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DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS

A CPA faz do feedback à 
comunidade acadêmica um 
momento de ressignificação 
dos dados coletados, 
evoluindo de uma avaliação 
quantitativa para uma 
avaliação qualitativa, onde há 
interação entre os 
participantes e proposição de 
sugestões para solução dos 
problemas.



DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS
Todo resultado quantitativo 
que tenha conceito igual ou 
inferior a 3 é ressignificado 
por cada segmento da 
comunidade acadêmica, em 
três momentos:

1) Devolutivas em sala de 
aula, para docentes e 
discente; 

2) Devolutivas em reuniões 
para os colaboradores 
administrativos; e

3) Devolutivas por meios 
digitais.



Divulgação e 
ressignificação dos 

resultados e das 
melhorias decorrentes da 

Avaliação Interna na 
Facto pelos colaboradores 

administrativos.



Divulgação e ressignificação dos resultados e das melhorias 
decorrentes da Avaliação Interna na Facto pelos colaboradores 

administrativos.



Os colaboradores administrativos da Facto 
possuem livre acesso tanto aos questionários da 

pesquisa de avaliação interna quanto dos 
resultados dela.



Divulgação e 
ressignificação dos 

resultados e das 
melhorias decorrentes da 

Avaliação Interna na 
Facto pelos discentes e 

docentes.



Divulgação e 
ressignificação dos 

resultados e das 
melhorias 

decorrentes da 
Avaliação Interna 

na Facto pelos 
discentes e 
docentes.



Divulgação e 
ressignificação dos 

resultados e das 
melhorias decorrentes da 

Avaliação Interna na 
Facto pelos discentes e 

docentes.



Devolutiva por meio de 
selos adesivados e por 

meios digitais.

DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE EXTERNA
http://www.catolica-to.edu.br/portal/portal/cpa


