segundo ciclo, estabelecido para o período de 2016 a 2020. Orientado por 
indicadores balanceados de desempenho através da metodologia – BSC (Balanced Score-
Card), o Planejamento Estratégico - PE produz projetos que resultam no aperfeiçoamento 
da gestão, na melhoria da qualidade dos serviços e no aumento do nível de satisfação das 
comunidades interna e externa. 

Vale ressaltar que o processo de desenvolvimento administrativo e pedagógico 
crescente da EBMSP tem provocado efeitos que vão desde uma atmosfera de cuidado, 
atenção e dedicação reflexiva, crítica e participativa, aos recentes resultados atingidos com 
as premiações na pesquisa GPTW e com a nota 5 na avaliação do MEC. 

Assim, praticando continuadamente esse processo de avaliação e implementando 
as ações de correção e aperfeiçoamento que os resultados das várias etapas apontam, 
verificar-se-á o quanto a instituição vem progredindo no decorrer do tempo, atendendo às 
necessidades e expectativas dos seus usuários e seu compromisso com uma sociedade 
melhor.  

 

 

Salvador, 29 de março de 2016. 

Maria Angélica Godinho Mendes de Abreu 

Presidente da CPA 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Informativo disponibilizado no site 
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Anexo 2 – Convites eletrônicos postados ao corpo docente 

 

 

Anexo 3 – Convites eletrônicos postados ao corpo discente 
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Anexo 4 - População de respondentes 

 

 

Anexo 5 – Perfil docente / discente – Quadro-resumo
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Anexo 6 – Detalhamento do perfil docente – Gráfico 

 

 

 

 

Anexo 7 -  Avaliação do docente pelo discente – Instrumento (detalhamento) 
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Anexo 8 -  Análise histórica do perfil docente – Gráficos e Tabela Comparativa 

 

Perfil Docente 

Comparativo Histórico % Potencialidades 

2005 82,26% 

2006 84,03% 

2007 90,47% 

2008 92,31% 

2009 94,00% 

2010 93,56% 

2011 93,11% 

2012 94,96% 

2013 95,31% 

2014 95,63% 

2015 95,17% 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Potencialidades 82,26% 84,03% 90,47% 92,31% 94,00% 93,56% 93,11% 94,96% 95,31% 95,63% 95,17%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Avaliação do Perfil Docente, média EBMSP 
2005 - 2015
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Anexo 9 - Detalhamento do perfil discente – Gráfico 

 

Anexo 10 – Análise histórica do perfil discente – Gráficos e Tabela Comparativa 

 

Perfil Discente 

Comparativo 
Histórico 

% 
Potencialidades 

2006 90,63% 

2007 93,26% 

2008 94,14% 

2009 91,62% 

2010 92,93% 

2011 92,77% 

2012 94,01% 

2013 95,17% 

2014 94,92% 

2015 95,81% 
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Anexo 11 - Avaliação das classes pelos docentes 
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Anexo 12 - Percentual de potencialidades por UA e público-alvo 

 

 

Anexo 13 - Quantitativo de respondentes por UA e público-alvo 
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Anexo 14 - Percentual de potencialidades da UA – Brotas 

 

Anexo 15 - Percentual de potencialidades da UA – Cabula 
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Anexo 16 - Análise histórica da avaliação da estrutura 
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Anexo 17 - Avaliação do concluinte – Instrumento (detalhamento) 

 

Pergunta Biomedicina Enfermagem Fisioterapia Medicina Odontologia Psicologia Média EBSP

1. Atendimento de suas expectativas de formação profissional 95,45% 95,24% 94,21% 95,79% 100,00% 100,00% 96,78%

2. A adequação do conteúdo dos componentes curriculares à formação profissional 95,45% 100,00% 100,00% 85,26% 100,00% 100,00% 96,79%

3. A adequação da formação técnica / científica ao seu desempenho profissional atual 100,00% 100,00% 100,00% 91,58% 100,00% 97,30% 98,15%

4. A formação geral e humanística 100,00% 100,00% 100,00% 97,89% 94,12% 100,00% 98,67%

5. A preparação para o mercado de trabalho

A ter promovido uma visão integrada dos conteúdos 100,00% 95,00% 94,12% 95,79% 97,14% 94,59% 96,11%

A ter disponibilizado oportunidades/ campos de estágios / práticas adequados 77,27% 100,00% 88,24% 87,37% 87,88% 94,59% 89,23%

A desenvolver conteúdos teóricos pertinentes à formação profissional 90,91% 100,00% 100,00% 88,42% 96,88% 97,30% 95,59%

A ter proporcionado o desenvolvimento de habilidades profissionalizantes 90,91% 95,24% 100,00% 87,37% 100,00% 100,00% 95,59%

A fomentar o espírito empreendedor 81,82% 80,95% 100,00% 48,42% 100,00% 48,65% 76,64%

6.       A carga horária destinada às aulas teóricas 90,91% 100,00% 94,12% 62,11% 77,14% 94,59% 86,48%

7.       A infraestrutura destinada às aulas teóricas 95,45% 90,48% 100,00% 91,58% 94,29% 94,59% 94,40%

8.       A carga horária destinada às aulas / atividades práticas 77,27% 76,19% 88,24% 87,37% 88,57% 89,19% 84,47%

9.       A infraestrutura destinada às aulas / atividades práticas 76,19% 90,48% 94,12% 85,26% 80,00% 94,59% 86,77%

10.    Às atividades de Estágio promoveram:

A síntese de conhecimentos necessários à profissão 90,91% 95,00% 100,00% 86,32% 94,12% 97,30% 93,94%

A relação entre a teoria e a prática 100,00% 45,24% 100,00% 42,11% 97,06% 97,30% 80,29%

A visualização mais clara da profissão 90,91% 100,00% 94,12% 93,68% 94,29% 97,30% 95,05%

O desenvolvimento de habilidades específicas à profissão 90,48% 100,00% 100,00% 90,53% 94,12% 100,00% 95,86%

Vivência prática em áreas diversas da profissão 90,91% 85,00% 100,00% 88,42% 91,43% 86,49% 90,38%

Atuação de professores/ supervisores/ preceptores no acompanhamento de atividades práticas / estágios 95,45% 95,00% 100,00% 91,58% 94,29% 100,00% 96,05%

11. Ao corpo docente em relação à: 

Qualificação acadêmica 95,45% 95,00% 100,00% 98,95% 100,00% 100,00% 98,23%

Utilização de metodologias diversificadas de ensino aplicadas à disciplina 100,00% 95,00% 94,12% 88,42% 94,29% 97,30% 94,86%

Interesse no desenvolvimento acadêmico e profissional do discente 95,24% 90,00% 100,00% 86,32% 94,29% 97,30% 93,86%

Exemplo de postura ética e profissional 100,00% 100,00% 100,00% 98,95% 97,14% 94,59% 98,45%

12. Às instalações e equipamentos

Salas de aula 100,00% 85,00% 94,12% 91,58% 88,57% 83,78% 90,51%

Recursos audiovisuais 90,91% 90,00% 100,00% 85,26% 64,17% 72,97% 83,89%

Recursos de informática 90,91% 75,00% 100,00% 80,00% 74,29% 54,05% 79,04%

Laboratórios de ensino 77,27% 85,00% 100,00% 78,95% 82,86% 51,35% 79,24%

Ambulatórios / consultórios 77,27% 84,21% 100,00% 91,58% 80,00% 91,89% 87,49%

13. À Biblioteca

Instalações 95,24% 90,00% 94,12% 94,74% 97,14% 83,78% 92,50%

Adequação do acervo às exigências bibliográficas do curso 100,00% 85,00% 94,12% 94,74% 91,43% 86,49% 91,96%

Organização do processo de empréstimos 100,00% 95,00% 94,12% 94,74% 91,43% 94,59% 94,98%

14. Ao seu relacionamento com os colegas

Relações respeitosas, que levam em consideração as diferenças individuais 100,00% 95,00% 94,12% 96,84% 82,86% 97,30% 94,35%

Desenvolvimento de amizades pessoais 90,48% 95,00% 94,12% 98,95% 91,43% 100,00% 95,00%

Desenvolvimento de parcerias profissionais 85,71% 95,00% 82,35% 93,68% 88,57% 91,89% 89,53%

15. Ao ambiente acadêmico

Manutenção da ordem e disciplina adequados 100,00% 100,00% 100,00% 96,84% 100,00% 94,59% 98,57%

Oportunidades diferenciadas de crescimento pessoal, técnico e científico 100,00% 95,00% 100,00% 90,53% 93,94% 91,89% 95,23%

16. Conceitue sua satisfação quanto à profissão escolhida 95,42% 90,00% 100,00% 98,95% 93,94% 97,30% 95,94%

17. Que conceito global você atribui ao CURSO que você concluiu 100,00% 100,00% 100,00% 98,95% 100,00% 100,00% 99,83%

18. Ao atendimento ao aluno por / pelo:

Coordenador de Curso 100,00% 95,00% 94,12% 92,63% 100,00% 97,30% 96,51%

Colaboradores das Secretaria 95,45% 75,00% 100,00% 92,63% 91,43% 94,59% 91,52%

Colaboradores das Bibliotecas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,43% 100,00% 98,57%

Colaboradores Técnicos em diversas áreas (laboratórios de ensino, ambulatórios, consultórios, etc 95,45% 100,00% 100,00% 96,84% 100,00% 100,00% 98,72%

19. Aos mecanismos de apoio em suas dificuldades acadêmicas? (supervisores, psicopedagogos, monitores etc.) 90,91% 90,00% 100,00% 91,58% 85,29% 94,59% 92,06%

20. Aos mecanismos de apoio em suas dificuldades pessoais? (supervisores, psicopedagogos, psicólogos, assistente social 

etc.)
81,82% 80,00% 94,12% 78,95% 85,29% 86,49% 84,45%

21. Às políticas de concessão de bolsas:

de Monitorias 63,64% 55,00% 47,06% 69,47% 76,47% 54,05% 60,95%

de Pesquisa (Iniciação científica) 68,18% 72,22% 58,82% 45,26% 76,47% 59,46% 63,40%

22. A programas de financiamento ao estudante (FIES) 54,55% 57,89% 35,29% 66,32% 76,47% 32,43% 53,83%

23. Às sistemáticas de colocação do discente em campos de estágio 77,27% 90,00% 94,12% 81,05% 85,29% 86,49% 85,70%

24. Às políticas, incentivos e oportunidades de participação discente em projetos de pesquisa de docentes da instituição 77,27% 80,00% 100,00% 53,68% 84,85% 59,46% 75,88%

25. Às políticas de valorização de lideranças estudantis, incentivos e oportunidades de participação discente em comissões / 

instâncias decisórias
86,36% 65,00% 76,47% 51,58% 88,24% 48,65% 69,38%

26. À clareza e divulgação das normas regimentares do curso 90.91% 95,00% 94,12% 84,21% 82,86% 67,57% 84,75%

Total 90,30% 88,98% 93,77% 85,49% 90,43% 87,17% 89,34%

Políticas de atendimento ao discente

Avaliação Concluinte 2015

Formação Profissional, Estrutura Acadêmica e Física
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Anexo 18 - Avaliação do concluinte – Histórico 

 

 

Anexo 19 - Percentual de potencialidades por curso e média EBMSP 

 

 

Anexo 20 – Avaliação do usuário – Histórico 
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Anexo 21 - Gráfico avaliação da satisfação dos usuários por setor 
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