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INTRODUÇÃO 

Em 2020 a Faculdade Positivo Londrina - FPL já desenvolve um novo ciclo de 

desenvolvimento institucional, a partir do início de vigência do Plano de 

Desenvolvimento Institucional para o período de 2018-2022.  

O relatório Versão Parcial elaborado pela Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade Positivo Londrina – FPL refere-se ao ano de 2020 conforme orientações da 

Nota Técnica INEP/DAES/CANAES Nº 065. 

Atende às exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que tem entre seus 

objetivos, a melhoria da qualidade da educação superior e a expansão da sua oferta. 

A autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da instituição, deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), mas que envolve todos os atores que 

atuam na instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas entre 

os diversos setores que compõem a comunidade acadêmica. 

É um processo de indução de qualidade da instituição, que deve aproveitar os 

resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas a partir 

do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos 

autores envolvidos. As ações de melhoria a serem implementadas pela instituição 

dependem de sua própria compreensão para que possam ser utilizadas com eficiência 

e eficácia. 
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1 METODOLOGIA 

A CPA da Faculdade Positivo londrina é centrada em cumprir seu papel legal e 

institucional estabelecido pelo Art. 11 da Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004 (Lei do 

SINAES) e normas complementares. Encontra o objetivo geral no preconizado pelo 

referido artigo, a saber, a “(...) condução dos processos de avaliação internos da 

Instituição, de sistematização e de prestação das informações (...)”. Tal objetivo geral 

pode ser traduzido na seguinte questão permanente de pesquisa: Qual a percepção de 

toda a comunidade acadêmica quanto a qualidade da Faculdade Positivo Londrina? 

Para atingir seu objetivo geral, a atuação metodológica da CPA possui quatro 

objetivos específicos, a saber:  

• Desenvolvimento e aplicação de pesquisas 

• Realização de reuniões plenárias para análise dos resultados 

• Cooperação com outros setores da Faculdade na produção de dados e 

informações 

• Divulgação de resultados da autoavaliação para a comunidade acadêmica e 

realização de feedbacks individuais para gestores administrativos, 

coordenadores de curso, etc. 

Com relação ao primeiro objetivo específico e tomando-se por base a 

classificação metodológica de Vergara (2014), as investigações conduzidas pela CPA 

da instituição podem ser classificadas como descritivas-explicativas, uma vez que 

primeiramente concretizam a divulgação de resultados, porém a isso não se limita uma 

vez que as reuniões, plenárias e com as áreas, visam estabelecer relações causais 

entre esses dados e a realidade da instituição.  

Quanto à sua natureza, trata-se de uma investigação mista, adotando tanto 

dados quantitativos quanto qualitativos, primários (produzidos pela CPA) e secundários 

(obtidos em colaboração com outras áreas). No delineamento, tem-se a forma não-

experimental uma vez que não são adotados contextos simulados ou controlados. Além 

disso, é do tipo aplicada uma vez que visa atingir os objetivos práticos de regulação e 

gestão, conforme preconizado na legislação e nas normas internas da UP. 
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Em relação às técnicas, predomina o uso de survey para a produção de dados 

primários. Para esse fim, a CPA conta com um sistema próprio de enquetes, chamado 

SisEnquete, desenvolvido pela equipe interna de Tecnologia da Informação e que se 

integra ao sistema acadêmico, permitindo a disponibilização segura somente aos 

respondentes qualificados. A figura a seguir apresenta o sistema utilizado. 

 

Figura 1: Tela principal do sistema de enquetes utilizados pela CPA 

 

Fonte: CPA 

 

As técnicas de análise documental e análise de conteúdo são adotadas quando 

os dados em questão não são primários, ou seja, não são produzidos diretamente pela 

própria CPA. Tratam-se, portanto, de dados obtidos por meio de relatórios, sistemas e 

publicações de outros setores da Faculdade, que são por eles voluntária e 

cooperativamente disponibilizados para esta comissão, afim de corroborar com a 

autoavaliação institucional e a gestão da instituição. Deste modo, a classificação 

metodológica da investigação conduzida pela CPA da Faculdade Positivo Londrina 

pode ser sumarizada por meio do quadro 1 a seguir. 

Quadro 1: Classificação Metodológica (VERGARA, 2014) da Autoavaliação Institucional da FPL 

Aspecto Classificação Preponderante 

Propósito Descritiva-Explicativa 

Natureza Mista (Quanti-qualitativa) 

Dados Utilizados Primários e secundários 

Delineamento ou forma Não-experimental 

Aplicabilidade Aplicada 

Técnicas Survey, análise documental e de conteúdo 

Fonte: CPA 

 

Para a utilização da técnica de survey, a CPA adota um conjunto de 7 

instrumentos distintos que visa envolver toda a comunidade acadêmica no processo de 
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autoavaliação da instituição e atingir todos os principais aspectos de interesse 

regulatório e de gestão. No Quadro 2 são relacionadas e descritas estas avaliações, 

bem como seu público-alvo, objetivos, formato e periodicidade. 

Quadro 2: Resumo dos Instrumentos de Coleta utilizados na Autoavaliação Institucional da FPL 

Sigla /  

Avaliação 
Respondente 

Aspecto avaliado / 

pesquisado 
Formato Periodicidade 

APA 

Avaliação do Perfil do Aluno 

Ingressante 

Alunos Ingressantes de 

Graduação 

Perfil social, econômico e 

cultural do aluno 

ingressante. 

Formulário 

eletrônico. 

Semestral em 

cursos de 

Graduação. 

ADOC 

Avaliação da Docência 
Alunos de Graduação 

Desempenho dos 

professores em sala. 

Formulário 

eletrônico. 

Semestral em 

cursos de 

Graduação. 

AAD 

Autoavaliação Docente 
Docentes de Graduação 

Desempenho pessoal no 

processo de ensino. 

Formulário 

eletrônico. 

Semestral em 

cursos de 

Graduação. 

ADP 

Avaliação de Desempenho 

do Professor 

Coordenadores de 

Graduação 

Desempenho global dos 

professores presenciais. 

Formulário 

eletrônico. 

Semestral em 

cursos de 

Graduação. 

ACG 

Avaliação de Curso de 

Graduação 

Alunos Concluintes de 

Graduação, docentes, 

coordenadores 

Qualidade do curso, do 

corpo docente e da 

coordenação. 

Formulário 

eletrônico. 

Semestral em 

cursos de 

Graduação. 

AINFRA 

Avaliação da Infraestrutura e 

Atendimento ao Público 

Alunos, docentes e corpo 

técnico-administrativo. 

Qualidade da infraestrutura 

e atendimento prestado pela 

IES. 

Formulário 

eletrônico. 

Anual em 

cursos  de 

Graduação 

APP 

Avaliação da Produção do 

Professor 

Equipe técnica designada 

pela CPA 

Volume de produção 

científica e técnica dos 

professores e 

coordenadores. 

Plataforma 

Lattes 
Anual. 

Fonte: CPA 

Regra geral as pesquisas apresentadas no quadro 2, são aplicadas ao longo dos 

anos avaliativos conforme o próprio calendário reproduzido na Figura 2 e que foi 

divulgado à comunidade acadêmica, e também disponibilizado na intranet. Não 

obstante, por conta da pandemia – Covid-19, que acabou tendo por efeito a suspensão 

das aulas presenciais, e em 2020, foram realizadas ADD-Autoavaliação Docente, 

ADOC-Avaliação da Docência, ADP-Avaliação de Desempenho do Professor, APA-

Avaliação do Perfil do Aluno Ingressante e uma Avaliação de Ensino em 

Distanciamento Social. 

Figura 2 - Cronograma de previsão e aplicação das avaliações na técnica surveys em 2020 

 
Fonte: CPA 
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Legenda:  

X:  Período de Aplicação dos Questionários de Avaliações. 

0: Período de Emissão dos Relatórios dos Questionários de Avaliações. 

 
Previsão de Avaliações na Faculdade Positivo Londrina em 2020 (no 2º semestre de 2020 não 
foram realizadas Avaliações, visto que, haviam os impedimentos doravante a Pandemia – Covid-
19, e todo o sistema da Universidade Positivo foi Hackeado, causando sérios transtornos 
Administrativos/Acadêmicos, impossibilitando a realização das Avaliações.): 
  
APA [02/03 à 31/03] 
ACG [22/04 à 06/05] 
ADOC - 1º Semestre  [18/05 à 01/06] 
AAD - 1º Semestre [02/06 à 16/06] 
ADP - 1º Semestre [02/06 à 16/06] 
AINFRA  [10/08 à 20/08] 
ADOC - 2º Semestre  [19/10 à 02/11] 
AAD - 2º Semestre [03/11 à 17/11] 
ADP - 2º Semestre [03/11 à 17/11] 

 

  A partir dos resultados de cinco pesquisas (ADD-Autoavaliação Docente, ADOC-

Avaliação da Docência, ADP-Avaliação de Desempenho do Professor, APA-Avaliação 

do Perfil do Aluno Ingressante e uma Avaliação de Ensino em Distanciamento Social), 

a CPA calcula anualmente o indicador estratégico IDP – Índice de Desempenho do 

Professor. Tem por objetivo fazer uma síntese das avaliações docentes, atribuindo 

pesos diferentes para cada uma delas, afim de oferecer um indicador equilibrado do 

desempenho global dos docentes da instituição. No quadro está explicitada a 

distribuição de pesos desse indicador. 

 

Quadro 3: Componentes do Índice de Desempeno do Professor (IDP) 

IDP- Índice de Desempenho do Professor Avaliação Peso 

Avaliação da Docência ADOC 5,0 

Avaliação do Desempenho do Professor ADP 2,0 

Avaliação da Produção Técnica e Científica do 
Professor 

APP 2,0 

Autoavaliação Docente AAD 0,5 

Avaliação do Aperfeiçoamento Docente APD 0,5 

TOTAL 10,0 
Fonte: CPA 
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As adequações dos instrumentos são conduzidas pela CPA em conjunto com os 

setores diretamente envolvidos (avaliados ou utilizadores da informação), com o 

escopo de atender concomitantemente as necessidades regulatórias e de gestão 

conforme preconizado em lei. 

Em 2020, por meio desse desenvolvimento colaborativo, foram aplicados 5 

instrumentos de autoavaliação: 

• Avaliação do Perfil do Aluno ingressante (APA), tem como objetivo identificar 

perfil do ingressante no ensino superior, pesquisando aspectos culturais, 

econômicos e sociais dos alunos. 

• Avaliação da Docência (ADOC), aplicada aos alunos de graduação, a avaliação 

identifica a percepção dos alunos sobre o desempenho dos professores em sala 

de aula, domínio do conteúdo, relacionamento aluno/professor, didática, entre 

outros. 

• Autoavaliação Docente (AAD), tem com o objetivo incentivar a reflexão dos 

docentes sobre a condução da disciplina e relacionamento com os alunos. 

• Avaliação de Desempenho do Professor (ADP), aplicada aos coordenadores de 

cursos, permite avaliar o desempenho dos professores, comprometimento, 

inovação, foco no discente e em resultados.  

• Avaliação de Ensino em Distanciamento Social, que buscou analisar os efeitos 

do Ensino Remoto (aulas síncronas) na relação ensino-aprendizagem. 

As atividades de preparação das avaliações são iniciadas entre 15 e 30 dias 

antes de cada aplicação, envolvendo a criação do instrumento no sistema de enquetes, 

a geração, revisão e correção das bases de respondentes e a divulgação. Para a 

divulgação da abertura e disponibilização das avaliações, bem como a busca de 

incremento na adesão, são utilizadas divulgações diretas e também por meio do 

departamento de marketing, coordenadores, docentes, e principalmente por meios 

tecnológicos de alcance dos alunos. 
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Nas avaliações conduzidas na técnica de survey, a seleção da amostra ocorre 

por adesão, ou seja, há a disponibilização das enquetes a toda a população e a 

participação é voluntária. Considerado tratar-se, deste modo, de uma amostra não-

probabilística, a CPA esforça-se em buscar adesões acima de 40% em todas as 

avaliações, de modo a tornar os relatórios o mais significativo possível.  

Buscando que todos os respondentes tenham liberdade de manifestação, o que 

está intimamente ligada a fidelidade dos dados coletados, a CPA garante a liberalidade 

da participação anônima, o que é ofertado ao final de todas as enquetes imediatamente 

antes do botão de envio, conforme ilustrado a seguir. 

 

Figura 3 – Opção de resposta anônima 

Fonte: CPA 

 

Em relação aos dados secundários obtidos junto às demais áreas da Faculdade, 

o quadro a seguir apresenta o resumo de suas principais fontes. 

Quadro 4: Fontes de dados secundários 

Informação Local de coleta 

Acessibilidade Serviço Integrado de Apoio ao Estudante – SIAE 

Apoio a eventos científicos Operações 

Apoio psicopedagógico SIAE 

Atendimentos à comunidade NPJ 

Comitês e comissões Regulação Interna 

Convênios e parcerias externas Relacionamento com o Mercado 

Corpo docente Coordenação de Curso e Recursos Humanos 

Corpo técnico-administrativo Recursos Humanos 

Egresso Comunidade de Egressos – Alma Mater 

ENADE, CPC, IGC INEP/MEC 

Estágios Central de Carreiras 

Eventos técnico-científicos realizados Marketing  

Financiamento estudantil Departamento Financeiro 

Informações discentes Secretaria 

Metas do PDI Áreas responsáveis pelas metas 

Monitoria Coordenação de Curso 

Mudanças Curriculares e Pedagógicas Coordenação de Curso 

Projetos e ações de extensão Coordenação de Extensão 

Publicações Científicas Indexadas Coordenação de Curso 

Produção técnica e científica Lattes 

Responsabilidade Social Extensão 

Responsabilidade Ambiental Extensão 

Sustentabilidade Financeira Controladoria 
Fonte: CPA 
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A análise dos dados coletados nas pesquisas realizadas pela CPA é feita através 

de discussões nas reuniões periódicas da CPA, em reuniões com gestores, 

coordenadores de cursos, e diretoria. A partir de tais resultados e análises, são 

realizados planos de ações para melhoria contínua e eficaz da Faculdade e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, também subsidiando a tomada de decisões e o 

aprimoramento das políticas institucionais. 

Por fim, faz parte da metodologia da CPA a ampla divulgação dos resultados e 

das ações deles decorrentes, buscando demonstrar à comunidade acadêmica da 

importância e do efetivo uso das informações coletadas para a gestão e melhoria 

contínua da instituição. 

A partir de todo esse trabalho conduzido pela CPA, esta elabora anualmente 

relatórios parciais de autoavaliação e, no final do triênio, o relatório integral de 

autoavaliação, em conformidade com a nota técnica INEP/DAES/CONAES de nº 065, 

que é encaminhado ao MEC através da Procuradora Institucional (PI). 

 

2 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Este eixo é responsável pelo planejamento e avaliação dos processos, 

resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional. 

Ações Planejadas 

Formação da comissão própria de avaliação, elaboração do projeto da CPA, 

reuniões com a diretoria, coordenadores de cursos, gestores, análise do PDI, da 

avaliação institucional e de outros questionários. 

Ações Realizadas 

A maior parte das propostas elaboradas pela CPA foi cumprida durante o ano de 

2020, os membros da CPA se reuniram antes das aplicações das avaliações da CPA e 

realizaram reuniões posteriores para análise do resultado. 
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Ficou estabelecido pelos membros da CPA que para aperfeiçoar o trabalho, seria 

elaborado por esta comissão um cronograma de atividades a serem executadas até o 

final do levantamento, conforme segue. 

Quadro 5: Cronograma de Previsão e Atividades da CPA 2020 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

Cronograma de Previsão e Atividades da CPA 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Envio do Relatório Final de 2020 pelo    sistema E-
mec 

            

Publicação do Relatório Final de 2020 no site da 
Instituição. 

            

Formação da CPA 2020. 
            

Planejamento e organização dos trabalhos a serem 
executados. 

            

Distribuição dos trabalhos. 
            

Coleta de Informações. 
            

Construção do Instrumento de Avaliação Interna. 
            

Definição de estratégias de sensibilização. 
            

Articulação com a comunidade acadêmica para 
participação na avaliação. 

            

Início da Coleta de dados da pesquisa quantitativa. 
            

Tabulação dos dados. 
            

Análise e interpretação dos dados. 
            

Processo de elaboração dos relatórios parciais e 
finais. 

            

Entrega dos Relatórios aos dirigentes. 
            

 

A CPA compete a condução dos processos internos de avaliação da Faculdade 

Positivo Londrina, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

INEP, com as seguintes atribuições: 

I. Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da 

avaliação institucional e de cursos; 

II. Avaliar: 

a) A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
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 b) A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 c) A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

 d) A infraestrutura física, em especial a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação;(não realizado por conta da 

Pandemia – Covid-19) 

 e) A comunicação interna e com a sociedade; 

 f) A organização e a gestão da Instituição, especialmente o funcionamento 

e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação da comunidade universitária nos processos decisórios;  

 g) O planejamento e a avaliação, especialmente dos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 

 h) As políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos; 

 i) As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

 j) A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 III. Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos 

internos de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar 

recomendações ao Conselho Superior da Faculdade Positivo Londrina; 
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 IV. Acompanhar permanentemente o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPC), propondo alterações ou correções, quando for o caso; 

 V. Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério 

da Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos 

cursos ministrados pela Faculdade; 

 VI. Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino 

desenvolvido pela Faculdade, em parceria com o Conselho Superior, com base nas 

análises e recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas 

avaliações realizadas pelo Ministério da Educação; 

 VII. Articular-se com as Comissões Próprias de Avaliação das demais IES 

integrantes do Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), visando estabelecer ações e critérios comuns de 

avaliação, observado o perfil institucional da Faculdade; 

 VIII. Sugerir propostas de desenvolvimento institucional; 

 IX. Submeter, anualmente, até o mês de fevereiro, à aprovação da 

Direção Geral, o relatório de atividades do ano ulteriormente findo, como segue: 

 a) Os relatórios finais da autoavaliação deverão expressar o resultado do 

processo de discussão, análise e interpretação dos dados coletados, configurando os 

aspectos parciais desses procedimentos e, também, a totalidade da autoavaliação; 

 b) Além da clareza na comunicação e do caráter analítico e interpretativo 

dos resultados obtidos, os relatórios deverão apresentar sugestões para ações de 

natureza administrativa, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas; 

 c) A divulgação dos resultados do processo de autoavaliação e a 

discussão dos resultados obtidos, somente ocorrerão após a análise do Conselho 

Superior e será pública, preservando-se os dados que possam identificar pessoas; 
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 d) A divulgação dos resultados do processo de autoavaliação da 

Faculdade Positivo Londrina, far-se-á mediante documentos informativos impressos, 

eletrônicos, reuniões e seminários acessíveis às comunidades interna e externa; 

 e) Os resultados do processo de autoavaliação serão divulgados 

respeitando princípios éticos.  

 X. realizar reuniões ordinárias periódicas e extraordinárias, convocadas 

pelo Coordenador da CPA. 

 

2.1 COMPOSIÇÃO DA CPA  

 O processo de constituição da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da 

Instituição foi estabelecido conforme definido pela resolução n° 001/2008. A CPA é 

composta por uma equipe heterogênea, formada por dois discentes, dois membros do 

corpo técnico-administrativo, três docentes e dois representantes da sociedade civil 

organizada. 

 Para o ano de 2020, permanece a Portaria nº 053 de 09/09/2019, nomeou 

os seguintes representantes para compor a CPA: 

 
  
I - Alexandro Rodeguer Baggio, representante do corpo docente.  

II - Ana Flávia Borges, representante do corpo técnico-administrativo.  

III - Flavio Pierobom, representante do corpo docente.  

IV - Jaqueline Antonelli Xavier Alves, representante do corpo técnico-administrativo.  

V - Marcello Cristiano Gorla, representante do corpo docente.  

VI - Marcus Kuabara, representante da sociedade civil.  

VII - Paulo Henrique Vicente, representante do corpo discente. 
  

Parágrafo único. A presidência da CPA será exercida pelo professor Alexandro 

Rodeguer Baggio. Esta composição contempla a representatividade de todos os 

segmentos, sem que nenhum deles atinja a maioria absoluta: 
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Tabela 1: Representatividade dos segmentos da comunidade interna e externa na CPA 

Segmento 
Número de 
membros 

Percentual na 
composição 

Corpo Docente 3 42,86% 

Corpo Discente 1 14,28% 

Corpo Técnico-Administrativo 2 28,58% 

Comunidade externa 1 14,28% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Portaria de Nomeação 

 É consenso que a Avaliação Institucional não deve se limitar a apenas 

operacionalizar pesquisas no âmbito acadêmico, mas, sim, de organizar e sugerir ações 

que permitam à instituição conhecer-se de forma sistêmica para que o processo de 

tomada de decisão seja a mais assertiva possível na correção de suas falhas ou na 

canalização de suas forças de forma em que todos saiam ganhando. Portanto, o que 

se busca no processo de Avaliação Institucional é contribuir com a Instituição para o 

estabelecimento de uma cultura transformadora, onde todos possam, a seu modo, 

contribuir para melhorar aspectos como: 

 I. Políticas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão; 

 II. Políticas voltadas ao corpo técnico-administrativo; 

 III. Gestão acadêmica e administrativa; 

 IV. Capacitação do corpo docente e técnico-administrativo; 

 V. Fortalecimento das relações entre os corpos docentes, discentes, 

técnico-administrativo e a instituição, em termos de participação nos processos de 

planejamento e avaliação; 

 VI. Implementação dos vínculos entre os setores acadêmico e 

administrativo; 

 VII. Comunicação com a sociedade; 

 VIII. Política de atendimento aos discentes; 

 IX. Instauração de uma cultura permanente de avaliação, no âmbito 

institucional. 
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 Reuniões da CPA  

 Em 2020 foram realizadas 2 reuniões, com presença mínima de 4 e 

máxima de 6, de um total de 7 membros nomeados, Portaria nº. 053/2019. A 

periodicidade, haja vista, a atipicidade do ano de 2020, as reuniões foram semestrais e 

as datas são definidas na 1ª reunião do ano, quando se busca a maior intersecção de 

disponibilidade dos seus membros. Não obstante, os membros discutem estratégias da 

CPA em várias outras reuniões de corpo Docente, corpo Técnico-Administrativo, 

sempre buscando integração mesmo com os colaboradores que não fazem parte da 

Portaria de nomeação da CPA n. 053/2019, mantendo uma busca democrática e 

interdisciplinar de resolução das demandas da IES. 

 O calendário de reuniões é estabelecido na primeira reunião do ano. Na 

semana que precede a reunião são enviadas mensagens via e-mails e WhatsApp para 

confirmar a data, na busca de uma maior participação. Logo após a reunião é redigida 

a respectiva ata, que é aprovada e assinada na reunião seguinte, armazenadas em 

pastas físicas e digitais. No quadro a seguir são transcritas as pautas de cada uma das 

4 reuniões, com periodicidade trimestral.  
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Quadro 6: Pauta de reuniões em 2020 

Data 
Membros 

presentes 
Pauta 

25/03 4 

1. Programação das reuniões ordinárias da CPA no ano de 2020, 
acompanhando o calendário disposto pela Universidade Positivo 
consoante as datas das avaliações a serem realizadas. Foram ratificadas as 
datas elencadas para as aplicações das Avaliações conforme disposto pela 
Universidade Positivo. A data para 2ª reunião da CPA Londrina, ficou 
firmada para 12/08;  
2 – Deliberações em como divulgar as Avaliações no momento de 
pandemia e aulas remotas;  
3 – Discussões sobre os possíveis novos modelos de Avaliações 
considerando os impactos da pandemia;  
4 - Outros assuntos. 
 

12/08 4 

1. Foram realizadas as avaliações do 1º. Semestre de 2020, e foram 
discutidos os resultados entre os membros da CPA, sendo que, os 
resultados foram encaminhados as Coordenações dos Cursos para 
acompanhamento e possíveis soluções quanto aos resultados 
apresentados;  
2 – Análise dos dados avaliados, para tomada de decisões e 
encaminhamentos para as aulas remotas que continuaram no 2º semestre 
de 2020; 
3 - Outros assuntos.  
 

Fonte: CPA 
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2.2 ADESÃO E PARTICIPAÇÃO NAS AVALIAÇÕES 

 

 Elaboração e acompanhamento dos planos de ação 

 Os planos de ação são elaborados a partir dos resultados apresentados 

nas avaliações institucionais, relatórios da ouvidoria e reuniões. 

 Compete a CPA direcionar e discutir com os coordenadores de cursos, 

gestores e direção as fragilidades e potencialidades identificadas nas avaliações, 

elaborar e acompanhar as ações planejadas. 

 

 Ações e planos de ações relativos à Avaliação Docente (ADOC) 

A avaliação ADOC foi aplicada a todos os alunos, a comissão analisou os 

resultados e elaborou uma síntese de cada curso, destacando resultados positivos e 

apontando fragilidades. A análise dos resultados e discussão das fragilidades é 

realizada de maneira cuidadosa, pois pode influenciar nas tomadas de decisões. 

De modo feral a ADOC é um instrumento importante para a CPA, os resultados 

negativos são discutidos com os coordenadores de curso e normalmente o docente é 

indicado a participação do Programa Formação Docente ou realocação de disciplina, 

quando se trata de turmas especificas  

Como base na tabela abaixo, em 2020/1 foi possível identificar que a maioria dos 

docentes da instituição foram avaliados como “Bom” e “Muito Bom”, a adesão dos 

alunos foi considerada excelente. 
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Figura 3: Avaliação Docente 2020/1 – média geral por curso 

Fonte: CPA 

 

 

2.3 DIVULGAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

AUTOAVALIAÇÕES 

 

 A CPA disponibiliza em murais e na página eletrônica as análises dos 

resultados obtidos na Autoavaliação Institucional, a comissão também instalou em 

todos os computadores e laboratórios de informática da faculdade, na área de trabalho 

banner com melhorias identificadas pela CPA, além disso foi divulgado na instituição 
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adesivos, cartazes e banner com as ações realizadas, por meio da CPA, com o objetivo 

de incentivar a participação da comunidade acadêmica. 
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3 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MISSÃO E PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA 

INSTITUIÇÃO 

 
O eixo 2 é responsável por dois itens importantes na Avaliação Institucional.  

A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional responsável por analisar 

as propostas contidas no PDI da Instituição e se estão sendo viabilizadas 

adequadamente, bem como se são passíveis de serem implantadas. Tem-se também 

o compromisso de verificar se as metas contidas no PDI estão de acordo com a missão 

da Instituição. 

Responsabilidade Social da Instituição é considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

 

3.1 MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Missão: Produzir e disseminar conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa 

e da extensão, para formar cidadãos e profissionais comprometidos com o saber, com 

a ética, com o trabalho e com o progresso, e contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social, com vistas à construção de um homem e um mundo melhor. 

 

 Valores 

Saber:  Saber é a consciência que o homem tem do universo e das teorias 

criadas para explicar a natureza, a vida e seus mistérios. O homem cria o saber, e este 

o transforma, propondo-lhe novos desafios. O saber é a luz que permite, ao homem, 

escolher seu caminho.  

Ética: Ética é a arte de bem proceder, caminho único para alcançar o bem 

supremo: a felicidade. Para tanto, não deve o homem apenas deixar de fazer o mal, 
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mas fazer o bem sempre que possível, como forma de evitar algum mal que resulte de 

não haver praticado o bem.  

Trabalho: Trabalho é a aplicação das forças e faculdades humanas (razão, 

sentimento e vontade), para alcançar determinado fim. O verdadeiro trabalho não se 

faz só com as mãos, mas também com a razão e o coração. Enquanto trabalha, o 

homem transforma a natureza, a sociedade e, principalmente, a si mesmo.  

Progresso: Progresso é movimento, marcha para frente, avanço, evolução, 

melhoria, civilização e desenvolvimento, do qual resulta a acumulação de bens 

materiais e crescimento intelectual e moral capazes de transformar a vida e de conferir-

lhe maior significado. 

 

 Ações Planejadas 

Para 2020, com o seguimento de implantação dos Cursos de Psicologia e 

Odontologia (salas, laboratórios, atendimentos, etc.), uma das metas foi de revisar o 

Projeto de Autoavaliação Institucional, por meio de reuniões com a Diretoria Geral, 

Coordenação dos Cursos e Mantenedores para análise e discussão dos apontamentos 

extraídos dos relatórios gerados das avaliações AAD, ADOC, ADP, APA e Avaliação 

de Ensino em Distanciamento Social. Os encontros com os responsáveis pela gestão 

administrativa e acadêmica da IES, buscaram denominadores comuns quanto aos 

resultados alcançados servindo de exemplo positivo para setores com baixo 

desempenho em determinados processos e estabelecendo metas definidas de 

resolução dos problemas que se apresentam na análise dos dados estatísticos colhidos 

dos resultados das avaliações. 

 

 Ações Realizadas 

A comissão acompanha a tabela de planejamento de metas do PDI e realiza 

reuniões com a direção, coordenação e mantenedores regularmente. Nas reuniões de 

planejamento de ações da CPA – Comissão Própria de Avaliação da IES, envolvendo 

a Direção, Coordenações de Cursos e setores administrativos, são definidos os meios 

pelos quais serão realizadas as divulgações das Avaliações propostas, bem como as 
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estratégias em incentivar os discentes a participarem, esclarecendo, o potencial ganho 

ao corpo discente, técnico administrativo, docentes, quando participam apresentando 

pontos críticos a serem atacados em suas áreas específicas de atuação. 

As Coordenações de Cursos envolvem o corpo docente, direcionando-os a 

avisarem os discentes das Avaliações que estão abertas nas datas determinadas, para 

os docentes incentivem os discentes à sua realização. 

A própria CPA – Comissão Própria de Avaliação visita as salas de aula e os 

setores administrativos informando das Avaliações abertas e do potencial ganho na 

participação de todos. São realizadas com os calouros, visitas aos laboratórios 

pertinentes as suas áreas de atuação e também de laboratórios de outros cursos, para 

que os calouros tenham uma visão holística do que o cerca na IES e as possibilidades 

de mercado de trabalho como um todo. 

Ainda, são espalhados em pontos estratégicos da IES, cartazes que esclarecem 

a existência, atuação e resultados obtidos por meio das Avaliações realizadas pela CPA 

– Comissão Própria de Avaliação. 

 

 Resultados Alcançados 

O Conjunto formado pela Missão, Visão e Valores da Faculdade Positivo 

Londrina representa sua identidade organizacional, a essência do que ela é, o que 

almeja ser e os valores que a norteiam. Percebeu-se que a IES tem trabalhado 

fortemente para que seus colaboradores e discentes tenham conhecimento sobre estes 

princípios por meio de cartazes, holerites, quadros de avisos, e outros meios de 

comunicação interna. 

Valores como respeito à integralidade humana, responsabilidade 

socioambiental; busca contínua de aprendizagem; solidariedade e respeito à 

diversidade são identificados no conjunto de ações desenvolvidos pela IES e sua 

comunidade acadêmica por meio dos cursos, palestras, exposições, apresentações e 

documentos internos.  
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Foram encontrados na Instituição, acompanhamento por índices e indicadores 

de qualidade para verificação da realização das metas, e criação de novas metas, o 

que continua demonstrando preocupação com os princípios da qualidade. 

Com base na documentação analisada, verifica-se que estão sendo 

adequadamente implementadas as propostas constantes do PDI com as funções, os 

órgãos e os sistemas de administração/gestão adequados ao funcionamento dos 

cursos e das demais ações existentes, e à efetiva implantação das ações dos cursos 

previstos. 

A IES tem atingido seus objetivos e articula de forma correta os resultados da 

autoavaliação, promovendo de forma permanente a revisão do seu PDI, tanto com 

ações acadêmicas como administrativas. 

Esta comissão entende que tanto o PDI como o Regimento Geral estão 

alinhados com a gestão acadêmica da IES, uma vez que esta implanta, desde sua 

concepção, Conselhos Deliberativos e Consultivos como o Conselho Superior, além de 

Colegiados de Cursos, Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão, Instituto Superior de 

Educação e Comissão Própria de Avaliação. As articulações desses mecanismos 

promovem um processo tácito, consubstanciando às diretrizes institucionais de gestão 

e responsabilidades no ensino superior. 

 

3.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

Buscando a formação de agentes transformadores da realidade, a Faculdade 

Positivo desenvolve ações de conscientização, engajamento por meio de ações 

voluntárias, compreensão da realidade socioeconômica, política, cultural e ambiental, 

além de ações de intervenção nos problemas locais para a efetiva transformação da 

realidade.  

A estratégia adotada para promover o protagonismo discente e discente nas 

ações de responsabilidade social é predominantemente pela política de extensão, que 

busca promover a atuação dos discentes na sociedade e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural das comunidades local e 

regional, além de promover inclusão social e defesa dos direitos humanos.  
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Enquanto projetos institucionais, a Faculdade Positivo define as seguintes 

prioridades:  

 

 Sistema de Gestão Ambiental  

A responsabilidade ambiental é institucionalizada com o SGA. Reconhecendo 

sua responsabilidade diante dos problemas ambientais, a Faculdade Positivo pretende 

implantar o SGA baseado em uma política de consumo consciente, que leva a 

funcionários, alunos e professores e comunidade informações de relevância social e 

ambiental.  

A implantação do SGA significa o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional voltada à sustentabilidade, que envolva tanto a adequação da 

infraestrutura e dos processos internos quanto a educação ambiental de todos os atores 

da instituição: gestores, funcionários, professores e alunos. Dessa forma, um dos tripés 

do SGA é a educação ambiental, por meio de ações institucionais como informativos, 

blogs, sinalização e projetos; bem como da implementação do tema no processo 

educacional de forma transversal e multidisciplinar, em diversas disciplinas dos cursos, 

práticas na sala de aula e projetos de pesquisa e extensão em meio ambiente e 

sustentabilidade. 

 

Tabela 2: Consumo de energia elétrica em 2019-2020 

 

Fonte: Copel 

 

17/12/2019 25621219 17/12/2019 09/01/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$       26.474,52 

22/01/2020 25620120 14/01/2020 09/02/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         9.409,27 

21/02/2020 25620220 19/02/2020 09/03/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$       14.366,58 

30/03/2020 25620320 19/03/2020 09/04/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$       26.958,23 

29/04/2020 25620420 19/04/2020 09/05/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         8.791,78 

19/05/2020 25620520 18/05/2020 09/06/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         4.561,19 

17/06/2020 25620620 17/06/2020 09/07/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         4.755,10 

20/07/2020 25620720 17/07/2020 09/08/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         4.489,34 

17/08/2020 25620820 17/08/2020 09/09/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         4.688,56 

01/10/2020 25620920 22/09/2020 09/10/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         4.638,93 

03/11/2020 25621020 14/10/2020 09/11/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         5.179,77 

27/11/2020 25621120 23/11/2020 09/12/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 ENERGIA ELÉTRICA  R$         6.567,41 
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Tabela 3: Consumo de água em 2019-2020 

 

Fonte:Sanepar 

 

 Programa de bolsas  

O ProPositivo é o programa de bolsas de estudos da Faculdade Positivo, que 

tem como objetivo ampliar as possibilidades de acesso à Educação Superior. Por meio 

do programa, estudantes de menor poder aquisitivo, podem ter bolsa de 50% nos 

cursos de Graduação presenciais e de 30% para os cursos de Graduação 

semipresenciais. É exclusivo para alunos da rede pública que concluíram o Ensino 

Médio nos dois anos anteriores ao ingresso no curso. Em que pese houve uma 

remodelação da disponibilização de Bolsas, descontos e financiamentos, uma vez que 

a Universidade Positivo foi adquirida pelo Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, manteve-

se a disposição de concessão de programas que visam a oportunizar vagas no Ensino 

Superior a alunos sem condições  de pagamento de valores integrais. 

 

 Arte na Biblioteca  

O Sistema de Bibliotecas da FPL será implantado com a premissa de aproveitar 

o espaço de investigação, descobertas e disponibilização de conhecimentos para 

revelar a arte e cultura para os frequentadores. Acredita-se que esta prática possa 

aprofundar a experiência de novidade e convergência cultural para além das mídias 

tradicionais de livros e periódicos: as diversas expressões artísticas ampliam os 

horizontes dos que percorrem seus corredores. Desta forma, a cada bimestre o SIBI-

20/12/2019 98181219 18/12/2019 03/01/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     2.563,74 

17/01/2020 98180120 17/01/2020 03/02/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     1.765,54 

18/02/2020 98180220 18/02/2020 03/03/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     2.760,74 

19/03/2020 98180320 19/03/2020 03/04/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     4.576,03 

22/04/2020 98180420 17/04/2020 03/05/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     1.623,12 

21/05/2020 98180520 19/05/2020 03/06/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     1.232,93 

18/06/2020 98180620 18/06/2020 03/07/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$         873,36 

23/07/2020 98180720 17/07/2020 03/08/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$         742,61 

02/09/2020 98180820 18/08/2020 03/09/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$         807,98 

01/10/2020 98180920 18/09/2020 03/10/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$         791,64 

03/11/2020 98181020 19/10/2020 03/11/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     1.739,59 

27/11/2020 98181120 18/11/2020 03/12/2020 DEBITO AUTOMÁTCO FATURA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 76.484.013/0001-45 ÁGUA  R$     1.151,21 
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UP disponibiliza exposição de mostras temáticas a partir de acervos de alunos, 

professores, colaboradores e convidados externos na forma de pinturas a óleo, 

esculturas, gravuras e outras.  

Abordando diversas temáticas, as exposições da Arte na Biblioteca trazem 

também a diversidade cultural étnica, assuntos de gênero, sustentabilidade e direitos 

humanos.  

 

 Promoção do empreendedorismo  

A Faculdade Positivo oferece à comunidade atendimento pelo Escritório de 

Negócios da Faculdade Positivo Londrina (ENFAP), com ações de assessoria técnica, 

desenvolvimento de projetos de responsabilidade social, planejamento e 

desenvolvimento de eventos voltados à gestão e ao empreendedorismo. Por meio do 

ENFAP, são desenvolvidas parcerias com empresas, Sebrae, associações e órgãos 

governamentais no sentido de promover a disseminação e implementação da boa 

gestão e, consequentemente, o desenvolvimento local e regional.  

Os principais objetivos do ENFAP são oportunizar aprendizado prático das 

técnicas e métodos de gestão aos discentes e ofertar assessorias administrativas e 

contábeis por meio da elaboração de planejamento e suporte direto às empresas e aos 

empreendedores de Londrina e região.  

A Faculdade Positivo pretende aderir ao programa Instituição Amiga do 

Empreendedor (IAE), liderado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, juntamente com várias entidades. 

 

 Núcleo de Prática Jurídica  

O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão encarregado de supervisionar as 

atividades de estágio supervisionado do curso de Graduação em Direito. O NPJ presta 

atendimento jurídico gratuito à população carente, visando garantir o exercício de seus 

direitos.  
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O público-alvo são pessoas físicas com necessidade de assistência judiciária 

gratuita. São selecionadas mediante comprovação de insuficiência de renda, que 

demonstre que não têm condições de promover uma ação na justiça em prejuízo de 

seu sustento e de sua família.  

No NPJ, funciona ainda o Projeto Conciliare e o Libertare. O Conciliare visa 

estimular o acadêmico de Direito à utilização dos meios alternativos de solução de 

controvérsias, como a conciliação e mediação. Promove-se a homologação dos 

acordos promovidos no âmbito do Conciliare por meio de convênio com o Tribunal de 

Justiça do Paraná. O Libertare atua com ações de revisão de processos penais com 

erros judiciais ou processuais que possam acarretar em pena ilegal ou superior à 

dosimetria do crime.  

Além disso, a Faculdade Positivo tem convênio com o PROCON-PR, que permite 

aos estudantes participarem do atendimento à população em busca de soluções para 

problemas consumeristas.  

 

 UP Maturidade 

A UP Maturidade tem o objetivo de promover a construção de conhecimento para 

o desenvolvimento da qualidade de vida e da saúde, em seu sentido pleno, a partir da 

criação de relações intergeracionais, sociais, afetivas e espirituais, especialmente 

planejadas para pessoas com mais de 50 anos. Assim, tanto se organizam ações de 

qualidade de vida destinadas ao desenvolvimento do idoso como também se formam 

profissionais melhor preparados para atenção a tal público.  

Oficinas ofertadas, cursos, palestras e passeios, entre outros tipos de atividades 

nos seguintes núcleos:  

Conhecimento: idiomas, informática, espiritualidade e atividade física.  

Informação e Vivência: oficinas com temas relacionados à saúde física e 

psicológica, relações sociais, finanças, direito, arte, jornalismo e design, entre outros.  
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Cultura e Ações sociais: encontros únicos ou continuados sobre temas variados, 

com atividades como debates de filmes, visitas guiadas, projetos comunitários e 

palestras, entre outras. 

 

 Campanhas solidárias 

A Faculdade Positivo desenvolve uma série de ações que visam atender às 

demandas da comunidade externa, como campanhas de doação de sangue, alimentos 

e roupas, de acordo com as necessidades pontuais apresentadas. Todas as 

campanhas têm o envolvimento do corpo discente da instituição, que muitas vezes 

trazem a demanda e participam efetivamente da organização, arrecadação e entrega 

dos bens coletados.  

Várias organizações não governamentais já foram beneficiadas com as ações 

de campanhas solidárias, que normalmente têm forte adesão dos discentes. 

 

3.3 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A Faculdade Positivo constituiu a CPA, por meio da Resolução da Diretoria-Geral 

n° 001/2008, com a finalidade de promover a realização autônoma do projeto de 

autoavaliação institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na 

pesquisa e iniciação científica, na extensão, na gestão e no cumprimento de sua 

pertinência e responsabilidade social.  

Ao longo dos anos, os instrumentos de avaliação foram aprimorados para 

atender às necessidades da gestão institucional e da evolução na estrutura 

organizacional da Faculdade Positivo. Tais alterações e implementações de 

instrumentos são amplamente discutidas com os membros da CPA e com os usuários 

interessados no uso dos resultados, como a Direção-Geral, coordenações de cursos e 

setores avaliados.  

 A autoavaliação institucional da Faculdade Positivo segue as seguintes diretrizes 

norteadoras:  
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a) Avaliação institucional como medida do desenvolvimento do PDI: a CPA tem 

o papel de avaliar criticamente os objetivos e princípios estabelecidos no 

PDI, como subsídio à definição de políticas e projetos institucionais para 

atingir o nível de desenvolvimento institucional almejado. 

 

b) Benchmark dos instrumentos e medidas utilizados em outras IES: assim 

como a história da autoavaliação na instituição possibilitou refinar 

instrumentos e medidas de avaliação, outras instituições também tiveram 

experiências distintas que podem ser usadas como referência na evolução 

do processo avaliativo.  

 

c) Intensificação da participação dos diferentes agentes da comunidade 

universitária nas definições de objetivos e instrumentos de avaliação 

institucional: as decisões sobre o que e como avaliar devem contar com 

ampla participação da comunidade acadêmica, para que as medidas 

estabelecidas sejam reconhecidas e valorizadas pelos setores avaliados.  

 

d) Potencialização do uso das informações produzidas nos processos de 

tomada de decisão na instituição: com vistas à efetiva utilização das 

informações produzidas pelas avaliações, deve-se despender especial 

atenção como os dados serão apresentadas à reitoria, dirigentes, 

coordenadores, professores, alunos e sociedade para que sejam 

transformados em informações que possam amparar a tomada de decisão e 

melhorar a qualidade das atividades, serviços e produtos ofertados pela 

instituição.  

 

4 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A 

PESQUISA E A EXTENSÃO, COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Este eixo tem por objetivo avaliação os aspectos: política de ensino de 

graduação, política de pesquisa, política de extensão, política de atendimento aos 

discentes e egressos e por fim acompanhamento do egresso. 
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4.1 POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 
 

 Ações realizadas 

 

Em relação à política de ensino de graduação, os principais aspectos definidos 

no PDI são: 

• Formação humanística e reflexões sobre temas contemporâneos 

• Implementação de inovações acadêmicas focadas em metodologias 

ativas 

• Garantia da qualidade do ensino por meio da revisão e modernização dos 

conteúdos curriculares 

• Flexibilidade curricular por meio de disciplinas optativas 

• Integração entre cursos da mesma área ou outras áreas  

• Diversidade de avaliação de aprendizagem 

• Avaliações de progresso padronizadas 

• Apoio ao discente para prepara-lo às metodologias inovadoras e suprir 

dificuldades de aprendizagem  

• Projetos de extensão aderentes aos PPCs 

• Ensino híbrido por meio de disciplinas online nos cursos. 

• Preparação dos docentes para inovações acadêmicas 

• Uso de tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem 

• Uso de biblioteca virtual 
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• Compartilhamento de boas práticas docentes 

A seguir são relatadas as principais ações realizadas que refletem o 

cumprimento da política de ensino prevista no PDI. 

 

 Cenário 2019-2020 

 Segue abaixo a tabela do total de matrículas 2019-2020 realizadas nos 

Cursos Presenciais, EAD e Semipresencial.  

 

Tabela 4: Matrículas em Cursos Presenciais

 
 

 

Foram registradas 393 disciplinas optativas cursadas em 53 cursos de 

Graduação, totalizando 5.636 alunos matriculados. Dentre os cursos com maior registro 

de matrícula em disciplinas optativas estão Direito (72), Relações Internacionais (22), 

Engenharia Civil (18),  Psicologia (16), Sistema de Informação (16), Engenharia Elétrica 

(15), Administração (14), Engenharia da Computação (13), Engenharia de Produção 

(13), Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (12), Engenharia Mecânica (12), 

Jornalismo (11), Nutrição (10), Engenharia Energia (9), Arquitetura e Urbanismo (7). O 

número médio de optativas ofertadas por curso foi de 8, sendo que o mínimo foi 1. 

 

Tabela 5: Número de disciplinas optativas 

 
 
 

 
 

Modalidade/ 
Metodologia 
  

2019 2020 

Matrículas Número de 
cursos 

Matrículas Número 
de cursos 

Presencial 13.953 68 11.617 65 

EAD 7.718 22 9.727 74 

Semipresencial 2.714 10 3.018 23 

Total 23.437 100 24.362 162 

Fonte: Secretaria 

 

Flexibilidade Número de cursos % 
Entre 1 e 5 optativas 33 62% 
Entre 6 e 10 optativas 8 15% 
Entre 11 e 15 optativas 7 13% 
Acima de 15 optativas 5 9% 
Total 53 100% 

Fonte: Secretaria 
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4.1.2.1 Atualização curricular 

Com as modificações oriundas da aquisição da Faculdade Arthur Thomas pelo 

Grupo Universidade Positivo em 2017, e depois a aquisição do Grupo Universidade 

Positivo pelo Grupo Cruzeiro do Sul Educacional em 2020, houve um ganho profundo 

em experiência acadêmica, atualização de carga horária nas disciplinas e da 

contemporaneidade das disciplinas, proporcionando uma excelente formação de base 

e uma maior profissionalização para o mercado de trabalho. 

Em 2020, a APA - Avaliação do Perfil do aluno, constatou que os alunos dos 

cursos de graduação, buscam uma especialização na área do curso escolhido, 

demonstrando que a atualização curricular iniciada em 2017, proporcionou uma 

abertura para um aperfeiçoamento acadêmico e profissional consoante a demanda do 

mercado de trabalho. 
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Fonte CPA 
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 Integração entre cursos 

A FPL – Faculdade Positivo Londrina, consoante o PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2018-2022), possui uma estrutura de planejamento e 

execução de integração de cursos e dos vários agentes envolvidos no cotidiano 

acadêmico e administrativo da IES. 

No decorrer do ano de 2020, os cursos em andamento (Administração, Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Marketing e Recursos 

Humanos), desenvolveram as ações planejadas no PDI, realizando conforme as 

diretrizes curriculares de cada curso, visitas monitoradas (em empresas, indústrias, 

comércios, instituições públicas e privadas), seminários, palestras dirigidas as áreas de 

negócios (Projeto quarta-feira mais) e palestras dirigidas a área jurídica (Projeto quinta-

feira mais). 

Acrescentam-se a esse planejamento os cursos de Psicologia e Odontologia, 

que se mostraram muito fortes em termos de procura de mercado, abrindo um novo 

campo na área da saúde na Faculdade Positivo Londrina. 

A IES trabalha, além das especificidades de cada curso, ao que se refere a 

integração das disciplinas dos cursos, Projetos que interligam as necessidades de 

formação dos acadêmicos e sua inserção no mercado de trabalho. 

O Projeto Fórum de Líderes, reúne os representantes de turmas de todos os 

cursos, de todos os períodos (semestres letivos), e traz palestrantes de renome local, 

regional e nacional para proferir palestras e cursos de formação profissional, 

capacitando os representantes de turmas à liderança que a contemporaneidade tem 

exigido consoante a sociedade complexa em que vivemos. 

A Central de Carreiras, proporciona orientação profissional aos acadêmicos, 

em parceria com instituições públicas e privadas que, os encaminha para ajuda nas 

escolhas das carreiras disponíveis no mercado, com base na atualidade e necessidade 

mercadológica, assim como, evita que o acadêmico cometa erros próprios de iniciantes 

que por vezes, por falta de informação ou de formação adequada, investe grande parte 

de seu tempo útil em projetos profissionais que contém vícios de origem. 
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Nesse pesado cotidiano acadêmico, a IES proporciona momentos de 

descontração (bimestralmente) como, o café cultural na sala dos Professores, em que 

os Docentes têm contato com música ao vivo, coffee break, jogos e brincadeiras 

pedagógicas. Não obstante, aos acadêmicos também é proporcionado um intervalo 

cultural em que se avança um pouco o horário de intervalo entre as aulas e, no pátio 

da IES, tem-se música ao vivo, exposição de carros antigos, food truck, demonstrações 

de capoeira e de artes marciais, entre outras atividades que visam descontração e 

interação. 

Consoante as diretrizes curriculares de cada curso, ocorrem integrações 

entre conteúdos e disciplinas. Os cursos direcionados ao conteúdo comum das áreas 

de negócios tem envolvimento em matérias de finanças, empreendedorismo, inovação, 

e, projetos que envolvem construção de softwares que necessitam de consultoria de 

todas as áreas ligadas ao conteúdo de negócios. Parcerias com a Codel – Companhia 

de Desenvolvimento de Londrina, por exemplo, alia a teoria da sala de aula à prática 

de incubadoras, promoção do turismo, desenvolvimento do comércio ligado a 

associação comercial de Londrina, projetos industriais e de agronegócios. 

O curso de Direito também interliga seus conteúdos teóricos aos práticos, 

com Projetos que envolvem o Procon (reuniões entre consumidores e empresas para 

resolução de Direitos do Consumidor), Conciliare (audiências civis de mediação e 

arbitragem, meios de resolução de conflitos), Libertare (audiências criminais em 

atendimento aos acusados de crimes que não tem condições financeiras de arcar com 

as custas judiciais e honorários advocatícios. 

O Projeto Direito e Cinema busca envolver todos os acadêmicos que tenham 

interesse em debater temas polêmicos que envolvem o Direito e a sociedade como um 

todo, buscando por meio de filmes e documentários uma maior interação com as 

realidades complexas que surgem na dinâmica humana e social. 

A disciplina de Direitos Humanos que tem finalidade entender a construção 

de uma proteção ao ser humano quando da falibilidade de alcance dos direitos as 

minorias, buscando assim, “tratar os desiguais, de forma desigual, na medida de sua 

desigualdade”. Trabalha Princípios Constitucionais de Liberdade, Igualdade, entre 
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outros, que proporcionam uma melhor compreensão e ação ao que se refere ao 

resguardo de Direitos Civis e proteção do Estado. 

 

Dentre as disciplinas optativas, foram identificadas disciplinas cursadas entre 

cursos da mesma área ou áreas diferentes. As disciplinas que apresentam maior 

número de cursos ofertantes com matrículas são: Libras (32), Filosofia e Ética (25), 

Fundamentos de Administração (15), Desenvolvimento Pessoal (15), 

Empreendedorismo (13), Comunicação Empresarial (11), Tecnologias Digitais na 

Educação (10), Raciocínio Analítico e Quantitativo (9), Inglês I (7), Desenvolvimento 

Gerencial (6), Humanidades: Reflexões Contemporâneas (5). As disciplinas ofertadas 

refletem os objetivos de integração na formação geral e específica do curso, pois 

oferecem conteúdos de formação humanística, língua estrangeira e conhecimentos 

técnicos. Algumas integrações de destaque são disciplinas em comum dos cursos de 

Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design), Negócios (Ciências 

Contábeis, Administração e Ciências Econômicas). Vale destacar que tais números não 

refletem o número de cursos que ofertam as disciplinas, apenas os alunos que 

efetivamente cursaram a disciplina no curso. As disciplinas do Núcleo de Formação 

Humana (NFH) são ofertadas para todos os cursos, mas nem todos os cursos 

contabilizaram matrículas em 2020.  

 

Tabela 6: Integração dos cursos por meio de disciplina optativas 

 

 

Integração Disciplinas optativas com matrículas % 
1 curso 145 74% 
Entre 2 e 5 cursos 40 21% 
Entre 6 e 10 cursos 4 2% 
Entre 11 e 15 cursos 4 2% 
Acima de 15 cursos 2 1% 
Total 195 100% 

Fonte: Secretaria 
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 Desempenho discente – GERAL e POR CURSO 
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Tabela 7: Desempenho médio discente - GERAL
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Tabela 8: Desempenho médio por curso – ADMINISTRAÇÃO 
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Tabela 9: Desempenho médio por curso – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 



57 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 
 

 

Tabela 10: Desempenho médio por curso – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 
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Tabela 11: Desempenho médio por curso – DIREITO 
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Tabela 12: Desempenho médio por curso – ODONTOLOGIA 
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Tabela 13: Desempenho médio por curso – PSICOLOGIA 
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 Resultados das avaliações externas e internas 

 
Em relação às avaliações externas e internas, em 2019-2020 permanecem os 

dados anteriores, que foram obtidos os resultados de CPC, ENADE e IGC. 

 

Tabela 13: Resultados das avaliações in loco 
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Fonte: DRS (Relatórios de avaliação) 
* Avaliações com o Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação 2019-2020 
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Em relação ao IGC – Índice Geral de Curso, a tabela a seguir demonstra o 

desempenho em relação a Universidades Públicas e Particulares na cidade de Londrina 

e região: 

 

Fonte: DRS (Relatórios de avaliação) 
* Avaliações com o Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação 2019-2020 

 
 
 

4.2 EXTENSÃO 

 No total, 7 cursos informaram 30 ações contínuas ou que foram 

desenvolvidas em 2020 de forma isolada ou em conjunto. Cada ação poderia 

contemplar mais de um eixo, isto é, a soma dos eixos é superior ao total de ações. 

Observa-se que o eixo com mais ações é a responsabilidade social, seguida de Direitos 

Humanos e Educação Ambiental. 

 As ações foram abordadas em diversas categorias, incluindo conteúdos 

de disciplina, eventos, pesquisa, extensão, conforme se pode observar a seguir: 

 

NOME DO 

PROJETO 
POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Internacionalização Inscrições até 14 de março de 2020. 
O edital abre todos os anos para 
estudo no exterior. 

 

Cursos de Idiomas Inglês e Espanhol  

Coral Com os funcionários, docentes da 
Faculdade e comunidade externa 

 

Atlética Organização dos alunos a eventos 
acadêmicos e externos 
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NOME DO 

PROJETO 
POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Visita Técnica a Itaipú 
Binacional 

Dia 01 de junho de 2020  

Aula Magna CRA – 
Conselho Regional de 
Administração 

A recepção aos novos alunos é 
parte integrante e importante do 
processo de integração. O projeto 
visa mostrar ao aluno ingressante 
as perspectivas da profissão que 
abraçará. 

 

Educação Financeira 
e Investimento 

Esclarecimentos importantes sobre 
o conceito e importância de poupar 
e investir dentro de um panorama de 
opções disponíveis no mercado. 

 

Visita técnica à 
empresa Midiograf 

A observação, empírica, a respeito 
dos processos produtivos 
empreendidos na organização 
empresarial 

A atividade externa 
não possibilita a 
adesão ideal dos 
alunos potencialmente 
atingidos pelo projeto. 

Marketing de 
conteúdo 

A difusão e troca de experiências e 
conhecimento técnico entre 
profissionais e estudantes se 
revelam importantes para uma 
formação acadêmica de qualidade. 

 

14º Ciclo de Palestras 
CBN Londrina – 
Palestra Gerações: 
encontros, 
desencontros e novas 
perspectivas 

A difusão e troca de experiências e 
conhecimento técnico entre 
profissionais e estudantes se 
revelam importantes para uma 
formação acadêmica de qualidade. 

O evento é limitado à 
comunidade 
acadêmica 

Campanha de 
arrecadação de leite 

O envolvimento dos alunos em 
atividades de filantropia é parte 
importante no processo de 
formação acadêmica e cidadã. 

 

Campanha adoce a 
vida de uma criança 

O envolvimento dos alunos em 
atividades de filantropia é parte 
importante no processo de 
formação acadêmica e cidadã. 

A ausência de dados 
mais precisos a 
respeito dos 
resultados obtidos. 

Visita técnica à 
empresa Atos 

A atividade propicia um 
conhecimento empírico dos 
processos produtivos empreendidos 
na organização empresarial. 

 

Conciliare 
 

Estimular trabalho em equipe; 
familiarizar o aluno ao atendimento 
das pessoas; vivenciar meios 
alternativos de solução de conflitos 

Número de 
fechamento de 
acordos poderia ser 
melhor, por falta de 
noção da cultura de 
paz da população em 
geral 

Libertare 
 

Familiarizar o aluno ao atendimento 
das pessoas; ampliar noções de 
direito penal e processo penal, 

Dificuldade de acesso 
a um número mais 
elevado de casos 
práticos 
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NOME DO 

PROJETO 
POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

através do contato com casos 
práticos 

Procon 
 

Familiarizar o aluno ao atendimento 
das pessoas; ampliar noções do 
direito do consumidor, através do 
contato com casos práticos 

Dependência de 
horários diferenciados 
do Procon 

Consemma 
 

Familiarizar o aluno ao atendimento 
das pessoas; ampliar noções do 
direito ambiental, através do contato 
com casos práticos 

Poucos casos ainda 
são encaminhados à 
instituição para 
análise e parecer 

Participação no 
Matsuri Londrina 
2019 

O evento possibilitou uma 
integração maior entre professores, 
colaboradores, alunos e a 
comunidade, que teve a 
oportunidade de conhecer os cursos 
ofertados pela IES e conhecer um 
pouco mais da sua história.  

 

Participação no 
Summit 2019 do CTI 
da UP Curitiba. 

Por meio de um telão, os alunos 
puderam acompanhar, em tempo 
real, uma palestra sobre palestra 
sobre Transformação Digital. 

 

1ª Semana do 
Tecnólogo da 
Faculdade Positivo 
Londrina 

O evento contou com a participação 
da comunidade externa, 
especialmente de empresários do 
setor. Isto permitiu uma integração 
importante com os alunos da IES, 
além de permitir uma troca de 
experiências com empresários 
consolidados no setor. 

 

Participação no 
LeagueOne 2020 

Durante a participação no evento, 
os alunos puderam expor os jogos 
desenvolvidos no curso de “jogos 
digitais”. Além da divulgação do 
trabalho desenvolvido por alunos e 
professores, houve uma importante 
integração com a comunidade de 
um modo geral. 

 

Café com o 
coordenador 2019-
2020 

O evento ocorre anualmente e, por 
meio deste projeto, alunos, 
professores e a coordenação do 
curso de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da FPL se envolvem na 
busca de soluções para problemas 
detectados no ambiente acadêmico. 

 

AULA MAGNA – 
Conselho Regional de 
Contabilidade 
 

Recepcionar alunos, com noções 
introdutórias sobre a profissão e o 
mercado de trabalho do contador 

Alguns alunos não 
puderam participar na 
data marcada, por 
motivo de outros 
compromissos 

 Evento QUARTA +  Criar a cultura de atividades extra 
sala; promover encontro com 

Horário das 18 horas 
traz alguma 
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NOME DO 

PROJETO 
POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Palestra sobre 
Educação Financeira 
 

profissionais das áreas de negócios 
para tratar sobre carreiras e 
mercado 

dificuldade para a 
participação de alguns 
alunos 

 Evento QUARTA +  
Palestra Fé, futebol e 
sonho 
 

Criar a cultura de atividades extra 
sala; promover encontro com 
profissionais das áreas de negócios 
para tratar sobre carreiras e 
mercado 

Horário das 18 horas 
traz alguma 
dificuldade para a 
participação de alguns 
alunos 

 Evento QUARTA +  
Palestra STARTUP: 
que bicho é esse? As 
verdades que precisa 
saber antes de 
empreender 

Criar a cultura de atividades extra 
sala; promover encontro com 
profissionais das áreas de negócios 
para tratar sobre carreiras e 
mercado 

Horário das 18 horas 
traz alguma 
dificuldade para a 
participação de alguns 
alunos 

VI MOSTRA 
CIENTÍFICA DO 
ENCONTRO DE 
NEGÓCIOS DA 
FACULDADE 
POSITIVO 
LONDRINA 

Apresentar trabalhos, por 
docentes, discente e 
comunidade externa nas áreas 
de Administração, Ciências  
Contábeis, Marketing, Recursos 
Humanos e Logística 

 

SEMANA MUNDIAL 
DO MEIO 
AMBIENTE 

Conscientizar população em 
geral sobre problemas da 
dengue e formas de prevenção, 
com incentivo ao plantio da 
leguminosa CROTALÁRIA, que 
atrai libélulas predadoras do 
mosquito aedes aegypti. 
Parceria com Lions Clube de 
Londrina. 

 

  

a. Educação Financeira e Investimento 

 A palestra sobre o tema “educação financeira e investimento” foi 

importante para buscar criar nos expectadores uma cultura diferenciada a respeito de 

investimentos das mais variadas formas e de acordo com produtos financeiros 

acessíveis no mercado. 

 b. Visita técnica à empresa Midiograf 

 Na visita técnica empreendida junto á empresa MIDIOGRAF, os alunos 

puderam ter um contato efetivo com os processos de produção empreendidos em uma 
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empresa consolidada no mercado de Londrina, além de conhecer os diversos setores 

administrativos que propiciam suporte à produção. Os resultados foram excelentes, 

uma vez que os alunos puderam, por meio de uma atividade empírica, visualizar os 

conceitos apreendidos em sala de aula. 

 c. Marketing de conteúdo 

 A atividade consiste em uma palestra ministrada por um profissional de 

indiscutível capacidade no mercado local. A difusão e troca de experiências e 

conhecimento técnico entre profissionais e estudantes se revelam importantes para 

uma formação acadêmica de qualidade. 

 d. 14º Ciclo de Palestras CBN Londrina – Palestra Gerações: encontros, 

desencontros e novas perspectivas 

 A difusão e troca de experiências e conhecimento técnico entre 

profissionais e estudantes se revelam importantes para uma formação acadêmica de 

qualidade e são as premissas que movem à realização deste evento. 

 e. Campanha de arrecadação de leite 

 Os alunos envolvidos no projeto, desenvolvido pelo Escritório de Negócios 

da Faculdade Positivo Londrina, organizaram uma campanha de arrecadação de leite 

com o propósito de atender a sociedade carente da cidade de Londrina. O público alvo 

foi a comunidade carente do município de Londrina, atendida pelas organizações “Lar 

Anália Franco” e “CAMAR – Casa Acolhedora Mãe Rainha” que atendem, em média, 

50 crianças e 50 famílias, respectivamente. 

 O propósito foi o de desenvolver ações focadas na responsabilidade 

social, cidadania e voluntariado. 

 f. Campanha adoce a vida de uma criança 

 A campanha “adoce a vida de uma criança” foi desenvolvida visando o 

desenvolvimento de ações de filantropia, voluntariado e cidadania. Por meio desta 

campanha, desenvolvida pelo “Escritório de Negócios da Faculdade Positivo de 

Londrina”, alunos se envolveram com a comunidade externa em uma campanha de 
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arrecadação de brinquedos que foram distribuídos, posteriormente, à organização não 

governamental “CAMARG – Casa Acolhedora Mãe rainha”, que atende 50 famílias da 

região norte da cidade de Londrina. 

 As ações foram abordadas predominantemente em ensino (conteúdo de 

disciplina, disciplina específica, visita técnica, estágio). 

 Outros assuntos que merecem destaque são as disciplinas optativas 

ofertadas sobre política e eleições, desigualdade, diversidade sexual, arte e cultura, 

sustentabilidade, imigração, inovação, energias renováveis, entre outros.  

 g. Projeto Conciliare 

 O projeto possui, como propósito, estimular o trabalho em equipe e, 

principalmente, criar uma cultura de solução de conflitos por meio da utilização de 

mecanismos alternativos, especialmente pela via da conciliação. O projeto é voltado ao 

atendimento das demandas da população. 

 h. Projeto Libertare 

O projeto tem a sua atuação pautada na execução penal e na análise de 

possíveis pleitos de revisão criminal por parte de apenados. Por meio deste projeto, os 

alunos possuem contato direto com o direito e o processo penal, além de realizarem 

diretamente o atendimento às famílias dos interessados. 
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5 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO - POLÍTICAS DE PESSOAL, 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

 

5.1 POLÍTICA DE PESSOAL 

 Na política de pessoal foram analisados os funcionários e o corpo técnico-

administrativo. 

 

 Composição do corpo docente 

 

 Com base na nova política de contratação de docentes e no Programa de 

Titulação Docente, com a implantação dos Cursos de Psicologia e Odontologia, a 

proporção de docentes doutores evoluiu em 2018 para 12,20%, em 2019 para 24,07%, 

e em 2020 para 36,11%, conforme pode-se observar na tabela a seguir: 

 

Tabela 14: Titulação do corpo docente 2018-2019-2020 

Titulação 
Quantidade 

em 2018 
% em 
2018 

Quantidade em 
2019 

% em 
2019 

Quantidade 
em 2020 

% em 
2020 

Doutores 5 12,20 13 24,07 26 36,11 

Mestres 35 85,37 40 74,08 46 63,89 

Especialista 1 2,43 1 1,85 0 0 

Total 41  54  72  
Fonte: CSA (Alocação Docente) 

 

 Avaliação do corpo docente 

 Na avaliação do corpo docente, foram consideradas as seguintes 

avaliações: 

• ADOC: Avaliação Docente 
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Tabela 15: Avaliação do Desempenho do Professor (ADOC) 2020 
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Tabela 16: Avaliação do Quesitos dos Professores (ADOC) 2020 
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Tabela 17: Avaliação do Desempenho dos Cursos (ADOC) 2020 
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Tabela 18: Avaliação dos Quesitos dos Cursos (ADOC) 2020 
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Em relação aos resultados, observa-se que a maioria dos cursos contam com 

docentes avaliados com desempenho bom ou muito bom, muitos superiores a 8 e todos 

contam com desempenho pelo menos satisfatório. 

 

 Composição do corpo de coordenadores 

Em relação ao corpo de coordenadores, foram registrados 5 docentes atuando 

na função em 2020. 

A tabela a seguir apresenta a composição por regime de trabalho: 

 

Tabela 19: Composição do corpo de coordenadores 

Composição Número Percentual 

Integral 2 40% 

Parcial 3 60% 

Horista 0 0% 

Total Geral 5 100% 

Fonte: CSA/Alocação Docente 
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Observa-se que os coordenadores dos cursos mais sedimentados (Cursos  de 

Administração/RH/Marketing e Curso de Direito) atuam em regime de tempo integral e, 

os dois Coordenadores dos cursos iniciantes atuam em regime de tempo parcial, até a 

sedimentação dos respectivos cursos. O Curso de ADS – Tecnológico de Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas atua também com um Coordenador em Regime Parcial. 

Quanto à titulação, 4 Coordenadores possuem a titulação de mestre e 1 possui 

a titulação de doutor. Todos os coordenadores são incentivados a realizar doutorado 

pelo Programa de Titulação Docente. 

 

 Programa de Formação Docente 

 
O Programa de Formação Docente oferta atividades de formação para docentes. 

A seguir são apresentados os resultados das ações realizadas em 2020. E, a 

Universidade Positivo Campus Curitiba, realizou reuniões com os Docentes do Campus 

explicando os Programas de Mestrado e Doutorado disponíveis a todos os Docentes, 

com oferta de Bolsas e, propôs um Programa que pudesse dividir os módulos de aulas 

presenciais no Campus Londrina, para evitar o deslocamento dos Docentes a cidade 

de Curitiba.  

 
5.1.4.1 Encontro Docente 

 
Encontro Docente Inverno foi realizado de forma virtual, com a participação dos 

Docentes dos Campus Curitiba e Londrina. 

 
 

5.1.4.2 Compartilha Docência 

O Compartilha Docência tem como objetivo socializar as boas práticas, 

propiciando um espaço de melhoria contínua e inovação das nossas ações 

pedagógicas.  

As práticas apresentadas têm o propósito de fomentar a produção e o 

compartilhamento de estratégias de ensino que contribuem para construção do saber 

sob as diferentes perspectivas do ensino. É uma maneira de valorizar e socializar as 

ações que promovem a intervenção pedagógica diferenciada, a partir de novas 



87 
 

 
 
 

 

tecnologias ou metodologias com foco na inovação do processo de ensino-

aprendizagem. 

Os professores tiveram a oportunidade de inscrever suas práticas e apresenta-

los aos colegas durante o “Encontro Docente”. O resultado desta ação será compilado 

em formato digital e ficará disponível na página do docente com o título: “Compartilha 

Docência”. Foram 5 trabalhos apresentados. 

 

5.1.4.3 Portal do Saber 

 
Um dos principais pilares do Grupo Positivo é o investimento contínuo em 

educação. Por isso, disponibiliza ferramentas para a capacitação profissional dos seus 

colaboradores. Por meio do Portal do Saber – canal de aprendizado on-line, é possível 

participar de diversos cursos técnicos e comportamentais na modalidade de ensino a 

distância (EAD). Ao todo são 45 cursos EAD. 

No Portal do Saber, o colaborador escolhe o curso do seu interesse, acessa no 

horário em que desejar e de qualquer computador, tablet ou smartphone. A cada curso 

também é possível fazer o download do certificado de conclusão. 

Seguem abaixo o número de matrículas dos Cursos em EAD – Educação a 

Distância e SEMIPRESENCIAIS referentes ao ano de 2020: 

 
  

EAD 2020/1 
 

CURSO  MATRICULADOS 

Polo Londrina 621 
 
 

EAD 2020/2  
 

CURSO  MATRICULADOS 

Polo Londrina 552 

 

 

 Plano de Carreira Docente e Técnico Administrativo 

Existem critérios claros para a progressão do corpo docente bem como do corpo 

técnico-administrativo. Em 2016 foram realizadas alterações no Plano de Carreira 
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Docente e Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos, ambos foram protocolados 

novamente junto ao Ministério do Trabalho e foram apresentados a todos os 

colaboradores da IES.  

• Plano de Cargos e Carreira do Pessoal Docente: Nº 46293.006075/2016-22 

• Plano de Cargos e Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo: Nº 

46293.006174/2016-12 

Em 2020, deu-se continuidade na Faculdade Positivo Londrina, o que havia sido 

ratificado no ato de aquisição da FAAT – Faculdade Arthur Thomas em 2017, ao que 

se refere a manutenção do plano de carreira sem alteração. Desde o ano de 2017 como 

já de costume, optou-se por continuar a proporcionar a todos os Colaboradores da 

instituição o acesso aos cursos com valores reduzidos, o benefício foi distribuído de 

forma que todos os colaboradores do corpo técnico-administrativo e corpo docente 

possam usufruir do desconto fixo de 50% (cinquenta por cento), tanto nos cursos de 

graduação como de pós-graduação lato sensu, a porcentagem de desconto ofertado 

aos dependentes dos docentes, varia de acordo com a carga horária ministrada na 

Faculdade Positivo Londrina. 

 

Com a aquisição do Grupo Universidade Positivo, pelo Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional, houve uma remodelação no sistema de concessão de bolsas e descontos, 

entretanto, manteve-se as bolsas e descontos aos colaboradores. Não obstante, 

manteve-se ratificado o Plano de Cargos e Carreira do Pessoal Docente: Nº 

46293.006075/2016-22 e o Plano de Cargos e Carreira do Pessoal Técnico-

Administrativo: Nº 46293.006174/2016-12. 

A busca pela melhoria da qualidade de vida do colaborador é constante, os 

dados obtidos por meio da pesquisa de clima organizacional proporcionam a criação 

de estratégias de reorganização do ambiente de trabalho, de forma que o colaborador 

possa desempenhar seu trabalho da melhor forma. 

 

 

 Composição do Quadro Técnico-Administrativo 
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Em relação ao quadro técnico-administrativo, observa-se no ano de 2020 houve 

melhora considerável no nível de escolaridade em função dos incentivos aos estudos 

na própria Faculdade Positivo Londrina pela política de bolsas e descontos, e do 

programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Como disposto na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 20: Escolaridade do Quadro Técnico-Administrativo 

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos (Informações para o Censo) 

 

Nome Admissão Escolaridade

ADRIANA APARECIDA CAMILO FRANCA 02/05/2017 ENS. MÉDIO

AGNESMARE SAMPAR MALCHIOR 09/09/2019 PÓS GRADUADA

AMANDA SOUZA RIBEIRO 16/04/2018 ENS. MÉDIO

ANA FLAVIA BORGES 07/03/2013 GRADUADA

BRUNA RENATA DOS SANTOS 25/08/2014 GRADUADA

CAROLINE TOMELERI DA SILVA 04/11/2019 GRADUADA

DEBORA MOREIRA RODRIGUES NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO ENS.MÉDIO

DJONATAS VINICIUS MACIEL 23/07/2018 ENS.MÉDIO

ELBER DE OLIVEIRA GOMES 12/08/2015 PÓS GRADUADO

ELIEZER ROSA DA SILVA 22/03/2019 PÓS GRADUADO

ELISANGELA ALVES DOS SANTOS 25/07/2018 ENS. MÉDIO

ELISANGELA MENDES DE OLIVEIRA DE FARIA 18/09/2014 ENS. MÉDIO

ESDRA ZAMBRIM ROCHA 02/07/2018 ENS. MÉDIO

FABRÍCIO LUCIANO JARDIM BENTO 18/11/2018 GRADUADO

FERNANDA ALMEIDA MENDES ANTONIOLLI 16/10/2012 PÓS GRADUADA

FLAVIA ALVES DE AGUIAR NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO PÓS GRADUADA

INGRYD EDUARDA CORREIA MIOTTO 01/08/2017 GRADUADA

IZABEL CRISTIANE DE SOUZA 13/04/2012 ENS. MÉDIO

JAQUELINE ANTONELLI XAVIER ALVES 13/08/2018 PÓS GRADUADA

JOSÉ LUIZ VAL MARCHIORI 02/04/2018 GRADUADO

JOSEMARY MORASTONI NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO MESTRE

JOSIANE ARANTES DE OLIVEIRA 02/09/2019 GRADUADA

KAREN JANINI VIEIRA 28/07/2018 ENS. MÉDIO

KARINA GARDENAL DA SILVA 09/09/2019 TÉCNICO

KELLY KHAT DE BRITO VELEZ NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO ENS. MÉDIO

LUANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 03/09/2018 PÓS

LUCI MARA DOS SANTOS 11/04/2019 GRADUADA

LUIZ ANTONIO YOSHIMINE FILHO NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO ENS. MÉDIO

MAICON LUIZ XAVIER 02/09/2019 TÉCNICO

MARCOS ANDRÉ GARCIA 01/04/2019 GRADUADO

PAMELA SUELEN LAINS PIO NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO PÓS GRADUADA

PAULO HENRIQUE VICENTE 21/11/2018 ENS. MÉDIO

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GUIDORIZZI 11/11/2019 ENS. MÉDIO

RAFAEL YUTAKA KITAHARA 01/12/2014 PÓS GRADUADO

REGIANE SOUZA MATTOS 16/04/2019 GRADUADA

RIVAEL CAMARGO ANDRADE 20/05/2019 GRADUADO

ROCINEIA APARECIDA OLIVEIRA NÃO POSSUO A INFORMAÇÃO ENS. MÉDIO

ROSEMARI PEREIRA DOS SANTOS ALVES 03/06/2019 MESTRE

SAMUEL MANSO 12/08/2019 GRADUADO

SANDRA PEREIRA SOTTE 16/09/2019 GRADUADA

SILVANA DE JESUS RODRIGUES 02/01/2015 PÓS GRADUADA

VILMA BIBIANO DE SOUZA 14/01/2019 ENS. MÉDIO

Planilha de funcionários de 2020



90 
 

 
 
 

 

 Avaliação do Corpo Técnico Administrativo 

A avaliação do corpo técnico-administrativo é conduzida pelo departamento de 

Recursos Humanos, baseado nas competências organizacionais definidas pelo Grupo 

Positivo: 

• Inovação 

• Foco em resultados 

• Desenvolvimento de Pessoas 

• Comprometimento Organizacional 

• Foco no Cliente 

 

 Capacitação do corpo técnico-administrativo 

 

Um dos principais pilares do Positivo é o investimento contínuo em educação. 

Por isso, disponibiliza ferramentas para a capacitação profissional dos seus 

colaboradores. Por meio do Portal do Saber – canal de aprendizado on-line, é possível 

participar de diversos cursos técnicos e comportamentais na modalidade de ensino a 

distância (EAD). Ao todo são 35 cursos EAD. 

No Portal do Saber, o colaborador escolhe o curso do seu interesse, acessa no 

horário em que desejar e de qualquer computador, tablet ou smartphone. A cada curso 

também é possível fazer o download do certificado de conclusão. 

A tabela a seguir apresenta o total de participantes para os cursos com 

participações superiores a 30 pessoas. 
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Tabela 21: Principais treinamentos de 2019-2020 

Treinamento Participantes 

Gestão de pessoas (parte 1) 407 

Gestão de pessoas (parte 2) 381 

Sistema de gestão ambiental – SGA 364 

Segurança do trabalho 345 

Jeito Positivo de ser – atendimento 261 

Sensibilização pesquisa de clima - GPTW/ UP 130 

Sensibilização pesquisa de clima – GPTW 82 

Gestão do tempo 80 

Avaliação de desempenho 2020 87 

Matriculas calouros 2020 56 

Balanced score card 60 

Comunicação efetiva e afetiva 59 

Excel 2010 – essencial 57 

Mensagem do reitor 57 

Respire: uma pausa na rotina para conhecer mais sobre si mesmo 50 

Fortalecimento e integração das centrais de atendimento e SAC 48 

Chamados para atendimento de urgência e emergência 45 

As mudanças exponenciais da indústria 4.0 44 

Lançamento avaliação desempenho 43 

Treinamento de protagonismo de carreira 42 

Treinamento Neomind - envio de nf para pagamento 42 

Treinamento Central de Atendimento – Financiamento 40 

Central de Atendimento 39 

Objetivos Smart 38 

Gerenciamento de projetos 36 

Protagonismo: buscando uma vida com mais propósito e sentido 36 

Workshop 36 

NR 35 - trabalho em altura 35 

Design thinking na prática: criando, planejando e concretizando projetos 34 

Word 2010 – essencial 32 

Como conduzir uma entrevista de seleção eficaz 31 

Treinamento de brigada de incêndio - NPT 017 31 

Orçamento 2020 34 

Treinamento 5s para as áreas laboratoriais 30 

Treinamento rematrícula 2020 31 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos (Relatórios do Portal do Saber) 

 
 
 

Segue abaixo também uma cópia da Declaração de Brigada de Incêndio, 

treinamento que foi realizado de forma presencial em 26/07/2019 (válido para 2020), 

referente a formação Brigadista conforme NPT 17 – Parte 02, totalizando 20 horas de 

treinamento. 
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Fonte: RH – UP/POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 

Declaro, para os devidos fins, que as pessoas abaixo relacionadas possuem formação de Brigadista 

conforme NPT 17 – Parte 02, referente à edificação localizada na Rua Prefeito Faria de Lima, Nº 400 Bairro 

Jardim Maringá, Município de Londrina, PR e estão aptas ao manuseio dos equipamentos de prevenção e 

combate a incêndio da referida edificação. 

Declaro ainda estar ciente das responsabilidades dispostas na NPT 017 – Parte 01. 

NOME RG TREINAMENTO 
DATA 

TREINAMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

  

Ana Flavia Borges 11.134.190-7 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Bruna Renata dos Santos 10.469.395 – 9 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Elber de Oliveira Gomes 2.477.533 – 9 Intermediário 20/07/2018 20 Horas 

Eliezer Rosa da Silva 12.536.990-1 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Elisangela Mendes de Oliveira 7.047.629 – 0 Intermediário 20/07/2018 20 Horas 

Elisangela Alves dos Santos  9.545.663-4 Intermediário 20/07/2019 20 Horas 

Fabricio Luciano Jardim Bento 8.115.553-4 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Flavia Alves de Aguiar 9.467.317 – 8 Intermediário 20/07/2018 20 Horas 

Ingryd Eduarda Correia Miotto 12.450.710 – 3 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

José Luiz Val Marchiori  47.985.375-7 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Karen Janini Vieira 13.594.624 – 9 Intermediário 20/07/2018 20 Horas 

Luana Aparecida Oliveira da Silva 29.611.478 - 9 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Luci Mara dos Santos 4.429.859-7 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Marcos André Garcia 10.026.651-2 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Paulo Henrique Vicente 8.894.793-2 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Rafael Yutaka Kitahara 11.005.176 – 0 Intermediário 20/07/2018 20 Horas 

Regiane Souza Mattos 9.499.754-2 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Rivael Camargo Andrade Vosk 03.532-7 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Silvana de Jesus Rodrigues 7.980.863-6 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

Vilma Bibiano de Souza 455.126-7 Intermediário 26/07/2019 20 Horas 

 

 

Curitiba, 10 de Janeiro de 2020. 

 

 

____________________________________  ________________________________________ 

Raphael de Quadros / MTE 0011155/PR    Silvana de Jesus Rodrigues  

CPF: 064.270.519 – 46       CPF: 034.636.539 - 23 

Técnico de Segurança do Trabalho     Supervisora Administrativa  
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CURSOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE BIBLIOTECA – 2019-2020 
 

Nome do colaborador Curso  Carga Horária 
Rosemari Pereira dos 

Santos Alves - Bibliotecária 
Treinamento Pergamum e 

Base de Dados 
 

50 h 

Karen Janini Vieira - 
Assistente Administrativo 

Curso intermediário de 
brigada de prevenção e 

combate a incêndio 

 
20 h 

Pedro Henrique Ribeiro 
Guidorizzi - Estagiário 

Treinamento Pergamum e 
Base de Dados 

 
20 h 

   

 
Fonte: Bibliotecária FPL-Londrina 

 
 
 
 

5.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
Foram formados 6 Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), referentes aos cursos 

de graduação, e o mesmo número de colegiados de curso. Foi elaborado um manual 

de orientações para a atuação dos NDEs e dos Colegiados, bem como um calendário 

de pautas de reuniões a serem tratadas durante o ano. 

 

Figura 4: Cronograma de reuniões do NDE 

 
Fonte: DRS 
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Foram realizadas capacitações dos NDEs dos cursos com previsão de 

processos de reconhecimento de cursos, conduzidas pela Procuradora Institucional. 

Foram adotados novos procedimentos de organização de documentos para 

recebimento de comissões de avaliação in loco, que resultou na melhora dos resultados 

das avaliações, em virtude da melhor demonstração dos atributos aditivos dos 

indicadores dos instrumentos de avaliação. 

Na gestão da qualidade, foram realizadas auditorias de atendimento e de 

infraestrutura, com as seguintes dimensões: 

As auditorias seguem um questionário padronizado de acordo com a categoria, 

conforme a seguir: 

• Infra: – Dimensões: limpeza terceirizada (gestão e operacional), banheiros, 

pessoas, laboratórios, salas de aula, ambientes gerais, área externa, 

emergência, Controle de Acesso (gestão e operação), segurança patrimonial, 

portaria e guaritas, depósito (dml), almoxarifado, gestão, PO e OM.  

  

Os questionários são elaborados com base na norma ISO 9.001, que define os 

padrões de qualidade. Com base nas verificações, são definidos padrões de 

conformidade (C), parcial (P) e não conformidade (NC). A tabela a seguir apresenta os 

resultados das auditorias realizadas em 2019 (dados não levantados em 2020 devido 

a pandemia Covid-19, e o sistema Administrativo/Acadêmico da Universidade 

Positivo ter sido Hackeado): 

 
Tabela 22: Resultados das auditorias de infraestrutura 2019 

UNIDADE 
INFRAESTRUTURA 

C P NC 

Faculdade Positivo Londrina 78% 17% 5% 

Fonte: Qualidade e Auditoria de Processos 

 
 
 

Tabela 23: Resultados das auditórias de infraestrutura 2019 

Unidade Ciclo 2018 Ciclo atual 2019 

Gestão - 67% 

Depósito / DML 64% 68% 

Portarias E garitas - 75% 

Segurança Patrimonial - 67% 

Emergência - - 

Área Externa - 63% 

Ambientes Gerais 94% 91% 
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Salas de aulas 91% 90% 

Laboratórios 93% 88% 

Pessoas 100% 64% 

Banheiros 96% 86% 

Limp. Terc. – operacional - 50% 

Limp. Terc. – gestão - 88% 

 
Fonte: Qualidade e Auditoria de Processos 

 
 

Com base nessas auditorias, foram geradas as Oportunidades de Melhoria 

Contínua (OMC). Para o ano de 2019 temos a seguinte meta a cumprir (dados não 

levantados em 2020 devido a pandemia Covid-19, e o sistema 

Administrativo/Acadêmico da Universidade Positivo ter sido Hackeado). 

  
Quadro 4: Oportunidades de Melhoria Contínua (OMC) 

1 Analisar a necessidade de manter ventiladores e ar-condicionado nas salas de aulas 

2 Analisar a forma atual de acesso e segurança e segurança dos computadores nas salas de aulas 

3 Verificações e apoio ás salas de aula 

4 Cuidado com jardins e áreas externas do campus 

5 Analisar a identidade visual – Positivo, no que diz respeito a pintura externa/interna 

6 Funcionamento das saboneteiras, papeleiras e secadores de mão dos banheiros 

7 Funcionamento das catracas da unidade 

8 Situações de risco – Campus Londrina 

9 Analisar as atividades de manutenção e laboratórios, realizadas pelo porteiro e atendente 

Fonte: Qualidade e Auditoria de Processos 

 

MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE 
2019-2020 

 
• Alteração de layout RH, Vídeo conferência e Sala Direção.  
• Unificação dos departamentos da Secretaria, Marketing, Financeiro Compras e 

Gestão Administrativa.  
• Instalação de ar condicionado no Núcleo de Práticas Jurídicas.  
• Instalação de ar condicionado na Biblioteca.   
• Construção de duas salas área da psicologia (sala de grupo e sala de 

espelhos).  
• Reestruturação no NPJ.  
• Aquisição de mobiliário novos para Biblioteca. 
• Construção de escada para rota de fuga (3º andar para o 2º e 2º para o 3º. 
• Compra de 33 caixas de som para salas de aula. 
• Instalação de uma porta com barra ant pânico na Biblioteca.  
• Reestruturação do Arquivo da Secretaria Acadêmica.  
• Paisagismo em toda a Unidade. 
• Troca de Mobiliário do Laboratório de Informática.  
• Reforma das bancadas e troca das cadeiras no Lab. Redes de Computadores. 
• Troca de chromebooks por notebooks no Lab. EAD.  
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• Comunicação Visual – Placas Indicativas.  
• Aquisição do Armário de Brigada de Incêndio.  
• Aquisição de Televisores. 
• Melhorias na Acessibilidade 

 

5.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Segue abaixo a planilha dos dados financeiros de concessão de bolsas e 

descontos da FPL – Faculdade Positivo Londrina, referente aos períodos de 2018, 2019 

e 2020: 

Tabela 24: Demonstrativo Financeiro 

 

Tipo  2018  2019  2020 

Bolsas para funcionários do Grupo Positivo  1.059  1.250  1.789 

FIES  2.282  1.213  662 

CEUP/FIR  383  302  238 

PRAVALER  685  679  553 

PROPOSITIVO  257  190  342 

PROUNI  3.481  2.900  3.719 

Desconto comercial  23.897  35.604  34.713 

Desconto para ex-alunos  1.104  1.340  2.316 

Outras bolsas  640  2.500  16.947 

Total  33.788  45.978  63.299 

Credies     234 

Paat     6 

Total     63.539 

 Fonte: Coordenador de Controladoria: Felipe Rodrigues Lima felipe.lima@cruzeirodosul.edu.br – Grupo Cruzeiro do Sul Educacional 

 

6 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

DADOS DA FACULDADE EM 2019-2020 

O quadro a seguir mostra as informações de cursos e número de alunos da 

faculdade. 

mailto:felipe.lima@cruzeirodosul.edu.br
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Quadro 5: Infraestrutura geral 

INFRAESTRUTURA GERAL 

ESPAÇO QUANT. CONDIÇÕES 

Salas de aula 26 

Salas de aula equipadas com quadro, tela de projeção, 

projetor multimídia, computador, carteiras, cadeiras, 

ventiladores e ar condicionado. Salas com capacidade de 50-

60 alunos e salas com capacidade de 60-120 alunos. 

Instalações 

administrativas 
16 

Mesas com computadores e telefones individuais e 

impressora de uso coletivo e armários. Além disso, também 

possui uma equipe de atendimento nomeada Central de 

Atendimento. 

Salas de docentes 1 

Três bancadas de trabalho com computadores individuais, 

mesa de reuniões com 8 lugares, mesa redonda para 

recreação, televisão, cozinha com frigobar e banheiros, 

masculino e feminino. 

Salas de reuniões 3 

Sala de vídeo conferencia, com 5 lugares, equipamento de 

áudio e vídeo e ar condicionado. Sala de reuniões dos 

coordenadores, com mesa redonda, 4 lugares e ar 

condicionado e sala dos professores, com mesa de reuniões 

de 8 lugares, ar condicionado e televisão coorporativa. 

Gabinetes de trabalho 3 Salas individuais de trabalho para professores, com 

computadores individuais e ar condicionado. 

Salas de 

conferência/ auditórios 
1 

Auditório com capacidade para 200 pessoas, equipado com 

poltronas estofadas com pranchetas, carpete, áudio e vídeo, 

tela e projeção, projetor multimídia, computador, bancada, 

microfones e ar condicionado. 

Instalações sanitárias 16 

As instalações sanitárias são bem dimensionadas e possuem 

sensores eletrônicos, e atendem às condições de quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação. Contam com 

banheiros adaptados para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Em todos os andares temos banheiros 

masculino, feminino e PCD, com três a cinco vasos sanitários, 

duas ou três pias e espelhos. 

Áreas de convivência 2 
Temos uma praça de alimentação e um pátio aberto equipado 

com bancos individuais e coletivos, mesas com xadrez, um 

jardim harmonioso e iluminação cênica. 

Acessos para pessoas 

com necessidades 

especiais 

5 A edificação possui piso tátil, telefone adaptado, comunicação 

em braile em todos os acessos, rampas de acesso e elevador. 

Equipamentos de 

informática para apoio 

administrativo 

40 Todos os funcionários possuem computadores e telefones 

individuais e impressora de uso coletivo. 

Biblioteca 1 
A biblioteca atende as necessidades dos cursos 

implementados na faculdade, mas também possui um acervo 

literário. 

Acesso a bases de 

dados e bibliotecas 

virtuais 

 A gestão do acervo e empréstimos são realizados através do 

software Pergamum. 
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INFRAESTRUTURA GERAL 

ESPAÇO QUANT. CONDIÇÕES 

Acervo (livros, 

periódicos e títulos em 

geral) 

 A gestão do acervo e empréstimos são realizados através do 

software Pergamum. 

Equipamentos 

informáticos e 

condições de uso e 

acesso pelos 

estudantes 

216 

Núcleo de Prática Jurídica – 10 notebooks; 

Biblioteca – 10 computadores, 4 chromebooks; 

Central de atendimento – 2 totens; 

Laboratório de informática – 42 computadores; 

Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 45 

notebooks; 

Laboratório de Ensino à Distância – 47 notebooks, 25 

chromebooks; 

Sala de vestibular – 6 notebooks. 

Laboratórios 

específicos 

 

9 

Laboratório de Informática; 

Laboratório de Gastronomia; 

Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores; 

Laboratório de Bioquímica, Microscopia e Microbiologia; 

Laboratório de Ensino à Distância; 

Laboratório Habilidades Clínicas e Anatomia; 

Sala de Espelhos; 

Sala de Grupo; 

Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

 

 


