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1. BREVE HISTÓRICO DA IES  

As Faculdades Integradas Padrão- FIPGuanambi são uma Mantida da Sociedade Padrão de Educação Superior 

Ltda., com sede na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida professora Aída Mainartina 

Paraíso, nº 80, bairro Ibituruna, CEP 39408-007, inscrita no CNPJ/ME nº03273660/0001-34, registrada sob nº 

3.893.470, em 29 de fevereiro de 2008 na JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A Mantida 

surgiu com o Projeto Mais Médico, do Governo Federal, para criação de cursos de Medicina. Como a 

instituição já mantém um curso de Medicina na cidade sede da mantenedora, resolveu participar da licitação 

criando nova mantida para concorrer na criação de um novo curso de Medicina em Guanambi - BA. O nome 

Padrão surgiu a partir do nome da Mantenedora e a sigla FIP- Faculdades Integradas Padrão. 

Em 12/01/2017, foi criada a unidade FIPGuanambi, iniciando-se a construção, num terreno com área de 

11.500,00m2, na Avenida Prisco Viana, nº 215, bairro Santa Catarina, cuja conclusão se deu em prazo 

recorde, finalizada em apenas seis meses. 

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no dia 03/08, na edição 149 do Diário Oficial da União, as portarias 

744 e 541, de 02 de agosto de 2018, que credencia a implantação da FIPGuanambi e autoriza o curso de 

Medicina no município de Guanambi (BA). As publicações marcam o início dos trabalhos da Instituição de 

Ensino Superior no sudoeste baiano. 

A instituição nasce parceira do município sede e região, cumprindo com todas as exigências legais do Edital, 

já tendo firmado convênio com o município de Guanambi para contribuição no Sistema Único de Saúde (SUS), 

a partir do primeiro ano de suas efetivas atividades. 

As FIPGUANMBI se inserem na cidade de Guanambi/BA, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

educacional da região, por meio da oferta de educação superior de qualidade, dentro de uma concepção 

pedagógica inovadora, apoiada em metodologias efetivas do processo ensino-aprendizagem que 

incorporam, necessariamente, a pesquisa e a extensão. 

Devidamente regularizada junto ao Ministério da Educação e autorizada para atuar segundo sua missão, a 

instituição, embora jovem, tem apresentado crescimento importante em suas atividades didático-

pedagógicas. Atualmente a IES oferece o curso de graduação de Medicina totalizando, cerca de 359 alunos 

de graduação. A instituição está se inserindo ativamente na comunidade por meio das unidades de apoio a 

seu curso, promovendo intercâmbio de saberes e oportunidades reais de aprendizagem e aprimoramento a 

seus estudantes. Para a área de saúde, as FIPGuanambi implantaram o Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas 

Profissionalizantes (NASPP), Ambulatório Médico, para atendimento à população da cidade, no qual, 

desenvolve um programa de atendimento dentro da “Estratégia Saúde da Família”. 
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Possuem em seu quadro de pessoal, professores e pessoal-técnico administrativo capacitados e treinados, 

mantendo o nível de excelência com que administra a unidade. 

Em outubro de 2020, a Afya Limited anunciou a assinatura de um acordo para aquisição de 100% de capital 

social da Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda, incluindo as FIPGuanambi, além da UNIFIPMoc. Desde 

junho de 2021, a gestão das unidades está sob responsabilidade da Afya. O processo de integração (GO LIVE) 

aconteceu no dia 11 abril de 2022. 

Nesse contexto, as FIPGuanambi continuam se propondo a realizar um trabalho de excelência para formação 

médica, permeado pelo compromisso social com o território de identidade onde se encontra inserida. 

 

a. Áreas de atuação acadêmica 

 

Curso Ofertado Ativo – Graduação 

 

Cursos 
Grau 

Acadêmico 
Modalidade 

Turno de 
oferta 

Vagas Autorização 
Ato 

Regulatório 

Medicina 

 

 

Bacharelado 

 

 

Presencial 
Integral 60 

Portaria Ministerial 

nº541, de 02 de 

agosto de 2018, 

publicada no DOU 

de 03 de agosto de 

2018 

 

Portaria nº 744, 

de 02 de agosto 

de 2018, 

publicada no 

D.O.U. em 03 de 

agosto de 2018 

 

Para atender ao curso e as demandas institucionais, em 2022 a instituição conta com 99 colaboradores 

internos, sendo 48 administrativos e 51 docentes.  

 

2. CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS INSTITUCIONAIS E DE CURSOS (ÚLTIMOS 

TRÊS ANOS) 

 

As FIP Guanambi não possuem ainda registros de índices do curso de graduação de Medicina, conforme 

tabela abaixo: 
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O conceito final do monitoramento realizado pelos avaliadores da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior, Diretoria de Supervisão da Educação Superior e Coordenação-Geral de Monitoramento 

da Educação Superior, em 25 de outubro de 2019, foi:  "ATENDE SATISFATORIAMENTE”. 

 

 

3. PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

Os processos de Avaliação Institucional possibilitam a análise do projeto institucional e a coerência entre a 

missão, objetivos e metas efetivamente realizados. Os resultados avaliativos subsidiam o empreendimento 

de ações de melhoria que, articuladas aos processos de planejamento, fortalecem a cultura da avaliação e o 

desenvolvimento institucional, atendendo às necessidades institucionais, sendo um instrumento de gestão 

e de ação acadêmico-administrativa de melhoria institucional. 

Em face à tarefa que cabe à CPA, aos gestores técnico-administrativos e pedagógicos, somam-se uma maior 

sensibilização e um envolvimento efetivo durante todo o processo. Observa-se, atualmente, uma Faculdade 

que evoluiu muito e que apresentou crescimento a cada ano em seu corpo técnico-administrativo, corpo 

docente e discente. 

Sua realização é pautada pela busca de informações que possam subsidiar as ações de planejamento dos 

cursos e Institucional, de modo a proporcionar a melhoria contínua das ações pedagógicas e de gestão nos 

vários segmentos envolvidos, partícipes ativos no processo.  

Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a (re)formulação do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base para a implementação de todas as políticas educacionais 

e de ações correspondentes, com evidência de que todos os segmentos da comunidade acadêmica estão 

sensibilizados e se apropriam seus resultados. Nesta perspectiva, a Avaliação Institucional, protagonizada 
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por todos os agentes educativos e, em uma concepção formativa, permite apoiar o processo de 

aperfeiçoamento pessoal e institucional. 

Ocorre, numa visão global de avaliação, em vários níveis: 

a) Avaliação nas disciplinas, onde os docentes buscam ouvir seus alunos sobre questões diversas e repassam 

à coordenação de curso; 

b) Avaliação dos cursos, promovidas pelos NDE e Colegiados de Curso, restrita ao âmbito do curso e 

gerenciada pela sua coordenação, a fim de balizar ações específicas do curso; 

c) Avaliação Institucional e Avaliação Docente, está com visão macro, promovida e executada pela CPA, que 

de forma mais abrangente, por ser institucional, subsidia de forma mais efetiva os trabalhos de ajustes e 

planejamento institucional; 

d) Restrita aos alunos, o ENADE compõe fundamental etapa avaliativa da Instituição/cursos, por retratar, 

sob a ótica do aluno e segundo diretrizes do MEC, mostra-se como um espelho para o curso planejar suas 

ações de ensino; 

e) Por fim, os relatórios das Comissões de Avaliação Externas que, ao avaliarem cursos em períodos cíclicos, 

deixam contribuições efetivas para ajustes nos cursos e/ou instituição. 

 

O Projeto de Autoavaliação Institucional das Faculdades Integradas Padrão – FIP Guanambi oferecem 

instrumentos de acompanhamento, análise e avaliação das funções e atividades de apoio técnico e 

administrativo que subsidiem o processo de desenvolvimento institucional e o estabelecimento de práticas, 

diretrizes e estratégias para o cumprimento da missão da Instituição. Nesse sentido, configura-se como uma 

organização de ensino, pesquisa e extensão voltada para a realidade de Guanambi e região, bem como uma 

ferramenta para a consolidação de um processo contínuo de Avaliação Institucional. 

 

4. DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO  

O processo de Autoavaliação Institucional está implementado e consolidado na IES, com a participação de 

todos os segmentos e divulgação dos resultados para os participantes de forma mais geral no site/portal 

institucional também por meio de quadro de avisos, ou de forma individual para setores e professores, 

quando há necessidade de encaminhamento e ajustes.  Os resultados das avaliações de processo e produto, 

evidenciados nos relatórios da CPA e nos demais processos avaliativos, têm influenciado nas tomadas de 

decisão no âmbito da gestão institucional, do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Todos os relatórios da CPA estão disponibilizados para análise, constando ainda nestes documentos todas as 

ações e decisões decorrentes dos processos avaliativos. 
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Essencialmente, os dados coletados são discutidos entre os membros da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA em reuniões, onde são propostas ações de melhorias para os pontos apontados pela comunidade 

acadêmica como forma de oportunidades de melhorias e aprimorando os pontos positivos detectados nas 

avaliações, sendo levadas em consideração as sugestões e recomendações de cada representante da CPA. 

Assim, o planejamento de ações acadêmico administrativas decorrentes dos resultados das avaliações 

acontece mediante reuniões com os responsáveis pelos setores envolvidos. Para efetivar esse 

acompanhamento das ações, essas reuniões são lavradas em atas, levadas ao conhecimento da gestão 

institucional para os devidos planejamentos ou ações.  

A Instituição, após a realização da avaliação institucional e, posteriormente, a elaboração do relatório final 

com as ações de melhorias recomendadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, realiza o trabalho de 

divulgação, tanto para comunidade acadêmica como para comunidade externa.  

A divulgação dos resultados obtidos pelas avaliações internas realizadas, seja no âmbito acadêmico, seja no 

âmbito administrativo, são amplamente socializados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, por meio de 

visitas às salas de aula, via e-mails, whatsapp, sendo ainda utilizadas as mídias sociais, como por exemplo o 

site institucional e quadros de aviso estrategicamente espalhados pela Instituição.  

Além disso, a divulgação é feita junto à comunidade acadêmica, mediante reuniões e encontros, tais:  

a) aos discentes: no encontro de líderes; 

b) aos docentes: por meio de material confeccionado para a distribuição e divulgação dos resultados 

individuais mão a mão, de uma forma esclarecedora e ética, além de uma palestra proferida em encontro 

pedagógico (Semana Pedagógica);  

c) ao corpo técnico / administrativo cabe a divulgação na reunião administrativa. Em todos os encontros 

citados a cima, é aberto espaço para sugestões e observações, além da disponibilização, no portal das 

FIPGuanambi, por meio do link de acesso: Apresentação - CPA - FIPGuanambi (fip-gbi.edu.br), onde podem 

ser repassadas: comunicações de opiniões, com sugestões de coleta de dados para as pesquisas aos usuários 

que acessam diretamente, sem necessidade de senhas ou códigos. 

5. PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

O processo anual de Autoavaliação Institucional segue um ciclo contínuo de diagnóstico e ação, conforme 

segue: 

1) Planejamento: Planejamento de todas as etapas seguintes com datas, ações, prazos e responsáveis. 

https://www.fip-gbi.edu.br/sites/cpa
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2) Divulgação do processo avaliativo com a sensibilização dos públicos respondentes sobre a importância do 

processo avaliativo para a instituição 

3) Aplicação dos questionários: Coleta de dados por meio dos instrumentos disponibilizados no sistema 

eletrônico no Autoatendimento do Centro Universitário, de acordo com o perfil de cada segmento 

respondente. 

4) Coleta, organização e análise de dados: Coleta e organização dos dados qualitativos e quantitativos por 

meio da geração dos relatórios do Sistema Infocentro e a respectiva análise dos dados. Elaboração dos 

demonstrativos de resultados através de gráficos e relatórios pela CPA. 

5) Apresentação dos resultados: apresentação dos resultados qualitativos e quantitativos por meio de 

gráficos e relatórios para a equipe de gestão e todos os setores dos membros da comunidade acadêmica. 

6) Plano de melhorias: Elaboração do Plano de Ação por parte dos gestores a partir da análise crítica das 

fragilidades, potencialidades e sugestões, visando zelar pelas ações propostas pelo PDI e pelo 

Planejamento Estratégico da Instituição e envio à CPA. 

7) Retorno à comunidade: Divulgação dos resultados da Autoavaliação institucional e o Plano de Ação para 

a comunidade acadêmica é realizado, por meio de visitas às salas de aula, via e-mails, whatsapp, sendo 

ainda utilizadas as mídias sociais, como por exemplo o site institucional e quadros de aviso 

estrategicamente espalhados pela Instituição.  

8) Acompanhamento das ações decorrentes dos resultados da Autoavaliação Institucional no sentido de 

garantir sua execução. 

9) Identificação das ações: planejamento de todas as etapas seguintes com datas, ações, prazos e 

responsáveis. 

10) Relatório de Autoavaliação: Compilação dos resultados de todos os relatórios e elaboração do Relatório 

Geral da Autoavaliação. 

Com base nas avaliações realizadas nos últimos três anos, associadas a uma análise de relatórios, de forma 

comparativa a Comissão Própria de Avaliação – CPA identifica ocorrências existentes ao longo dos anos e 

apresenta ações planejadas de melhoria e reparos, a saber: 
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PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS RELATOS DA CPA – FIPGUANAMBI– AFYA   ANO 2021 

 

O que Como Quem Quando 

 
Aprimorar o suporte 
dado pelo NEAD aos 

discentes e docentes. 

Apresentação e 
divulgação da 

importância do NEAD e 
implementação do TI na 

prórpria instituição. 

Diretor Geral, CPA, 
Coordenador do NEAD 

Julho de 2021 

Melhorar a 
comunicação da IES 
com os discentes e a 

comunidade. 

Reestruturação da 
Ouvidoria. 

Direção Geral, 
coordenadora da Ouvidoria 

e Marketing 

Novembro de 
2021 a Julho de 

2022 

Fortalecer a integração 
dos setores 

pedagógicos NED, 
NAPED, CPA 

Organização de um 
cronograma mensal de 

reuniões e realização de 
reuniões para 

planejamento e 
implementação de ações 

conjuntas. 

Direção acadêmica, 
Coordenação do NED, 

NAPED e CPA 

Outubro de 
2021 a 

Dezembro de 
2022 

 

6. PROCESSOS DE GESTÃO  

Conforme os resultados da Avaliação institucional, a CPA traçou um plano de ação alinhado à Direção Geral 

para que os pontos frágeis identificados fossem tratados da maneira mais eficiente possível, sendo os 

principais itens trabalhados, como resultado da avaliação: 

• Melhorias na gestão de pessoas, envolvendo aí os colaboradores em todos os níveis e segmentos, 

melhorando as relações e o atendimento ao aluno e comunidade.  

• Melhoria nas ferramentas tecnológicas disponíveis aos colaboradores e alunos, tornando acessível e 

de fácil utilização/busca das informações.  

• Planejamento das aulas pelo Regime de Aprendizagem Remota – REAR de modo a não sobrecarregar 

em demasia o aluno, sem, contudo, perder de vista a qualidade das aulas que sempre contam com o docente 

em franca interação com os alunos. 

• Preparação para o retorno às aulas práticas e presenciais, tal como para as teóricas, sempre 

observando-se as medidas de segurança sanitária em virtude do COVID-19. 

• Implantação dos Planos de Cargos Docente, oportunizando a ascensão de todos mediante 

produtividade e titulação. 

• Ampliação e maior divulgação dos serviços Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes 

(NASPP), em que se passou a ofertar maior número de Especialidades Médicas, para atendimento à 

população carente de área periférica da cidade. 
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Como finalização dos processos avaliativos, os dados são trabalhados em nível de curso pelo NDE, 

subsidiando o planejamento e replanejamento de ações que busquem qualificar as ações do curso e 

institucionais. 

As estratégias de devolução do desenvolvimento institucional à comunidade acadêmica com o 

fortalecimento dos espaços de lideranças, bem como sua atuação no ambiente universitário, por meio dos 

cursos, Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), CPA e Conselho Superior, oportunizam a Instituição a dar 

continuidade ao plano de trabalho que, entre seus objetivos, busca satisfazer as expectativas acadêmicas. 

Em uma visão sistêmica, a Avaliação Institucional em todos os seus níveis permite analisar a coerência entre 

a missão e as políticas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), além de proporcionar a 

realização de um diagnóstico das ações da instituição frente à sua responsabilidade.  

Nesta perspectiva, a Avaliação Institucional, protagonizada por todos os agentes educativos e, em uma 

concepção formativa, permite apoiar o processo de aperfeiçoamento pessoal e institucional. Os relatórios 

de autoavaliação promovidos pela CPA são feitos de acordo com a previsão de postagem para cada ano do 

triênio, considerando-se os relatórios parciais e final previstos no planejamento da CPA. Visando atender os 

anseios dos alunos, esses relatórios possuem clara relação entre si, impactam o processo de gestão da 

instituição e promovem mudanças inovadoras. 

 

7. DEMOSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL  

A IES vem amadurecendo seu projeto pedagógico e melhorando a cada dia sua metodologia de ensino, 

fortalecidos pelos resultados das avaliações internas e externas, estabelecendo um plano de investimento 

que reflete claramente nos resultados de suas ações fim, estabelecendo as seguintes estratégias:  

• Modernização e Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica; 

• Manutenção e ampliação do estímulo à pesquisa e inovação; 

 

O plano de investimentos deverá respeitar estas diretrizes, garantindo o cumprimento das metas, bem como 

a manutenção das atividades em um nível de qualidade de excelência. 

Considerando o cenário operacional da IES, bem como os investimentos projetados em função do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, pode-se compreender que a IES apresenta condições de cumprir sua missão, 

com solidez e sustentabilidade financeira. 

Esta síntese atesta, inequivocamente, a evolução de uma instituição comprometida e que atende as 

expectativas e desafios locais, da região e, por conseguinte, do país, ofertando ensino, extensão e pesquisa 
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de acordo com as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho, o desenvolvimento do perfil do 

egresso e as especificidades da Missão da IES.  


