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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2021 
 

No ano de 2021 a Avaliação Institucional do 1º semestre foi realizada nos meses de 

julho e agosto, e os alunos avaliaram as disciplinas / professores do semestre.  No segundo 

semestre esta avaliação ocorreu no mês de novembro e além de avaliarem as disciplinas 

e professores, os acadêmicos também fizeram a análise geral da instituição. 

No ano de 2021 a CPA intensificou o processo de devolutiva das avaliações 

institucional, que havia iniciado no ano de 2020, em reuniões com acadêmicos e docentes 

e realizou alteração nos instrumentos de coleta de dados visando maior agilidade no 

preenchimento dos questionários. Estas ações acarretaram um aumento expressivo na 

participação dos estudantes, chegando a 55% de participação no segundo semestre de 

2021. 

Com base nos resultados da avaliação institucional a Faculdade Evangélica 

Mackenzie do Paraná adotou diversas ações no ano de 2021 para garantir a qualidade no 

processo de aprendizagem dos acadêmicos e nos processos administrativos da instituição. 

Estre as medidas tomadas no ano de 2021, destacam-se as seguintes:  

- Início das obras para a construção do novo Ambulatório Docente Assistencial. 

- Início das obras do Biotério. 

- Início da reforma nos sanitários dos todos os andares do prédio, visando a 

adequação às normas de acessibilidade. 

- Aquisição de novos equipamentos com vista à modernização dos espaços e 

melhoria da qualidade das atividades práticas em laboratórios. 

- Manutenção de duas plataformas de livros eletrônicos no idioma português, 

somando mais de 15.000 títulos das mais importantes editoras, em diversas áreas do 

conhecimento, para os acadêmicos e professores 
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- Manutenção da Plataforma institucional on-line - MOODLE para a realização das 

aulas remotas, com a possibilidade de disponibilizar materiais didáticos, realizar avaliações, 

propor discussões e interações entre os alunos e realizar aulas síncronas. 

- Participação da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná no consórcio Sul que 

possibilitou aos estudantes do Curso de Medicina participarem do Teste de Progresso. Em 

2021 93% doas acadêmicos da instituição participaram da avaliação. 

- Expansão da oferta de disciplinas optativas para os acadêmicos, sendo ministradas 

em 2021 as disciplinas de Libras, Acupuntura, Farmacogenômica e Língua inglesa 

instrumental I. Estas disciplinas contaram com um total de 115 alunos matriculados. 

- Aprimoramento dos momentos de formação pedagógica com o corpo docentes, 

com a realização de encontros pedagógicos mensais durante todo o ano de 2021. Está 

prevista realização de um Curso de Aperfeiçoamento em Educação em Educação Médica, 

em parceria com o Centro de Educação Médica (CEDEM) da Universidade de São Paulo 

(USP), com início previsto para maio de 2022. 

Na sequência são apresentados os resultados gerais das avaliações realizadas com 

discentes, docentes e corpo técnico-administrativo no ano de 2021. Os relatórios analíticos 

são encaminhados para a Direção e Coordenação de curso, é realizado também o 

encaminhamento para cada docente os resultados na avaliação respondida pelos 

acadêmicos. 

Participação nas Avaliações 
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AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 2021/1 

 
 

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 2021/1 
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AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 2021/2 
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 2021/2 
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AVALIAÇÃO GERAL DA FACULDADE 2021 
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AVALIAÇÃO DO INTERNATO 
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AVALIAÇÃO COM DOCENTES 
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AVALIAÇÃO COM CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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