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INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Dados da instituição 

 

• Nome: Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão 

• Código da IES: 2724 

 

1.2 Caracterização da IES 

 

Instituição privada, com fins lucrativos, com sede em Imperatriz, Estado 

do Maranhão, o Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA, é um 

estabelecimento educacional mantido pela Unidade de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão - UNISULMA, pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade 

mercantil por quotas de responsabilidade limitada, instituída em 06 de dezembro de 

2004 pela Portaria Ministerial nº 3.981, com sede e foro no Município de Imperatriz, 

Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 04.564.299/0001-68. 

Seu perfil é o de uma instituição pluricurricular, que atua nas áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências da Saúde, já credenciada 

e em funcionamento, caracterizada pela qualidade do ensino ministrado, 

desenvolvendoatividades de extensão e de investigação integradas ao ensino.  

 

1.3 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

A institucionalização da Comissão Própria de Avaliação – CPA ocorreu na 

forma do disposto no artigo 11 da LEI Nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, no artigo 

7º, parágrafos 1º e 2º, diretrizes I e II – MEC, da PORTARIA Nº. 2.051, de 9 de julho 

de 2004 – MEC.  

A designação dos membros consta da Portaria UNISULMA Nº 08/2010, 

que define a CPA como a unidade que tem a responsabilidade de coordenar a 

execução do processo de auto-avaliação institucional do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão – IESMA/UNISULMA. 

 

 



 
 
 
 

1.3.1 Representantes Discentes 

 Laila Camila Cardoso Pereira - matrícula:  1128500164 

 Silmara Campos Oliveira Leoni matrícula - matrícula: 142600023  

 

1.3.2 Representantes Docentes 

  Antônio Sousa Alves  - Presidente da CPA 

 Bárbara Conceição Braga Novaes 

 Sarah Lamarck 

 

1.3.3 Representantes Técnico-Administrativos 

 Wilma Chaves Cunha 

 Leidiane Sousa Lima Fernandes 

 

1.3.4 Representantes da Sociedade Civil Organizada  

  Audileide Barbosa Lima 

 Roberto Lima Freire  

 

1.3.5 Ato de designação da CPA 

Portaria da Direção Geral - UNISULMA nº 05/2015  de 15 de junho de 2012.  



 
 
 
 

1.4 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES 

 

 2015 2016 

Etapas Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr  

ETAPA 1 

Capacitação da 
CPA 

  X           

Sensibilização     X         

Elaboração do 
Projeto de Auto - 
Avaliação. 

  X           

ETAPA 2 

Determinação dos 
Instrumentos de 
Coleta e 
indicadores 

    X         

Coleta de dados e 
informações 

    X X X       

Preparação 
Relatório  

      X X      

Divulgação 
Relatório  

       X      

Balanço Crítico 
Parcial 

       X X     

ETAPA 3 

Preparação de 
Relatório Final 

         X X   

Divulgação do 
Relatório Final 

           X  

Balanço Crítico            X  

Correções do 
Relatório Final 

           X X 

 
Esse relatório parcial, referente ao ano de 2015, possibilitou aos 

segmentos dos docentes e discentes avaliar do Eixo 3 - Políticas Acadêmicas,  a 

dimensão 2, (Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão), com ênfase no ensino; O 

segmento Técnico Administrativo avaliou o Eixo 1: Planejamento e Avaliação 



 
 
 
 

Institucional, Dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) o  Eixo 2 – Desenvolvimento 

Institucional – Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional) e 

Dimensão 3 – (Responsabilidade Social da IES), no Eixo 3 – avaliou a Dimensão 4 

(Comunicação com a Sociedade) e ainda  os Eixos 4 e 5. 

Cumpre esclarecer que esta ação avaliativa não cumpre apenas uma 

exigência legal, em função do SINAES, sua trajetória é marcada, sobretudo, por 

ações, processos e reflexões pautadas em leituras da realidade, que conduziram o 

grupo a um amadurecimento epistemológico e político na medida em que 

compreenderam ainda mais a responsabilidade da CPA como subsídio para o 

aperfeiçoamento da gestão universitária. 

Nos termos do PDI do IESMA “a avaliação institucional é um forte 

instrumento de melhoria da qualidade do ensino. Seu uso faz parte do cotidiano da 

Instituição, dos professores e dos alunos. Ela consiste em ação participativa, 

coletiva, livre de ameaças, crítica e transformadora dos sujeitos envolvidos e de toda 

a Instituição. Professores, alunos, funcionários administrativos, participam do 

processo respondendo questionários, criticando os aspectos positivos e negativos 

dos cursos, discutindo em grupo os problemas de ensino e, também, dando 

sugestões que provoquem a melhoria da qualidade do ensino e da Instituição como 

um todo. 

 



 
 
 
 

2. METODOLOGIA 

 

O processo de avaliação realizado em 2015, foi embasado em dados de 

pesquisa do tipo quantitativo, com coleta de informações que obedeceu às seguintes 

etapas metodológicas: 

 Análise do relatório final da CPA 2014 pela comissão. 

 Levantamento de demandas da  gestão da IES referente ao ano de 2014. 

 Revisão dos instrumentos de avaliação aplicados em 2014 e melhoria dos 

questionários tornando-os mais dinâmico. 

 Levantamento de demandas apontadas na Ouvidoria no ano de 2015. 

 Levantamento de demandas nas coordenações de curso e na gerência 

administrativa. 

 Reuniões periódicas para análise dos materiais coletados e sistematização  

da avaliação institucional 2015. 

 Elaboração do plano de trabalho. 

 Validação dos instrumentos. 

 Sensibilização da comunidade. 

 Aplicação dos instrumentos para alunos, professores e pessoal técnico-

administrativo. 

 Apresentação dos dados preliminares com coordenadores de curso e demais 

setores. 

 Elaboração de quadro-síntese com os percentuais das respostas de 

acadêmicos, docentes e técnicos- administrativo. 

 Elaboração de relatório parcial para enviar aos setores antes da reunião de 

avaliação de fim de ano. 

 Elaboração de relatório final. 

 Apresentação e discussão dos resultados. 

 E de forma permanente a comissão avaliava as ações, estuda sobre a 

legislação que trata da Avaliação Institucional. 

 

 

 



 
 
 
 

2.1 Sujeitos participantes da pesquisa  

 

Os sujeitos participantes da pesquisa em 2015 estão demonstrados na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Sujeitos participantes da pesquisa 

SUJEITOS APTOS A RESPONDER RESPONDERAM % 

Docentes 128 77 60% 

Discentes 2198 963 44% 

Técnico-Administrativo 49 41 84% 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA 

 

2.2 Instrumentos utilizados para operacionalizar a proposta de auto-avaliação 

 

Após reuniões da CPA, foi estabelecido manter os questionários que 

haviam sido modificados no ano anterior, pois estes se tornaram mais dinâmicos.  

Todas as decisões foram tomadas a partir de argumentações e análises 

provocadas pelo presidente da CPA, que para contribuir na formação de lideranças, 

não raras vezes, solicitava que membros conduzissem as reuniões periódicas sob 

sua supervisão, democratizando assim os espaços de participação interna, 

preparando-os para atuarem também com segurança no processo de sensibilização. 

A CPA optou pela coleta de dados através da utilização de questionários 

fechados, ou seja, com perguntas objetivas na qual o respondente analisou cada 

item e optou por uma das respostas, conforme a escala abaixo: 

 

Tabela 2 - Padrão de respostas objetivas no questionário da CPA 2015 – Discentes e docentes  

SEMPRE FREQUENTEMENTE 
ÀS 

VEZES 
RARAMENTE NUNCA 

NÃO SEI 

RESPONDER 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2.3 Formas de análise e tratamento dos dados 

 

Foram confeccionados gráficos explicitando a opinião da comunidade 

acadêmica sobre perguntas selecionadas em cada dimensão. 

Os relatórios setoriais posteriormente foram disponibilizados para os 

órgãos da administração tendo em vista orientar o planejamento dos setores após 

avaliação do fim de ano. 

Todo o trabalho foi executado com total autonomia dos órgãos envolvidos, 

que definiram suas equipes de trabalho, realizaram o levantamento e análise dos 

dados documentais que posteriormente foram encaminhados a CPA. Esses 

relatórios setoriais constituíram a base para a construção do relatório final. 

O relatório final elaborado de forma colaborativa teve por base toda a 

produção enviada a CPA, isto é, os relatórios setoriais bem como o levantamento 

dos dados estatísticos da avaliação on line, encaminhados pelo Departamento de 

Tecnologia da Informação. 

A CPA, após a análise crítica das informações e dos dados levantados e 

tabulados no transcorrer do processo avaliativo, passa a relatar os resultados 

alcançados utilizando gráficos e descrições que explicitam a visão dos sujeitos que 

participaram do processo. 

Conforme pode ser constatado a seguir, os dados são apresentados em 

gráficos por questão, e quando pertinente, são indicadas medidas de solução, tendo 

em vista a contextualização do problema.  

Os dados relativos à avaliação 2015 são apresentados e discutidos de 

forma integral, apresentados de maneira legível através do auxílio de gráficos e 

tabelas, em seguida, faz-se a interpretação e análise dos resultados. Essa forma de 

análise visa uma leitura das partes e do todo apresentado, posto que seja de 

extrema importância a transversalidade das informações, gerando uma visão 

holística dos elementos envolvidos na análise. Como procedimento metodológico de 

tabulação dos resultados optou-se por agregar os indicadores, de forma que a 

interpretação dos resultados se apresenta da seguinte forma: 

 É considerada  avaliação Parcialmente Satisfatória  quando a soma do 

percentual atribuído aos  conceitos  sempre e frequentemente ou 

excelente e bom atingir o percentual de 40 a 50% 



 
 
 
 

 É considerada avaliação Satisfatória - quando o percentual atribuído 

aos conceitos sempre e frequentemente ou excelente e bom  

somados seja igual ou superior a  51%.  

 Insatisfatória -  quando os conceitos às vezes, raramente e nunca, ou 

regular e ruim atingirem um percentual  igual ou superior a 51% 



 
 
 
 

3. DESENVOLVIMENTO  

 
A seguir serão apresentados os dados e as informações pertinentes a 

cada eixo/dimensão avaliado pelos segmentos dos discentes, docentes e técnico 

administrativo. Para efeito didático estão organizados em tabelas, possibilitando 

assim uma visão global do quesito avaliado e comparativamente, quando pertinente, 

bem como, mostrando se este foi considerado satisfatório ou insatisfatório.  

 

Quadro 1 - Avaliação por parte de Docentes e Discentes 
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QUESITO/ 
COORDENAÇÃO 

DE CURSO SOB A 
OTICA DO 
DISCENTE 

CONCEITO 
QUESITO/COORDENAÇÃO 

DE CURSO SOB A ÓTICA DO 
DOCENTE 

CONCEITO 

Discussão das 
concepções e os 
objetivos do curso 

62,12% 
Satisfatório 

Gerencia conflitos com 
coerência e ética 

94,75% 
Satisfatório 

Auxílio nas 
questões diático-
pedagógicas 

58,65% 
Satisfatório 

Apoio didático pedagógico 
90,18% 

Satisfatório 

Promoção e 
divulgação do 
curso 

74,77% 
Satisfatório 

Estímulo à participação dos 
professores em projetos/ 
eventos 

96,04% 
Satisfatório 

QUESITO/ 
PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
SOB A OTICA DO 

DISCENTE 

CONCEITO 

QUESITO/PRÁTICA 
PEDAGÓGICA SOB A ÓTICA 

DO DOCENTE – 
autoavaliação 

CONCEITO 
 
 
 

Apresentação  e 
discussão do plano 
de ensino 

83,83% 
Satisfatório 

 
----------------- 

 
---------------- 

Preparação 
científica e técnica 
de nível adequado 
e atualizado 

89,16% 
Satisfatório 

 
 

----------------- 

 
 

---------------- 

Interação entre as 
atividades práticas 
e teóricas 

81,2% 
Satisfatório 

Considera que promove a 
interação teoria-prática  

96,72% 
Satisfatório 

Estímulo a 
participação do 
discente na 
disciplina, 
desenvolvendo o 
espírito crítico-
reflexivo 

82,96% 
Satisfatório 

 
 

----------------- 

 
 

---------------- 

Professor propõe 
práticas avaliativas 
que valorizam a 
reflexão mais do 
que a 
memorização 
 

86.8% 
Satisfatório 

Considera que propõe práticas 
avaliativas que valorizam a 
reflexão mais do que a 
memorização 

98,72% 
Satisfatório 

Nível de 
conhecimento 

82.38% 
Satisfatório 

Considera que o nível de 
conhecimento exigido nas 

97,44% 
Satisfatório 



 
 
 
 

exigido nas 
avaliações é 
compatível com o 
conteúdo 
trabalhado 

avaliações é compatível com o 
conteúdo trabalhado. 

Estabelece bom 
relacionamento 
acadêmico 

85,90%- 
Satisfatório 

Professor se avalia como 
assíduo 

100% 
Satisfatório 

Professor é pontual 
(cumpre com o 
horário de aula 
com qualidade - 
início e término da 
aula) 

84,66%- 
Satisfatório 

Professor se avalia como 
pontual 

97,44% 
Satisfatório 

Professor é pontual 
no comprimento 
das atividades 
(correção, 
entrega/digitação 
de notas, etc) 

88,16%- 
Satisfatório 

 
Professor se considera pontual 
no cumprimento das atividades 
(correção, entrega/digitação de 
notas, etc), 
 
 

92,31% - 
Satisfatório 

Promove 
atividades 
interdisciplinares  

77,78%- 
Satisfatório 

Professor afirma promover 
atividades interdisciplinares 

91,03% - 
Satisfatório 

----------------- ----------------- 
Estímulo  da frequência à 
biblioteca – indica livros, 
periódicos, etc. 

83,34% - 
Satisfatório 

QUESITO/ O 
DISCENTE - 

AUTOAVALIAÇÃO 
CONCEITO 

QUESITO/ O DISCENTE SOB 
A ÓTICA DO DOCENTE 

CONCEITO 

Frequenta pontual 
e regularmente às 
aulas 

90,59% 
Satisfatório 

Pontualidade e assiduidade 
nas aulas 

79,64% - 
81,09%  - 

Satisfatório 

Participa das 
discussões 
/debates em sala 
de aula 

70,58% 
Satisfatório 

Participação e contribuição nas 
discussões em sala 

82,91% -  
Satisfatório 

Dedica-se ao 
estudo além do 
período das aulas 

77,75% 
Satisfatório 

 
-------------------------------- 

 

Frequenta 
regularmente a 
biblioteca 

69,06% 
Satisfatório 

--------------------------------  

Participação das 
atividades 
recomendadas 
pelo professor 
(leituras, trabalhos, 
pesquisas e 
seminários) 

70,58%) 
Satisfatório 

Interesse e responsabilidade 
na realização das atividades 
propostas pela disciplina 

85,81% - 
Satisfatório 

Demonstra respeito 
para com 
professores e 
colegas 

98,33% 
Satisfatório 

Atitudes de cordialidade e 
respeito no relacionamento 
interpessoal 

88,51% - 
Satisfatório 

 
 



 
 
 
 

Quadro 2 - Síntese – Avaliação por parte do Corpo Técnico-Administrativo 
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QUESITO CONCEITO 

Participação de procedimentos de avaliação e 
acompanhamento institucional 

69% - Satisfatório 

Participação em processos de autoavaliação do 
IESMA/UNISULMA. 

65% - Satisfatório 

Avanços na qualidade do ensino em decorrência dos 
processos de avaliação institucional no 
IESMA/UNISULMA. 

59% - Satisfatório 
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Percepção sobre a missão do IESMA/UNISULMA 
através das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

79% - Satisfatório 

Conhecimento sobre estatuto, regimento interno e a 
estrutura administrativa da UNISULMA. 

59%- Satisfatório 

Grau de conhecimento sobre o Plano de 
Desenvolvimento Institucional-PDI 

41% - Parcialmente 
Satisfatório 
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Desenvolvimento de eventos/seminários sobre 
responsabilidade social. 

76% - Satisfatório 

Seu conhecimento sobre ações de inclusão (social, 
digital...). 

63% - Satisfatório 
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Atendimento e eficiência da Assessoria de 
Comunicação 

62% - Satisfatório 

Atendimento e eficiência da Telefonia 
48% - Parcialmente 

Satisfatório 

Como você qualifica a imagem externa da UNISULMA 90% - Satisfatório 

Como você avalia os canais de comunicação utilizados 
pela UNISULMA (TV, panfletos, jornais impressos, out-
doors). 
 

72% - Satisfatório 

Eficiência dos canais de comunicação interna (murais, 
jornal interno, site). 

69% - Satisfatório 

Seu conhecimento sobre os eventos organizados pelo 
IESMA/ UNISULMA 

69% - Satisfatório 
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Apoio à capacitação do corpo técnico-administrativo 80% Satisfatório 

Seu conhecimento sobre o plano de cargos, carreira e 
salários. 
 

36%  Insatisfatório 

No setor em que atua, você classifica o trabalho em 
equipe. 

83% Satisfatório 

Sua oportunidade de expor ideias. 76% Satisfatório 

A preocupação da instituição com seus funcionários 72% Satisfatório 

Respeito à legislação trabalhista. 69% - Satisfatório 



 
 
 
 

Desenvolvimento de ações que contribuem para a 
melhoria na qualidade de vida da comunidade 

83% - Satisfatório 
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Atendimento da Direção Geral  83% - Satisfatório 

Atendimento e eficiência da Direção Acadêmica. 86% - Satisfatório 

Atendimento e eficiência da Gerência Administrativa 83% - Satisfatório 
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Seu conhecimento sobre a existência de políticas para 
captação e alocação de recursos na UNISULMA 

58% - Satisfatório 

Seu conhecimento sobre a existência de políticas 
direcionadas à aplicação de recursos para programas 
de ensino, pesquisa e extensão no 
IESMA/UNISULMA. 

44% - Parcialmente 
Satisfatório 

Seu conhecimento sobre alocação de recursos para 
manutenção das instalações e atualização de 
equipamentos e materiais. 

41% - Parcialmente 
Satisfatório 

Seu conhecimento sobre alocação de recursos para a 
capacitação dos colaboradores. 

53% - Satisfatório 
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Instalações das salas de aula. 62% - Satisfatório 

As condições de acesso aos portadores de 
necessidades especiais 

62% - Satisfatório 

Preservação da estrutura física (iluminação, 
ventilação, acústica) das salas de aula. 

69% - Satisfatório 

Condições para a realização de eventos. 62% - Satisfatório 

Instalações dos laboratórios de informática 69% - Satisfatório 

As instalações para leitura, pesquisa ou estudo 
oferecido pela biblioteca. 

76% - Satisfatório 

 
 



 
 
 
 

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

O Eixo 3: Políticas Acadêmicas, no que se refere à Dimensão 2: Políticas 

para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, foi  avaliada pelos discentes e docentes. 

Nesse contexto, merece destaque a atuação dos Coordenadores de Curso do 

IESMA, que no âmbito da gestão representam aqueles que mais diretamente 

implementa e acompanha a política educacional, em especial, no que se refere às 

questões propriamente acadêmicas. Desta forma, cumprem parte significativa da 

missão da IES, que consiste em formar profissionais e cidadãos comprometidos 

com a ética, a justiça social, o desenvolvimento econômico e científico-tecnológico 

da Região Tocantina e do país.   

Esta avaliação vem a ser realizada, dada a importância do coordenador 

para o bom desempenho do curso. É ele quem vai, como o próprio nome já diz 

coordenar as atividades do curso, conciliar os conflitos, estimular alunos e 

professores, intermediar relações. Enfim, a atuação do coordenador é condição 

determinante para a qualidade do curso. Por meio de sua liderança, estabelece-se 

um clima favorável para um bom relacionamento entre as pessoas e, 

consequentemente, para o trabalho em equipe.  Este possui livre acesso às 

diretrizes pedagógicas e ao relacionamento interpessoal com docentes e discentes, 

sendo um facilitador do processo ensino-aprendizagem e articulador da unidade 

ensino-pesquisa-extensão. 

 

4.1  Da atuação do Coordenador de Curso sob a ótica dos discentes 

 

Considerando a discussão das concepções e os objetivos do curso, 

há satisfação dos discentes, obtendo um índice de 35,12% no conceito sempre e 

27% no conceito frequentemente, com o somatório de 62,12% obtendo índice 

satisfatório. Envolver os discentes em torno do desenvolvimento das concepções e 

objetivos do curso é tarefa diária que precisa ser sempre monitorada para além de 

resultados formais do desempenho acadêmico. Entretanto obteve-se um valor de 

22,95% referente ao conceito às vezes, 9,68% com conceito raramente e 3,59% com 

conceito nunca, todavia ao comparar estes índices com os do ano anterior, verificou-

se redução nos índices de insatisfação.  



 
 
 
 

Gráfico 1 - Discute as concepções e os objetivos do curso 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

O auxílio nas questões diático-pedagógicas é avaliado também com 

maioria satisfatória, apresentando 31,27% e 27,38% nos conceitos sempre e 

frequentemente, respectivamente. Os resultados de insatisfação foram de 38,58% 

requerendo reavaliação das ações dos coordenadores no Planejamento de Ensino, 

melhorando o esclarecimento sobre as concepções e os objetivos dos cursos, 

porém em comparação ao ano anterior, o índice de insatisfação diminuiu, pois em 

2014 este foi de 41,38%. 

 

Gráfico 2 - Auxilia nas questões pedagógicas 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

A promoção e divulgação do curso são avaliados de maneira satistória, 

apresentando 46,95% no conceito sempre e de 27,82% no conceito 



 
 
 
 

frequentemente,  demonstrando a atuação dos coordenadores na melhoria 

progressiva da qualidade dos cursos. Sendo apontado o conceito às vezes com 

15,43%, raramente com 5,36% e nunca com 1,94%, desta forma, mesmo que 

apontado como satisfatório a maior parte dos conceitos, deve ser reforçado a 

promoção e divulgação dos cursos, através de seus coordenadores. 

 

Gráfico 3 - Promove e divulga o curso 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 

4.2 Da atuação do Coordenador de Curso sob a ótica do docente 

Diante deste contexto, os docentes avaliaram os coordenadores e neste 

relatório foram abordados três questionamentos. Após análise dos gráficos, conclui-

se que os docentes do IESMA aprovam o trabalho que vem sendo desempenhado 

pelo coordenador, analisando se esse promove atendimento quanto a apoio 

didático pedagógico, com um índice de 65,18% no conceito sempre e 25% no 

conceito frequentemente, 5,36% no conceito às vezes, 0,89% no conceito raramente 

e 3,57% indicaram que não sabiam responder.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 4 - Promove atendimento quanto a apoio didático-pedagógico 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Quando avaliam se o coordenador gerencia conflitos com coerência e 

ética, os professores apontaram 80,36% como resposta sempre e 14,39% como 

resposta frequentemente, porém foi apontado um índice de 4,47% de insatisfação, 

resultado que requer atenção dos coordenadores na melhoria deste 

questionamento, pois o gerenciamento de conflitos com coerência e ética é 

essencial para a convivência harmoniosa da equipe.   

 

Gráfico 5 - Quanto ao coordenador de curso gerencia conflitos com coerência e ética 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 

Ao avaliar se o coordenador estimula a participação dos professores 

em projetos/ eventos o índice de satisfação foi de 96,04%, porém 2,70% dos 



 
 
 
 

professores apontaram para este questionamento a resposta às vezes e 0,89% a 

resposta raramente. 

 

Gráfico 6 - Estimula a participação dos professores em projetos/ eventos 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 

4.3 Da atuação docente sob a ótica do discente  

Quanto a avaliação das disciplinas do curso os discentes apresentaram 

satisfação quanto as suas expectativas, sendo o índice de 35,18% para o conceito 

sempre e 31,95% no conceito frequentemente, demonstrando avanço da instituição 

nas reformulações nas estruturas curriculares se adequando as diretrizes 

curriculares nacionais e às demandas locais emergentes, os índices de insatisfação 

foram: 25,67% no conceito às vezes, 5,45% do conceito raramente e 1,39% no 

conceito nunca.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 7 - As disciplinas cursadas atenderam suas expectativas 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Analisando a atuação dos professores à luz das démarches do PDI, 

como aquele que orienta a reconstrução do conhecimento, elencamos 

questionamentos que balizarão ações futuras acerca da condução do processo 

ensino-aprendizagem.  

O primeiro questionamento a ser analisado foi se o professor tem 

apresentado e discutido e o plano de ensino onde foi obtido um resultado 

satisfatório, apesar de ainda apontar índice de insatisfação, denotando que esta 

possibilidade de construção da disciplina através da participação do discente ainda 

não representa uma totalidade – propósito da IES. No segundo questionamento 

onde os alunos apontam se os professores discutem o plano de ensino o índice de 

satisfação diminuiu, o que sinaliza a necessidade de verificação da frequencia dos 

alunos nos primeiros dias de aula e requer melhor planejamento dos docentes, pois, 

a discussão do Plano de Ensino com os discentes, bem como sua publicação no 

MENTOR, sistema eletrônico que atende a esfera acadêmica, constitui-se 

procedimento fundamental para sua reconstrução permanente e democratizada do 

acesso do aluno ao que está previsto para ser desenvolvido em termos de promoção 

da aprendizagem no semestre. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
Gráfico 8 - Apresentou o plano de ensino para a disciplina no início do semestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Gráfico 9 - Discute o plano de ensino todo bimestre 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

O índice representativo de 71,76% no conceito sempre e de 17,40% no 

conceito frequentemente foi encontrado ao analisarmos a questão demonstrou 

preparação científica e técnica de nível adequado e atualizado o que denota o 

compromisso da IES com a qualidade do ensino a partir do estabelecimento de 

critérios de contratação de docentes e iniciativa de formação em serviço, além de 

momentos calendarizados de Planejamentos Participativos e Formação Continuada, 

que iniciou no ano de 2012, com foco voltado para estudos relacionados à 

metodologia do ensino superior e gestão acadêmica. 



 
 
 
 

Destaca-se, porém, mesmo sendo bem menos expressivo, ainda continua 

sendo apontados os conceitos às vezes (6,70%), raramente( 2,02%) e 

nunca(1,32%), desta forma, considera-se a necessidade de maior qualificação 

docente e de uma sistemática política de planejamento pedagógico ainda mais 

intensa e que assegure a participação de todos os docentes. 

 

Gráfico 10 - Demonstrou preparação científica e técnica de nível adequado e atualizado 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Na análise dos discentes sobre se as estratégias pedagógicas utilizadas 

oportunizaram a interação entre as atividades práticas e teóricas, foi possível 

observar 59,16% no conceito sempre e 22,04% no conceito frequentemente, o que 

expressa os resultados do investimento na formação continuada docente. Os índices 

de insatisfação foram de 10,17% no conceito às vezes, 4,50% no conceito 

raramente e 3,21% no conceito nunca, apesar de ser menos expressivo requer 

atenção no contexto das discussões e da própria formação continuada docente, 

embora tenha tido avanços. É importante lembrar que um bom profissional forma-se 

na relação constante entre teoria e prática, pois é a partir da ação e da reflexão que 

se constrói um indivíduo em estado de mudança. 

 



 
 
 
 

Gráfico 11 - Oportunizou interação entre teoria e prática nas atividades 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Quando o discente avalia se o docente estimulou a participação do 

discente na disciplina, desenvolvendo o espírito crítico-reflexivo oferece retorno 

positivo, uma vez que apresentou índice de 82,96% nos conceitos satisfatórios, 

torna-se imprescindível que formemos profissionais que tenham competência de 

enfrentar os desafios atuais que o mercado requer, construindo uma consciência 

crítica a respeito do contexto no qual está inserido. 

 

Gráfico 12 - Estimulou a participação do discente na disciplina, desenvolvendo o espírito crítico 
reflexivo 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 



 
 
 
 

Na organização das diretrizes pedagógicas do IESMA a avaliação assume 

papel de relevo, em conformidade com o que preconiza a LDB, no Art. 8º. A 

avaliação é percebida como um instrumento da aprendizagem. É um momento para 

traçar novas propostas, novas estratégias, retroalimentando os caminhos do 

conhecimento. Para cumprir esse fim, torna-se necessário que o aluno tenha 

conhecimento de como ela ocorre, seus objetivos e de que forma será avaliado, 

trazendo transparência para o processo. Diante desse aspecto, foram avaliados 

neste relatório dois questionamentos em relação às práticas de avaliação: se o nível 

de conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o conteúdo 

trabalhado e se o professor propõe práticas avaliativas que valorizam a 

reflexão mais do que a memorização.  No primeiro questionamento os dados 

apontam índice de 86,8% de satisfação e apenas 12,33% de insatisfação, 

demonstrando que os discentes estão satisfeitos com a avaliação aplicada pelos 

docentes. No segundo questionamento os dados apontam índice de 82,38% de 

satisfação e 16,69% de insatisfação. O que demonstra um caminhar seguro, mas 

não linear, nem absoluto, necessitando constante aprimoramento e reflexão docente 

e discente sobre avaliação.  

 

Gráfico 13 - Em relação às práticas de avaliação, o professor: o nível de conhecimento exigido nas 
avaliações é compatível com o conteúdo trabalhado 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 14 - Em relação ás práticas de avaliação, o professor propõe práticas avaliativas que 
valorizam a reflexão mais do que a memorização 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

A condução das ações pedagógicas mediadas por uma relação 

interpessoal saudável possibilita uma maior aproximação e a consequente evolução 

positiva da proposta pedagógica da disciplina. Partindo desse pressuposto de 

acordo com o questionamento onde avalia se o docente estabeleceu bom 

relacionamento acadêmico, o resultado obtido foi de maneira satisfatória, 

apresentando um índice de 85,90%, o que demonstra uma característica peculiar do 

IESMA – acesso e escuta sensível por parte do professor, os índices de insatisfação 

foram apontados como 7,95% no conceito às vezes, 3,50% no conceito raramente e 

2,14% no conceito nunca. 

 

Gráfico 15 - Estabeleceu bom relacionamento acadêmico 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  



 
 
 
 

Em relação à avaliação a respeito da pontualidade, o primeiro 

questionamento foi se o professor é pontual (cumpre o horário com qualidade - 

início e término das aulas), obtendo resultado de 61,54% no conceito sempre e 

35,90% no conceito frequentemente e 2,56% no conceito às vezes, o que requer 

atenção. Quando foi avaliado se professor é pontual no cumprimento das 

atividades (correção, entrega/digitação de notas, etc), o resultado obtido foi de 

43,59% no conceito sempre, 48,72% no conceito frequentemente e 7,69% no 

conceito às vezes. Estes resultados corroboram com a avaliação realizada pelos 

discentes. 

Gráfico 16 - Do ponto de vista do compromisso docente, o professor se considera pontual (cumpre o 

horário com qualidade- início e término das aulas) 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Gráfico 17 - Do ponto de vista do compromisso docente, o professor é pontual no cumprimento das 
atividades (correção, entrega/digitação de notas, etc) 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 



 
 
 
 

Do ponto de vista do trabalho em sala de aula e laboratório, foram 

avaliados três questionamentos. O primeiro refere-se a interdisciplinaridade, como já 

discutido anteriormente o quanto é fundamental este trabalho, diante deste foi 

questionado se o professor procura desenvolver um trabalho interdisciplinar 

(integração entre os conteúdos de diferentes disciplinas). Obtendo o resultado 

satisfatório, com os seguintes índices: 50% no conceito sempre e 41,03% no 

conceito frequentemente e 8,97% no conceito às vezes.  

 

Gráfico 18 - Do ponto de vista do trabalho em sala de aula e laboratório, procura desenvolver um 
trabalho interdisciplinar (integração entre os conteúdos de diferentes disciplinas) 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

O outro questionamento realizado foi se o professor assegura a 

interação entre teoria e prática, o resultado foi satisfatório, onde o obteve-se um  

índice de 67,95 no conceito sempre e 30,77% no conceito frequentemente, porém 

alguns docentes apontaram um índice de 1,28% no conceito às vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 19 - Do Ponto de vista do trabalho em sala de aula e laboratório, assegura a interação entre 
teoria e prática 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Ao avaliar se o professor estimula a frequência à biblioteca – indica 

livros, periódicos, etc., 48,72% afirmaram que sempre estimulam seus alunos, 

34,62% frequentemente e 16,67% estimulam às vezes. 

Gráfico 20 - Do ponto de vista do trabalho em sala de aula e laboratório, estimula a frequência à 
biblioteca – indica livros, periódicos, etc. 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

A respeito da sistemática de avaliação, onde já foi discutido 

anteriormente, o questionamento o professor propõe práticas avaliativas que 

valorizam a reflexão mais do que a memorização, traz sobre si valores 

satisfatórios correspondentes a 67,95% no conceito sempre e 30,77% no conceito 

frequentemente e 1,28 no conceito às vezes. A avaliação é parte integrante da 

aprendizagem onde deve ser realizada de forma transparente, abrangente e de 



 
 
 
 

qualidade. Ao comparar com a avaliação dos alunos a respeito dos instrumentos de 

avaliação, esses também avaliaram de maneira satisfatória. 

 

Gráfico 21 - Em relação às práticas de avaliação, o professor propõe práticas avaliativas que 
valorizam a reflexão mais do que a memorização 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Ainda sobre a sistemática acima, o nível de conhecimento exigido nas 

avaliações é compatível com o conteúdo trabalhado, 84,62% dos professores 

indicaram a resposta sempre e 12,82% indicaram a resposta frequentemente e 

2,56% para este questionamento. 

 

Gráfico 22 - Em relação às práticas de avaliação, o nível de conhecimento exigido nas avaliações é 
compatível com o conteúdo trabalhado 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 



 
 
 
 

 4.5 Da  atuação do Discente sob a ótica do Docente  

Ao avaliar os discentes cinco questionamentos foram abordados neste 

relatório. O discente é avaliado pelo professor quanto à pontualidade, assiduidade, 

participação e contribuição em sala de aula, interesse e responsabilidade na 

realização das atividades propostas pela disciplina e atitudes de cordialidade e 

respeito no relacionamento interpessoal. 

Em referência a pontualidade nas aulas, os docentes apontaram que 

24% dos discentes sempre são pontuais, enquanto 55,64% frequentemente, 15,64% 

às vezes e 4,36% raramente. Já no que se refere a assiduidade das aulas dos 

mesmos, os docentes pontuaram que 25,09% são sempre assíduos, 56% 

frequentemente, 16,73% às vezes e 1,82 raramente. 

 

Gráfico 23 - Pontualidade nas aulas 

  
Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Gráfico 24 - Assiduidade nas aulas 

 
Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 



 
 
 
 

Outro quesito importante avaliado foi a participação e contribuição nas 

discussões em sala, pois o processo ensino-aprendizagem não pode prescindir da 

participação dos alunos em sala, interagindo, criticando, questionando, trazendo 

exemplos para enriquecer a aula. Enfim, esse processo não é unilateral. Não é de 

responsabilidade exclusiva do professor que, aliás, nos dias atuais assume uma 

postura muito mais de facilitador.  

Indagados a respeito, os professores consideram que os alunos têm uma 

efetiva participação em sala, interagindo com professores e colegas. O resultado da 

pesquisa mostra os seguintes resultados: 40,36% como sempre, 42,55% como 

frequentemente, 14,55% como às vezes e 2,18% como raramente. 

 Gráfico 25 - Participação e contribuição nas discussões em sala 

 
Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Ao abordar o interesse e responsabilidade na realização das 

atividades propostas pela disciplina, os docentes consideram que a maior parte 

dos alunos sempre cumpre com estas as atividades, apontado 41,45% no conceito 

sempre, 44,36% no conceito frequentemente e 2,18% no conceito às vezes e 2,18% 

no conceito raramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 26 - Interesse e responsabilidade na realização das atividades propostas pela disciplina 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

O último quesito abordado diz respeito às atitudes de cordialidade e 

respeito no relacionamento interpessoal, como já discutido anteriormente como 

esta relação saudável interfere na evolução positiva da proposta pedagógica, as 

docentes avaliaram de maneira positiva, registrando 63,14% no conceito sempre, 

27,37% no conceito frequentemente e 8,03% no conceito ás vezes e 1,09% no 

conceito raramente. 

Gráfico 27 - Atitudes de cordialidade e respeito no relacionamento interpessoal 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

4.6 Da Autoavaliação Discente 

 

Considerando a atuação do aluno como o ator principal do processo 

ensino-aprendizagem, o IESMA tem como um dos princípios filosóficos a qualidade, 



 
 
 
 

que propõe que “o ensino e a vivência escolar sejam conduzidos de modo a criar as 

melhores e mais apropriadas oportunidades para que os indivíduos se desenvolvam 

na sua total potencialidade cultural, política, social, humanística e profissional”.  

O corpo discente é parte fundante desta filosofia e sua percepção acerca 

da instituição e do corpo docente é tão importante, quanto a sua percepção sobre 

seu próprio desempenho. Assim, a autoavaliação torna-se o momento em que esse 

sujeito encontra-se com suas necessidades, deficiências e potencialidades e pode 

atuar sobre elas. Tais elementos possibilitam à IES intervir através de atividades 

pedagógicas para minimizar possíveis distorções que comprometam a formação 

processual do perfil do egresso.  

No primeiro item, que versa o quesito frequento pontual e regularmente 

às aulas, a análise dos dados aponta para resultados satisfatórios, obtendo 58,58% 

no conceito sempre e 32,01% no conceito frequentemente, apenas 9,22% 

apontaram resultado insatisfatório. A pontualidade e a frequência às aulas são 

primordiais para um bom aproveitamento das disciplinas. 

 

 

Gráfico 28 - Frequento pontual e regularmente às aulas 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

O outro quesito avaliado foi se o discente participa das discussões 

/debates em sala de aula. Onde foi apontado que a maioria (70,58%) participa das 



 
 
 
 

discussões, outros participam  (23,03%) às vezes e raramente (5,74%), enquanto a 

minoria nunca(0,46%) participa.  

Gráfico 29 - Participo das discussões/ debates em sala de aula 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Os dois últimos quesitos a respeito da autoavaliação dos discentes foram 

sobre o estudo além da sala de aula. Avaliando se o discente dedica-se ao estudo 

além do período das aulas, onde apresentou resultado satisfatório com o índice de 

77,75%. Na avaliação sobre se o discente frequenta regularmente a biblioteca, o 

resultado apresentado também foi satisfatório com índice de 69,06%, porém o índice 

às vezes sendo apontando com 19,58% no primeiro questionamento e de 25,67% no 

segundo questionamento.  

Gráfico 30 - Dedico-me ao estudo além do período as aulas 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 



 
 
 
 

Gráfico 31 - Frequento regularmente a biblioteca 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Ao caracterizar o perfil do egresso, o IESMA propõe-se a desenvolver 

ações pedagógicas que fortaleçam a identidade do discente com o curso escolhido e 

que potencialize o sujeito-aprendente como elemento chave da sua própria 

formação. Esta análise ganha respaldo quando é avaliada a participação das 

atividades recomendadas pelo professor (leituras, trabalhos, pesquisas e 

seminários) , tendo os índices superior a 90% entre os conceito sempre e 

frequentemente. 

Gráfico 32 - Participação nas atividades recomendadas pelo professor (leituras, trabalhos, pesquisas 
e seminários) 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Os resultados para a avaliação se o discente demonstra respeito para 

com professores e colegas revelam o ambiente institucional saudável, espaço de 



 
 
 
 

convivência, o que possibilita condições favoráveis para a aprendizagem. A IES é 

um lugar onde a formação ética tem prioridade e a construção de relações entre a 

comunidade acadêmica é um importante marco nesse sentido. 

 

Gráfico 33 - Demonstra respeito para com os professores e colegas 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Em razão da consolidação das demandas fundamentais no âmbito da 

infraestrutura física  e a despeito do eixo não ser alvo de avaliação por parte dos 

discentes no ano de 2015, o acervo bibliográfico foi objeto de avaliação. Assim, ao 

responderem se o acervo bibliográfico disponível atende às necessidades das 

disciplinas, a maior parte dos alunos apresentaram satisfação (36,60% no conceito 

sempre e 25,05% no conceito frequentemente). A insatisfação apontada com índice 

às vezes com 24,95%, raramente 8,96% e nunca com 4,07%. 

 



 
 
 
 

Gráfico 34 - De forma geral, o acervo bibliográfico disponível atende às suas necessidades 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

 
 

Quadro 3 - Síntese da Análise dos Dados e das Informações obtidas a partir de Discentes e 
Docentes 
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QUESITO/ 
COORDENAÇÃO 

DE CURSO SOB A 
OTICA DO 
DISCENTE 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório  

*Aumento da 
Carga Horária 
dos 
Coordenadores 
de 20 para 30 
horas semanais   

*Ampliação e 
melhoria do 
acompanhamento 
do desempenho 
acadêmico, 
prevenção da 
evasão e resgate de 
alunos 

Mantém relação 
com a Diretriz 
Aperfeiçoamento 
da Qualidade 
Acadêmica a partir 
do alcance de 
Metas de caráter 
permanente que 
tratam  do 
acompanhamento 
do percurso do 
discente,  
aperfeiçoamento 
da iniciação à 
pesquisa, bem 
como mantem 
relação com a 
Diretriz    
Apoio e Inclusão.  

*Melhor 
sistematização 
dos eventos 
acadêmicos  

*Consolidação da 
Semana de 
Iniciação Científica 
e eventos 
específicos no 
âmbito regional  

* *Ampliar a política 
de Apoio ao 
Discente e de 
nivelamento 

QUESITO/ 
COORDENAÇÃO 

DE CURSO SOB A 
ÓTICA DO 
DOCENTE 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

*Avaliado como 
Satisfatório  

*Aumento da 
Carga Horária 

Reorganizar rotinas 
administrativas com 

Aprimoramento  
dos mecanismos 



 
 
 
 

dos 
Coordenadores 
de 20 para 30 
horas semanais   

o fim de alcançar 
níveis mais 
adequados de 
eficiência e eficácia  

de gestão 
acadêmica com 
destaque para o 
uso adequado dos 
resultados das 
avaliações, em 
consonância com a 
Diretriz 
Aperfeiçoamento 
Institucional   

 Acompanhamento 
sistemático do 
trabalho 
pedagógico, (planos 
de ensino, 
atividades, 
avaliações, 
legislação etc),  
fomentando 
discussões 
atualizadas no 
âmbito do curso 

QUESITO/ 
PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
SOB A OTICA DO 

DISCENTE 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

*Avaliado como 
Satisfatório  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Parceria entre 
Coordenação e 
Núcleo 
Psicopedagógico 
– NAP, no apoio 
didático- 
pedagógico a 
discentes e 
docentes; 

*Manter e 
aperfeiçoar a 
parceria 
Coordenação/NAP 

Em conformidade 
com o Objetivo de 
fomentar 
oportunidades aos 
acadêmicos de 
caráter cultural, 
estético e com a 
Meta de   
reestruturação com 
o fim de ampliação 
da política de apoio 
ao discente, 
vinculado também 
à Diretriz Apoio e 
Inclusão Discente.  
  
 

*Maior 
articulação dos 
líderes de turma 
com as 
coordenações de 
curso; 

*Aperfeiçoar a 
oferta de 
oportunidades de 
formação no âmbito 
cultural 

QUESITO/ 
PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
SOB A OTICA DO 

DOCENTE 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

*Avaliado como 
Satisfatório 

*Aperfeiçoamento 
das  atividades 
interdisciplinares  

*Formação  docente  
na perspectiva da 
interdisciplinaridade, 
das metodologias 
ativas, etc. 

 
Revisão ampla e 
minuciosa dos 
Planos de Ensino e 
atualização das 
metodologias de 
ensino priorizando 
as de caráter ativo 
e interdisciplinar; 
 
- Revisão ampla e 
minuciosa de 
instrumentos de 
avaliação da 

Atualização das 
ementas 
considerando 
Requisitos Legais 

*Formação  docente  
específica para 
adequada 
implementação dos 
Requisitos Legais 



 
 
 
 

aprendizagem, 
aperfeiçoando-os; 

 
QUESITO/ O 
DISCENTE - 

AUTOAVALIAÇÃO 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

Avaliado com 
Satisfátório  

Fortalecimento 
das  relações 
entre discentes e 
seus pares e com 
o professor.  

  Desenvolver ações 
pedagógicas que 
fortaleçam a 
identidade do 
discente com o 
curso. 

 
Acompanhamento 
do desempenho 
acadêmico, 
prevenindo evasão 
e retenção; 
 
 

Atendimento 
satisfatório do 
acervo 
bibliográfico  às 
necessidades 
das disciplinas 

 Aprimorar  a oferta  
acervo x aluno. 

QUESITO/ O 
DISCENTE SOB A 

ÓTICA DO 
DOCENTE 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

 Participação 
efetiva dos 
alunos nas  aulas 
e atividade  
desenvolvidas 
em sala de aula  

Proporcionar  ao 
docente meios 
metodológicos  que 
viabilizem, ainda 
mais a participação 
do aluno em sala de 
aula. 

- Revisão ampla e 
minuciosa de 
instrumentos de 
avaliação da 
aprendizagem, 
aperfeiçoando-os; 
 
Revisão ampla e 
minuciosa dos 
Planos de Ensino e 
atualização das 
metodologias de 
ensino priorizando 
as de caráter ativo 
e interdisciplinar; 

 
 
4.7 Análise dos dados do Pessoal Técnico-Administrativo  

 A CPA em  sua reflexões  decidiu  usar as variáveis Excelente, Bom, 

Regular, Ruim e não se aplica, dentro do instrumento de avalaição aplicado  para o 

pessol técnico  administrativo que poderá, ser extendido para os outros  segmetos. 

 Ao analisar a avaliação do pessoal técnico-administrativo  constatou-se 

que o grau de conhecimento dos colaboradores sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI foi obtido um resultado de 3% no conceito 

excelente, 38% no conceito bom, 38% no conceito regular e 14% no conceito ruim, 

desta forma apresentando um resultado insatisfatório neste quesito. Considerando-



 
 
 
 

se que o PDI é um documento importante para o andamento das atividades 

institucionais, deve-se reforçar ações que  fortalezam o conhecimento deste à 

comunidade acadêmica do PDI. 

 

Gráfico 35 - Grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 
 

O IESMA/UNISULMA é avaliado satisfatoriamente no quesito prestígio 

com a sociedade, gráfico 40, obtendo 52% no conceito excelente e 38% no conceito 

bom, isso demonstra a consolidação da imagem institucional perante a sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 36 - Prestígio da UNISULMA perante a sociedade 



 
 
 
 

 

Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA  

 

Ao analisar o Gráfico 41, correspondente ao apoio à Capacitação do 

corpo técnico-administrativo, os colaboradores apontaram satisfação (17% no 

conceito excelente e 63% no conceito bom), totalizando 80%, restando apenas 13% 

no conceito regular e 7% no conceito ruim, desta forma observa-se a preocupação 

da instituição com a qualificação dos colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 - Apoio à capacitação do corpo técnico-administrativo 



 
 
 
 

17%

63%

13%

7%
0%

Excelente Bom Regular Ruim Não se aplica

 
Fonte: Avaliação Instucional 2015 IESMA/UNISULMA 

  
 



 
 
 
 

Quadro 4 - Síntese da Análise dos Dados e das Informações obtidas a partir do Corpo Técnico-
Administrativo 
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QUESITO 
/Participação de 
procedimentos 
de avaliação, 

autoavaliação e 
acompanhament
o institucional e 
os avanços na 
qualidade do 

ensino 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

* Avaliado 
como 

Satisfatório 
 
 
 
 
 
 
 

*Resultados 
obtidos nas 
avaliações 
externas – in 
loco e ENADE 

*Ampliar e 
consolidar a cultura 
avaliativa na IES 
*Melhorar a 
divulgação dos 
resultados  das 
avaliações 
externas a partir da 
perspectiva do 
Marketing.  

- Ampliar a integração 
dos mecanismos de 
avaliação institucional 
interna– CPA, 
Ouvidoria, Fale 
Conosco, relato de 
reuniões com líderes 
de turma e avaliação 
externa. 

Reformulação e 
atualização 
permanente dos 
PPCs 

* Apropriação das 
alterações 
previstas no 
instrumento atual, 
em consonância 
com o PDI e os 
resultados das 
avaliações. 

- Revisão ampla e 
minuciosa dos PPCs, 
matrizes 
curriculares/ementários
; 
- Garantia de inclusão, 
nos PPCs, de 
conteúdos temáticos 
referentes aos 
requisitos legais; 

Maior 
efetividade da 
CPA no 
processo de 
indicação de 
melhorias aos 
gestores 

*Ampliar o 
percentual de 
sujeitos do 
segmento discente 
que respondem a 
CPA; 
*Aumentar a 
equipe de trabalho 
da CPA e a 
eficiencia no 
instrumentos. 

- Indicação e 
acompanhamento de 
sugestões de melhoria 
apontadas na 
avaliação institucional 
junto aos gestores 
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l QUESITO 
/Conhecimento 
sobre o PDI e 

demais 
documentos que 

regem a 
estrutura 

administrativa 
do IESMA/ 

UNISULMA, 
bem como a 

percepção sobre 
a missão da IES 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 
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* Avaliado como 
Satisfatório 

*A percepção 
da comunidade 
acadêmica da 
missão do  
IESMA, através 
de suas 
atividades de 
Ensino, 
Iniciação 
Cientifica e 
Extensão. 

*Ampliar ações 
para a maior  
divulgação aos 
segmentos da IES 
das metas e 
diretrizes do PDI. 

*Aperfeiçoar a 
divulgação interna e 
externamente os 
cursos, eventos, 
ações, produções e 
notícias da instituição 
por meio de contatos 
com a mídia. 

 O regimento 
interno e a 
estrrutura 
administrativa a 
ser conhecida 
pelos 
colaboradores  

Reformulação/atual
ização dos 
instrumentos 
institucionais. 

*Avaliação do nível de 
conhecimentos da 
comunidade 
acadêmica acerca da 
missão e processos 
executados pela IES 

QUESITO 
/Conhecimento 

da equipe 
quanto as 

ações/eventos 
de 

Responsabilidad
e Social 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório 

*A contra 
partida da IES 
com a 
comunidade 
através de 
eventos que 
evidenciam  a 
responsabilidad
e social 

*Levantamento das 
demandas da 
comunidade 
externa e 
acadêmica, a 
serem atendidas 
por meio dos 
projetos de 
responsabilidade 
social 

* Promover atividades 
integradas de ensino, 
iniciação científica e 
extensão, bem como 
atividades intercursos 
tais como Dia da 
Responsabilidade 
Social 
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QUESITO / 

Avaliação do 
atendimento e 
eficiência da 

Assessoria de 
Comunicação e 
dos canais de 
comunicação 
utilizados pela 

IES 
 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório, com 
exceção de dois  
item que foram 
avaliados como 
parcialmente 
satisfatório 

* Ingresso nas 
redes sociais 
com notícias em 
tempo real da 
IES. 

*Aperfeiçoar  os 
canais  de 
comunicação  
interna. 

*Atualização diária das 
notícias do site e 
demais ferramentas de 
divulgação e 
comunicação 

* A manutenção  
da imagem da 
IES perante a 
sociedade, 
como uma 
instituição 
renomada. 

*Proporcionar 
formação 
especifica para a 
Telefonia e 
Protocolo, em prol 
de contribuir, ainda 
mais, como meios 
de  disseminar  
informações.   

* Aperfeiçoar a divulgar 
interna e externamente 
os cursos, eventos, 
ações, produções e 
notícias da instituição 
por meio de contatos 
com a mídia. 
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QUESITO / 
Conhecimento 

sobre política de 
pessoal em 

termos 
trabalhistas e de 

gestão de 
pessoas 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório, com 
exceção de um 

item que foi 
avaliado como 
insatisfatório 

 

*Fortalecimento 
dos  momentos  
formação e 
qualificação  do 
pessoal técnico 
administrativos 

*Manter a 
qualidade das 
capacitações  dos 
colaboradores,  
como enfoque nas 
exigiências  diárias   

*Promoção do 
desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento dos 
servidores nas ações 
administrativas 
específicas. 

*A percepção 
da preocupação 
da IES com o 
bem estar do  
colaborador.  

*Prorpor ações 
para a 
compreensão dos 
PCCS. 

*Aprimoramento da 
gestão de pessoas 
buscando a qualidade 
de vida e saúde do 
servidor. 
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QUESITO / 
Avaliação dos 

principais 
órgãos da 

Gestão, em 
nível geral, 

acadêmico e 
administrativo 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO DO 

PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório 

 * Melhoria na 
percepção do 
atendimento 
prestado pela 
Direção Geral, 
Acadêmica e 
Gerência 
Administrativa. 

* Manter o 
padrão de 
satisfação no 
atendimento, e 
ampliar para 
outras intâncias 
na IES. 

*Capacitação de gestores 

(coordenadores, 

diretores, gerentes) nos 

âmbitos administrativo-

financeiro e pedagógico 

E
IX

O
 4

 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 1

0
  
–
 S

u
s
te

n
ta

b
il
id

a
d

e
 F

in
a

n
c

e
ir

a
  

QUESITO / 
Conhecimento 

sobre a 
existência de 
políticas para 
captação e 
alocação de 

recursos para 
programas de 

ensino, 
pesquisa e 
extensão; 

manutenção das 
instalações e 

atualização de 
equipamentos e 
materiais; e para 

a capacitação 
dos 

colaboradores 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO DO 

PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório, com 
exceção de dois  
itens que foram 
avaliados  como 
parcialmente 
satisfatórios. 

*A 
implementação e 
a consolidação 
do uso do 
orçamento . 

*Ampliar a 
politica para 
apoio a 
programas de 
ensino,  de 
iniciação 
científica  e 
extensão; 
*Ampliação da 
capacitação dos 
colaboradores. 

*Redefinir as ações de 
extensão entre projetos 
e ações de caráter 
pontual ou periódico, 
ampliando a perspectiva 
interdisciplinar e 
intercursos; 
*Priorizar projetos que 
favoreçam a integração 
dos cursos do IESMA; 
* Capacitação de 
servidores e docentes 
para o Atendimento 
Educacional 
Especializado (Libras e 
Braile); 
*Implementação de 
mecanismos, 



 
 
 
 

 instrumentos legais e 
operacionais a 
acadêmicos com 
deficiência. 
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QUESITO / 
Oferta de 

infraestrutura de 
salas de aula, 
laboratórios, 
biblioteca, 
auditório, 

considerando a 
acessibilidade 

AVANÇOS DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO DO 

PDI 

* Avaliado como 
Satisfatório 

*A melhoria da 
acessibilidade 
arquitetônica do 
espaço da 
Biblioteca para 
leitura, pesquisa 
e estudo. 

*Capacitar a 
equipe para 
adequação da 
acessibilidade 
comunicacional, 
metodológica, 
instrumental, 
programáticas e 
atitudinal. 

*Implementação de 

mecanismos, 
instrumentos legais e 
operacionais a 
acadêmicos com 
deficiência 

*Adaptações 
estruturais para 
pessoas 
portadoras de 
necessidades 
especiais; 

* Sensibilizar a 
comunidade 
acadêmica para 
o debate sobre o 
tema e a 
remoção das 
barreiras que 
impedem a 
inclusão. 

 
 
Ações com base na análise 

    

A CPA é responsável por formular propostas para a melhoria da qualidade 

das atividades educacionais desenvolvidas pela Instituição, em parceria com a 

Direção Acadêmica e as Coordenações de Curso, com base nas análises dos 

resultados produzidos pelos processos internos de avaliação e nas avaliações 

realizadas pelo Ministério da Educação. 

As ações com base na análise do relatório parcial da CPA, referente ao 

ano de 2015 tem caráter opinativo às instâncias de gestão do IESMA/UNISULMA, 

visando melhorar a oferta da qualidade do ensino superior. 



 
 
 
 

A CPA constatou em suas análises, que o processo  de ciência do PDI  

deverá  manter-se como  algo permanente dentro do ambiente acadêmico, face a 

importância deste documento para o andamento das atividades institucionais, 

devendo-se reforçar ações, sempre  que possível, que favoreçam o conhecimento 

da comunidade acadêmica sobre o PDI. 

Importante destacar que, o presente relatório servirá como subsídio para 

que o coordenador  de  curso desenvolva estratégias visando o aperfeiçoamento da 

concepção e objetivos do curso, e fortalecendo a imagem do  curso, perante a 

comunidade interna e externa ao IESMA. 

Outra questão que requer cuidados são as discussões acerca do  plano 

de ensino, visto que demanda melhor planejamento dos docentes sobre o debate 

dos Planos com os discentes, bem como sua publicação no MENTOR, sistema 

eletrônico que atende a esfera acadêmica, pois constitui-se  em procedimento 

fundamental para sua reconstrução permanente e democratizada, para acesso do 

aluno ao que está previsto para ser desenvolvido em termos de promoção da 

aprendizagem no semestre. 

A formação continuada é um elemento fundamental, dentro da 

perspectiva de qualificar o quadro de colaboradores de uma IES (docente e técnico 

administrativo) assim, a formação do técnico administrativo ocorrida em 2015, foi 

avaliada satisfatoriamente, o que sugere sua manutenção e aperfeiçoamento como  

ação dentro de uma política institucional.  

Já com relação aos docentes, sugerimos que a formação continuada  

aborde questões referente as  metodologias ativas, com enfoque  maior  no 

protagonismo do aluno diante do processo de ensino-aprendizado e 

conseqüentemente no desenvolvimento do espírito crítico-reflexivo, reforçando a 

capacitação dos docentes para domínio dessas ferramentas pedagógicas.   

Outro elemento que poderá ser discutido dentro da formação continuada 

docente é a prática da interdisciplinaridade na vida acadêmica, para que não seja 

apenas uma junção de disciplinas, mas que estabeleça uma relação entre si, e a 

realidade. 
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O relatório apresentado pela CPA solidifica a autoavaliação como 

atividade contínua que integra a vida do IESMA e firma o propósito de registrar as 

percepções da comunidade universitária sobre processos acadêmico-institucionais 

em suas várias dimensões. O objetivo da pesquisa avaliativa – de conhecer a 

Instituição, subsidiar as melhorias que se fazem necessárias e aprimorar as 

iniciativas bem sucedidas a cada ciclo de avaliação, tem sido firmado e reconhecido 

por alunos, professores e funcionários da Instituição. 

Todos os integrantes da CPA participam ativamente das reuniões e da 

divulgação dos resultados em gráficos, visando levar para a comunidade acadêmica 

os resultados da autoavaliação, entregando todas as avaliações por curso, as 

coordenações e demais setores. Reafirma-se, dessa maneira, o cumprimento do 

dever realizado em prol da identidade desta Instituição de Ensino Superior.  

A CPA tem como papel avaliar, com responsabilidade, o processo 

educacional, portanto encaminhando as demandas sobre melhorias institucionais 

aos responsáveis pela gestão acadêmico-administrativa, visando ao planejamento 

de ações. A análise dos resultados e o planejamento das ações têm contribuído no 

sentido de concretizar a melhoria. 

Por fim, o reconhecimento da CPA/IESMA pelas Comissões de Avaliação 

do INEP/MEC, que realizam avaliações in loco para os processos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, e também sua 

importância como apoio institucional, na busca permanente pela qualidade, têm sido 

registrados nos relatórios conclusivos a nós encaminhados pela SERES/INEP, por 

meio do sistema e-MEC. A CPA, em todos os processos tem sido bem avaliada, o 

que representa a valorização, pelos avaliadores externos, do nosso trabalho. 
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