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INTRODUÇÃO
1. INTRODUÇÃO
1.1. Identificação da Instituição
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenedora - Razão Social: Instituto Phorte de Educação Ltda.
Nome Fantasia: Instituto Phorte de Educação
Sigla da Instituição: Não se aplica
Ramo de Atividade: Ensino Superior
Natureza Jurídica: Entidade de Direito Privado, constituída como Sociedade Civil,
segundo o Código Civil Brasileiro
Regime Jurídico: Pessoa Jurídica de direito privado com fins lucrativos – sociedade
simples
Sede da Mantenedora: Rua Treze de Maio, 681, Bloco A, Bela Vista - São Paulo/SP CEP 01327-000
Registro de Títulos e documentos de São Paulo: 17º cartório
Representante Legal: Fabio Mazzonetto
Cargo: Sócio diretor
Data final de mandato: indeterminado

1.2. Identificação da Mantida, Direção Geral, Secretário e Pesquisador Institucional
Mantida
Nome da Mantida: Faculdade Phorte de Educação e Tecnologia
Dados de Credenciamento: Portaria nº 422 de 4 de maio de 2018
Diretor Geral
Nome: Fabio Mazzonetto
E-mail: diretoria@phorte.com.br
Data de início do mandato: imediato
Data de término de mandato: indeterminado
Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº 005/2016
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Representante da Instituição – Pesquisador Institucional
Nome: Tulio Loyelo
Fone: (11) 98121.8636
E-mail: institucional@institutophorte.com.br
Resolução interna de divulgação do mandato: Resolução Interna nº 006/2016
Faculdade Phorte PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional EAD, pág. 9
Secretário Geral
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Nome: Emerson Ferreira da Rocha
Data de início do mandato: 01/01/2017
Data de término de mandato: indeterminado
Processo de Credenciamento
A Instituição foi credenciada pela Portaria nº 422, de 4 de maio de 2018, publicada no
DOU de 07/05/2018.
Em relação à modalidade EAD, a Instituição tramitou no Sistema E-MEC o Processo nº
201715246, obtendo o credenciamento através da portaria 339, de 16 de março de
2020, publicada no DOU em 18 de março de 2020, na pág. 39.

Composição da Comissão Própria de Avalição – CPA
Coordenação: Prof. Emerson Ferreira da Rocha
Representante Docente: Prof. Renato de Almeida Vieira
Representante Discente: Orlando José da Silva
Representante do corpo técnico-administrativo: Fabia Cordeiro de Lima
Representante da Sociedade Civil Organizada: Elizabeth Toscanelli Rodrigues
O presente relatório apresentará o resultado da avaliação institucional promovido pela
Comissão Própria de Avaliação – CPA durante o ano de 2021, salientando os pontos de
maior atenção detectados pela Comissão e que demandarão total atenção da IES no
enfrentamento de eventuais problemas ou descoberta de novas soluções.
Por tratar-se de IES de pequeno porte, trabalhamos com o universo dos públicos
pesquisados e não por amostragens diversas. Assim, os resultados espelham fielmente
a opinião da comunidade acadêmica.
Segue-se, então, os resultados obtidos.

Módulo 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
Em toda aplicação de instrumento de avaliação institucional perguntamos aos alunos
se os mesmos conhecem o PDI da Instituição e nos casos de alunos que não tenham o
conhecimento tomamos o cuidado de avisá-los que o PDI está disponível para consulta
na Biblioteca e pode ser solicitado à secretaria que esta dará o conhecimento necessário
ao aluno solicitante.
Em 2021.1 perguntamos sobre seu conhecimento a respeito do Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, sendo que a resposta de nota 0 corresponderia ao
total desconhecimento e a nota 10 ao total conhecimento do PDI, ao que os alunos
responderam:
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GRÁFICO 1.1: A respeito do seu conhecimento e acesso ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Phorte

Da mesma forma, perguntamos sobre o acesso e o conhecimento ao Projeto Pedagógico
de Curso – PPC, usando a mesma escala, ou seja, nota zera para total desconhecimento
e total inacessibilidade e nota 10 para total conhecimento e acessibilidade, conforme
demonstra o gráfico abaixo:

GRÁFICO 1.2: Acesso e conhecimento ao Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC)

Em ambos os casos, pelas respostas colhidas percebemos que há um grande
conhecimento e possibilidade de acesso aos documentos citados, uma vez que mais de
85% dos alunos afirmaram que conhecem e têm acesso aos mesmos.
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Módulo 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos
os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas
de pesquisa, de monitoria e demais modalidades
A disciplina Gestão em Ação é uma disciplina que busca juntar conceitos teóricos com a
aplicabilidade prática dos conhecimentos disponibilizados no semestre. Para entender
a opinião dos alunos quanto à efetividade da disciplina perguntamos se eles acreditam
que a disciplina cumpre alguma das políticas preconizadas pela Faculdade Phorte. As
respostas foram bastante positivas onde mais de 85% dos alunos avaliou que sim com
bastante certeza já que estes 85 % deram notas 8, 9 ou 10 para este quesito.

GRÁFICO 2.1: Você acredita que a disciplina "Gestão em Ação" atende algumas das políticas educacionais da Faculdade Phorte?

Ao mesmo tempo percebemos que os alunos se mostram bastante engajados nas
atividades desenvolvidas na disciplina, como podemos notar pelas respostas dadas e
representadas no gráfico abaixo:
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GRÁFICO 2.2: Como você avalia seu comprometimento e sua participação no grupo para a realização das atividades e projetos
propostos pelos professores

Ao serem perguntados sobre seu nível de satisfação com curso, as respostas foram
positivas tendo todas as notas se concentrado entre 8 e 10, conforme demonstra o
gráfico abaixo:

GRÁFICO 2.3: Nível de satisfação com o curso

Sabendo da importância da educação continuada nos dias de hoje a Faculdade Phorte
procura salientar junto a seus alunos este conceito e para testar se seus esforços veem
sendo positivos e assimilados pelos alunos, perguntamos aos mesmos se eles são de
alguma forma incentivados a dar continuidade de seus estudos. As respostas foram
colhidas e apostas no seguinte gráfico, confirmando a tese de que sim, os alunos são
incentivados à prática do estudo continuado:
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GRÁFICO 2.4: Você é incentivado a dar continuidade aos estudos por meio de cursos de Pós Graduação e Extensão

MÓDULO 3 - DESEMPENHO DO PROFESSOR
Para todos os alunos pedimos que avaliassem o desempenho de seus docentes para
servir de instrumento norteador de ações administrativas e de treinamento do corpo
docente da instituição. Assim, colhemos informações sobre todos os docentes que
estavam atuando durante o semestre em questão. Vejamos os resultados:

3.1. PROFESSOR: LUCAS FERREIRA LIMA DISCIPLINA: GESTÃO E AÇÃO

GRÁFICO 3.1.1: Assiduidade e pontualidade em sala de aula
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GRÁFICO 3.1.2.: Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético em sala de aula

GRÁFICO 3.1.3: Demonstração de conhecimento atualizado e domínio do conteúdo da disciplina
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GRÁFICO 3.1.4: Clareza na exposição do conteúdo da disciplina

GRÁFICO 3.1.5: Utilização de recursos tecnológicos e de metodologias participativas em sala de aula
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GRÁFICO 3.1.6: Relação da disciplina com a atuação no mercado de trabalho

GRÁFICO 3.1.7: Adequação da carga horária da disciplina ao conteúdo proposto
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GRÁFICO 3.1.8: Importância da disciplina para o curso

GRÁFICO 3.1.9: Sua participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e
crescimento do grupo

3.2. PROFESSORA: CAMILA BERNARDO DA SILVA DISCIPLINA: GESTÃO DA CADEIA
DE SUPRIMENTOS
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GRÁFICO 3.2.1: Assiduidade e pontualidade em sala de aula

GRÁFICO 3.2.2: Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético em sala de aula
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GRÁFICO 3.2.3: Demonstração de conhecimento atualizado e domínio do conteúdo da disciplina

GRÁFICO 3.2.4: Clareza na exposição do conteúdo da disciplina
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GRÁFICO 3.2.5: Utilização de recursos tecnológicos e de metodologias participativas em sala de aula

GRÁFICO 3.2.6: Relação da disciplina com a atuação no mercado de trabalho
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GRÁFICO 3.2.7: Adequação da carga horária da disciplina ao conteúdo proposto

GRÁFICO 3.2.8: Importância da disciplina para o curso
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GRÁFICO 3.2.9: Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e crescimento
do grupo

3.3. PROFESSOR: RENATO DE ALMEIRA VIEIRA E SILVA DISCIPLINA: MARKETING E
MERCADO

GRÁFICO 3.3.1: Assiduidade e pontualidade em sala de aula
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GRÁFICO 3.3.2: Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético em sala de aula

GRÁFICO 3.3.3: Demonstração de conhecimento atualizado e domínio do conteúdo da disciplina
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GRÁFICO 3.3.4: Clareza na exposição do conteúdo da disciplina

GRÁFICO 3.3.5: Utilização de recursos tecnológicos e de metodologias participativas em sala de aula
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GRÁFICO 3.3.6: Relação da disciplina com a atuação no mercado de trabalho

GRÁFICO 3.3.7: Adequação da carga horária da disciplina ao conteúdo proposto
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GRÁFICO 3.3.8: Importância da disciplina para o curso

GRÁFICO 3.3.9: Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e crescimento
do grupo

3.4. PROFESSOR: GLAUCO ROBERTO PEREIRA SILVA DISCIPLINA: GESTÃO DA
PRODUÇÃO
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GRÁFICO 3.4.1: Assiduidade e pontualidade em sala de aula

GRÁFICO 3.4.2: Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético em sala de aula
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GRÁFICO 3.4.3: Demonstração de conhecimento atualizado e domínio do conteúdo da disciplina

GRÁFICO 3.4.4: Clareza na exposição do conteúdo da disciplina
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GRÁFICO 3.4.5: Utilização de recursos tecnológicos e de metodologias participativas em sala de aula

GRÁFICO 3.4.6: Relação da disciplina com a atuação no mercado de trabalho
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GRÁFICO 3.4.7: Adequação da carga horária da disciplina ao conteúdo proposto

GRÁFICO 3.4.8: Importância da disciplina para o curso
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GRÁFICO 3.4.9: Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e crescimento
do grupo

3.5. PROFESSOR: PAULO COSTA AMARAL DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO

GRÁFICO 3.5.1: Assiduidade e pontualidade em sala de aula
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GRÁFICO 3.5.2: Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético em sala de aula

GRÁFICO 3.5.3: Demonstração de conhecimento atualizado e domínio do conteúdo da disciplina
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GRÁFICO 3.5.4: Clareza na exposição do conteúdo da disciplina

GRÁFICO 3.5.5: Utilização de recursos tecnológicos e de metodologias participativas em sala de aula
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GRÁFICO 3.5.6: Relação da disciplina com a atuação no mercado de trabalho

GRÁFICO 3.5.7: Adequação da carga horária da disciplina ao conteúdo proposto
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GRÁFICO 3.5.8: Importância da disciplina para o curso

GRÁFICO 3.5.9: Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e crescimento
do grupo

Módulo 4 - Autoavaliação discente
4.1 PARTICIPAÇÃO NAS AULAS COM FORMULAÇÃO DE QUESTÕES E SUGESTÕES
PARA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E CRESCIMENTO DO GRUPO
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Quando questionados a respeito de suas próprias avaliações e mais
especificamente sobre sua postura em sala de aula, de forma ativa as
respostas foram bastante animadoras, variando entre as notas 8 e 10, ou seja,
os alunos julgam-se bastante participativos e questionadores.

GRÁFICO 4.1.1: Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e crescimento
do grupo

4.2. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE
SE REFERE A SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO A INCLUSÃO SOCIAL, AO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA
MEMÓRIA CULTURAL E DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA
Os alunos foram questionados sobre as ações de responsabilidade social praticadas pela
Faculdade Phorte para que a IES tenha noção da efetividade das ações e da mobilização
causada por elas. Assim, perguntamos sobre a percepção dos alunos a respeito dessas
ações e os resultados aparecem nos gráficos abaixo.
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GRÁFICO 4.2.1: Ações da Faculdade Phorte que visem à inclusão social

GRÁFICO 4.2.2: Incentivo ao desenvolvimento econômico e social da região da Bela Vista
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GRÁFICO 4.2.3: Preocupação socioambiental da Faculdade Phorte

GRÁFICO 4.2.4: Como você percebe a responsabilidade social da Faculdade Phorte?
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GRÁFICO 4.2.5: Você participa ou participou nos últimos 12 meses de algum programa de responsabilidade social da Faculdade
Phorte?

GRÁFICO 4.2.6: Como você pontua o relacionamento ético e sustentável da Faculdade Phorte com a sociedade?
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GRÁFICO 4.2.7: Utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação no contato com a sociedade

GRÁFICO 4.2.8: Visibilidade dos serviços de ouvidoria no site da Faculdade Phorte
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GRÁFICO 4.2.9: Qualidade dos meios e canais para comunicação

GRÁFICO 4.2.10: Agilidade dos meios e canais de comunicação

Diante das respostas apresentadas avaliamos que os meios de comunicação da
comunidade discente com a IES estão funcionando e em bom estado, pois as avaliações
concentraram-se em notas maiores que 7 e na sua maioria em notas 9 e 10 (71,5%)

MÓDULO 5 - DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE PHORTE
5.1. SECRETARIA GERAL DE GRADUAÇÃO
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Neste tópico a CPA tentou avaliar o relacionamento e as ações da secretaria geral na
percepção dos alunos visando ao aperfeiçoamento contínuo em busca da excelência que
se pretende imprimir nas ações e atitudes da Faculdade Phorte. Os dados mostram um
cenário favorável indicando que o caminho trilhado tem sido efetivo e tem se mantido
em um alto nível de respeito e atenção.

GRÁFICO 5.1.1: Ações proativas e inovadoras

GRÁFICO 5.1.2: Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético

40

GRÁFICO 5.1.3: Atendimento às necessidades de informação e esclarecimento dos docentes e discentes

GRÁFICO 5.1.4: Como você pontua o atendimento da secretaria?

Neste tópico em especial cabe salientar que a funcionária da secretaria é tido como um
ponto de referência na área de atendimento sendo considerada por todos um exemplo
de atendimento e cordialidade.

5.2. DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE PHORTE
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GRÁFCO 5.2.1: Ações proativas e inovadoras

GRÁFICO 5.2.2: Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético

42

GRÁFICO 5.2.3: Promoção da Faculdade no âmbito universitário, político e na comunicação externa

GRÁFICO 5.2.4: Promoção de ações de integração entre docentes, técnicos e discentes

Pelo visto nos gráficos acima a respeito da direção geral da faculdade percebe-se
claramente que os alunos têm uma imagem positiva da mesma e que percebe sua
intenção contínua de lutar pelo fortalecimento da IES junto à comunidade do entorno e
à sociedade em geral.
A busca constante por manter o elevado nível de qualidade das aulas, das instalações e
dos processos envolvidos está presente no dia a dia da IES e se faz notar pelos alunos.

5.3. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE GRADUAÇÃO
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Gráfico 5.3.1 Ações proativas e inovadoras

Gráfico 5.3.2. Disponibilidade e atendimento da coordenação
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Gráfico 5.3.3. Capacidade para manter um clima de respeito mútuo

Gráfico 5.3.4. Incentivo à atualização didático-pedagógica do corpo docente do curso
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Gráfico 5.3.5. Utilização dos resultados da CPA para melhoria do Curso

Como podemos notar a Coordenação Pedagógica da Faculdade Phorte foi muito bem
avaliada. Nossa política de incentivo à proximidade da coordenação com a comunidade
acadêmica tem surtido efeito positivo uma vez que a percepção dos alunos tem se
mostrado positiva quanto as ações da coordenação junto ao curso. Este relatório tem o
conhecimento da coordenação que o estuda em busca da melhoria contínua e
aprimoramento de suas ações.

MÓDULO 6 – AVALIAÇÃO DO SEU ESPAÇO DE ESTUDO
6.1. AMBIENTE E CLIMA DE ESTUDOS DURANTE A PANDEMIA
Com o advento da Pandemia da Covid 19, não somente as IES’s tiveram que se adaptar
à nova realidade dos tempos. Os alunos também tiveram que modificar hábitos de
estudo e logística diária a fim de acompanhar as aulas que passaram a ser oferecidas em
ambiente virtual, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento social. Estas
medidas se mantiveram durante todo o ano de 2021, o que motivou a CPA buscar
informações sobre a nova realidade dos alunos a fim de tentar buscar a melhor
acomodação possível, inclusive fornecendo equipamentos de informática àqueles que
não dispunham deste equipamento ou que o que tinham não fosse adequado.
Neste sentido, propusemos questões aos alunos que investigassem sua realidade
individual para podermos ter um mapa de oportunidades e dificuldades o mais próximo
da realidade. Vamos às perguntas:
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Gráfico 6.1.1. Adequação do espaço de estudos em casa

Gráfico 6.1.2. manutenção do foco na atividade ao vivo sem interferências externas.
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Gráfico 6.1.3. Ambiente usado para acompanhar as aulas ao vivo

6.2. ESTRUTURA TECNOLÓGICA

Gráfico 6.2.1. Estrutura tecnológica para acompanhar as aulas ao vivo
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6.2.2. Qualidade dos equipamentos de informática

Gráfico 6.2.3. Qualidade da conexão de Internet
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Gráfico 6.2.4. Qualidade da plataforma Google Meet

Gráfico 6.2.5. Equipamento usado para acompanhar as aulas ao vivo

6.3. BIBLIOTECA DIGITAL
Tendo as aulas se transformado na modalidade a distância e os alunos estarem longe do
campus físico, nossa preocupação com a qualidade de acesso à biblioteca virtual ficou
ainda mais evidente, o que nos motivou a criar um item específico na avaliação para
investigar o uso e a qualidade de acesso dos discentes à biblioteca digital.
Os docentes, preocupados com a distância dos alunos da biblioteca, acabaram por
priorizar formas diversas de acesso à informação, indicando inclusive sites e ambientes
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virtuais que puderam ser acessados pelos discentes de quaisquer lugares em que
estivessem.
As respostas foram classificadas em escala de 1 a 10, sendo 1 a pior avaliação e 10 a
melhor. Seguem os resultados:

Gráfico 6.3.1. Qualidade do acesso à biblioteca digital

Gráfico 6.3.2. Quantidade de acessos à biblioteca digital

6.4 ACESSIBILIDADE
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Gráfico 6.4.1. Avaliação de rampas elevadores, sanitários adaptados e sinalizações para deficientes

Gráfico 6.4.2. Qualidade do atendimento do aluno deficiente

6.5. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE
Neste tópico os alunos avaliam a CPA propriamente dita e sua atuação na IES. Através
das questões buscamos identificar eventuais deficiências na atuação da CPA, a fim de
nortear ações de adequação e desenvolvimento da Comissão. Pelas respostas
apresentadas pode-se notar que os alunos percebem a importância de sua participação
nesse processo avaliativo, e a IES alcança sucesso na conscientização e divulgação dessa
ação democrática e relevante para o aperfeiçoamento institucional.
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Seguem os resultados auferidos:

Gráfico 6.5.1. Importância da participação discente no planejamento da Avaliação Institucional

Gráfico 6.5.2. Percepção da atuação da CPA
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Gráfico 6.5.3. Relevância do conhecimento dos resultados para a melhoria da IES

Como vimos, a preocupação da IES é pesquisar junto à comunidade acadêmica os
eventuais problemas e condições de oferta dos cursos a fim de, o mais rápido possível,
identificar os pontos de atrito e as deficiências e saná-los com a mesma brevidade do
diagnóstico.
Acreditamos dessa forma estarmos contribuindo para um ambiente coletivo saudável,
estimulante, engajador e que permite aos envolvidos desfrutar de todo potencial e
desenvolver suas habilidades e com todo conforto e propriedade necessários.
A CPA, imbuída de seu espírito investigativo e ciente de sua responsabilidade na
construção de uma IES de qualidade, avança ano a ano, aperfeiçoando suas ações,
divulgando seus resultados e agindo de forma proativa na identificação e solução de
problemas e no aperfeiçoamento da IES. Sabemos de nossa responsabilidade e nos
esmeramos em nossa contribuição nesse processo de construção da Faculdade Phorte.

A CPA
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