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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO   

• Nome: Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão  

• Código da IES: 2724  

1.1 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, desenvolvendo, ainda, 

atividades de extensão e de investigação integradas ao ensino.   

1.2 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 Nº08/2008, que define 

a CPA como a unidade que tem a responsabilidade de coordenar a execução do processo 

de auto-avaliação institucional da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão - 

UNISULMA.   

1.2.1 Representantes Discentes 

Débora Cristina da Silva Sousa (cod.626400163)  

Wallysson Rodrigues Ferreira (cod.  726700096) 
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1.2.2 Representantes Docentes 

Presidente da CPA: Cíntia do Vale Lima 

Osvaldo José Theodoro Neto 

Inácia Neta de Sousa  

1.2.3 Representantes Técnico-Administrativos 

Maria Naelma de Oliveira Bezerra 

Ubiratan Pinto da Silva  

1.2.4 Representantes da Sociedade Civil Organizada  

Edneusa Caetana Frazão ( Associação de Diretores das Escolas Conveniadas). 

Ivetilde Nascimento Mota ( Associação dos Pedagogos Especialistas da Região 

Tocantina)  

1.2.5 Período de mandato da CPA 

20 de abril de 2008 a 20 de abril de 2009  

1.2.7 Ato de designação da CPA 

Portaria da Direção Geral - UNISULMA 08/2008 de 20 de abril de 2008.         
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1. 3 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES    

2008 2009 

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

 
Etapa 1 

Constituição CPA X             

Capacitação da CPA X X            

Sensibilização  X 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 X       

Preparação Relatório Parcial       X X      

Divulgação Relatório Parcial        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 

Tabela 1  - Cronograma geral de atividades.             
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

Este relatório apresenta os resultados da terceira auto-avaliação institucional do 

Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA, focada no ano de 2008. 

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 compreenderam ainda mais  responsabilidade da 

CPA  como subsídio para o aperfeiçoamento da gestão universitária. 

Nos termos do PDI do IESMA “a avaliação deve ser desejada por todos como um 

instrumento que ajudará os professores a serem melhores professores e os alunos a 

serem melhores alunos. Ela deverá estar ligada aos resultados obtidos e ao que deve ser 

feito para corrigir os equívocos e potencializar os acertos. A ética do processo e a 

segurança do propósito da avaliação deverão levar todos a confiarem e a desejarem que 

ela faça parte do seu dia-a-dia. O conhecimento dos resultados produz um processo de 

auto-análise, de auto-crítica que faz com que haja motivação e desejo de mudar a 

situação. Nessas condições, os resultados devem ser utilizados imediatamente como 

subsídios para promover as mudanças necessárias”. 

Apoiada nesses pressupostos a comissão que respondeu pelo processo de 

construção dessa avaliação espera que este relatório seja de fato subsidio para que o 

IESMA possa cumprir com mais afinco sua função social e missão.   

2.1 A VINCULAÇÃO DA AVALIAÇÃO COM A MISSÃO E OS OBJETIVOS DA 

INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  

A missão do IESMA é “ constituir-se em centro de excelência no campo do ensino 

superior, não comprometido com ideologias e grupos político-partidários e sim com o 

estímulo ao aluno como agente do processo de aprendizagem, preparando-o para o 

exercício profissional competente, articulado com uma prática de cidadania 

fundamentada na ética. Para tanto, orientará suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão no sentido de participar do esforço nacional de desenvolvimento auto-

sustentável, dando ênfase ao regional e local”.  

A função da avaliação ora apresentada, vinculada à missão e aos objetivos 

institucionais, constitui-se um processo permanente e visa a identificação de problemas e 
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introduzir inovações que signifiquem que venham a proporcionar inovações que 

aperfeiçoem a qualidade do ensino, pesquisa e extensão.  

Em relação aos discentes e discentes, o foco centrou-se prioritariamente nas  

Dimensões 1 e  2 , o que se espera receba tratamento adequado, para que o eixo ensino,  

pesquisa e extensão se efetive no âmbito da IES assegurando-lhe um salto de qualidade.   

2.2 METODOLOGIA  

Considerando o PDI do IESMA, “a avaliação é um forte instrumento de melhoria da 

qualidade do ensino. Seu uso faz parte do cotidiano da Instituição, dos professores e 

dos alunos. Ela se propõe a ser 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”.    

O processo  de avaliação realizado em 2008 obedeceu as seguintes etapas 

metodológicas:   

 

Análise do relatório final da CPA 2007 pela comissão. 

 

Análise do relatório de gestão da IES referente ao no ano de 2007 para localizar 

demandas cumpridas ou não. 

 

Revisão dos instrumentos de avaliação aplicados em 2007. 

 

Levantamento de demandas apontadas na Ouvidoria no ano de 2007. 

 

Levantamento de demandas nas coordenações de curso e na gerência 

administrativa. 

 

Reuniões periódicas para análise dos materiais coletados e sistematização do 

projeto para avaliação institucional 2008. 

 

Elaboração do plano de trabalho. 

 

Elaboração de instrumento para pessoal técnico-administrativo contemplando as 

10 dimensões do SINAES e roteiro para análise documental e observação. 

 

Validação dos instrumentos. 
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Sensibilização da comunidade. 

 
Aplicação dos instrumentos para alunos, professores e pessoal técnico-

administrativo. 

 
Análise de documentos confrontando com informações dadas pelo pessoal 

técnico-administrativo. 

 

Elaboração de quadro-síntese com os percentuais das respostas de alunos e 

professores. 

 

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

avaliação de fim de ano. 

 

Elaboração de roteiro de entrevista semi-estruturada par coordenadores de curso 

 

Realização de entrevista com coordenadores sob a forma de grupo focal. 

 

Elaboração de relatório final. 

 

Apresentação e discussão dos resultados. 

 

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

legislação que trata da Avaliação Institucional   

2.2.1 Sujeitos participantes da pesquisa   

Os sujeitos participantes da pesquisa estão demonstrados na tabela abaixo:  

Sujeitos Aptos a responder

 

Responderam

 

% 

Docentes 104 88 84,6

 

Discentes 1600 1230 76,9

 

Funcionários*

 

87 68 78,2

 

Tabela 2 - Sujeitos participantes da pesquisa.      

Do universo estudantil, apenas os alunos de primeiro período não participaram da 

pesquisa.       
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2.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA OPERACIONALIZAR A PROPOSTA DE 

AUTO-AVALIAÇÃO  

A  comissão optou, após análise do relatório de 2007, adotar  para alunos e 

professores o mesmo questionário para fins de comparação entre o biênio 2007-2008, 

por considerar um semestre pouco significativo em termos de mudança de configuração. 

Desse modo limitou-se a construir instrumentos para o pessoal técnico administrativo que 

aliado à análise documental  e observação tinha o objetivo de rastrear o atendimento da 

IES às 10 dimensões do SINAES. No processo de preparação para elaboração do 

relatório parcial a comissão elaborou um roteiro de entrevista para aplicar aos 

coordenadores de curso. 

Todas as decisões foram tomadas a partir de argumentações e análises 

provocadas pela 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, preprando-os para 

atuarem também com segurança no processo de sensibilização.  

2.4 FORMAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  

Inicialmente, partiu-se da elaboração de tabelas que compreendiam os 

percentuais para cada indicador do questionário (Excelente, Bom, Regular e Ruim). Na 

seqüência, fez-se uma análise descritiva dos dados. Posteriormente, 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. Estes 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 Informática. 



         
12

  
3 APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS RESULTADOS   

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 poderá ser constatado a seguir os dados referentes à avaliação dos 

alunos apresenta gráficos por questão, sendo apresentado alguns gráficos-síntese 

estabelecendo paralelos e quando pertinente indicações de medidas de solução, tendo 

em vista a contextualização do problema.  

A posição dos coordenadores obtida por meio de entrevista aparece no fim da 

análise das respostas dos alunos referente ao segundo  semestre de 2008.  

Os dados relativos à avaliação do professor integra em um mesmo gráfico os dois 

semestres já assegurando a análise global de imediato.  Nas questões comuns a alunos e 

professores, que tiveram maior realce em termos de convergência ou divergência com 

análises comparativas entre opiniões dos dois segmentos, sugestões de mediadas, 

quando for pertinente.   

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS  ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS  APLICADOS A  

ALUNOS – 2008.1       

O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA traz em seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2007-2009 objetivos voltados para 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que se 

constituem em bem da sociedade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de democratização do conhecimento; bem como 

incentivar a promoção da extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição.  

Esta proposta ganha corpo e legitimidade por tratar orgânica e 

indissociavelmente o tripé ensino, pesquisa e extensão. Acerca da perspectiva das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão podemos avaliar a partir dos dados obtidos 
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na Avaliação Institucional 2008.1, que a IES tem atingido de maneira positiva, sob a ótica 

dos alunos, embora ainda insuficiente, a proposta apontada no PDI.  

No que tange a articulação da teoria com a prática profissional, os discentes 

apontam que as estratégias pedagógicas utilizadas têm possibilitado a construção de 

competências no âmbito do “domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, 

enfrentamento de situações-problema, construção de argumentações e elaboração de 

propostas.” A pertinência de uma boa análise acerca da articulação entre a teoria com a 

prática profissional demonstra que a IES tem buscado fortemente este viés que possibilita 

a construção de uma práxis. Todavia, um índice de aproximadamente 15% considera 

ainda insatisfatória a condução deste eixo. Assim, necessário é possibilitar um índice 

censitário desta percepção. 

 

Gráfico 1  

  Considerando uma avaliação entre os índices excelente e bom como satisfatória, 

acerca das atividades de extensão ofertadas, o corpo discente em sua maioria (82,95%) 

percebe significativa os caminhos percorridos na oferta das atividades de extensão. 

Como no item anterior, os dados pertinentes à avaliação regular e ruim não devem ser 

desprezados na construção de novas metas para o período subseqüente.  
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Gráfico 2  

 

Gráfico 3   

O IESMA traz em seu Plano de Desenvolvimento Institucional o Projeto 

Pedagógico Institucional, cujo “eixo central é a aprendizagem, o que se justifica pela 

constatação de que se trata de processo básico do desenvolvimento humano e 

fundamento da experiência acadêmica. Toda aprendizagem é reconstrução do 

conhecimento.” Em sua perspectiva, o ator principal da cena educativa é o aluno – o que 

aprende – e não o professor – o que orienta a reconstrução do conhecimento. Assim, 

outros atores, coadjuvantes no processo de reconstrução do conhecimento são 
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essenciais e, portanto, também avaliados na condução das propostas pedagógicas. O 

Coordenador de Curso da IESMA 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. Sua presença 

no cotidiano acadêmico é avaliada em três questionamentos realizados para os discentes.  

Tal nível de compreensão é essencial para a adequação da gestão ao 

cumprimento dos objetivos e metas constantes no PDI, o que neste relatório se 

evidencia através da análise que os discentes fazem acerca da atuação do coordenador, 

do professor e de si mesmo, o que em síntese representa o nível de efetivação da IES do 

das metas derivadas  de  sua missão. 

Considerando as orientações prestadas pelo Coordenador sobre o curso e as 

disciplinas, há uma predominância de conceito bom, seguido pelo conceito excelente, o 

que totalizaria um percentual satisfatório na esfera de aproximadamente 83% dos 

pesquisados, o que denota conhecimento acerca do Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

Conhecer  o PPC o e envolver os discentes em torno do desenvolvimento das 

aprendizagens previstas no perfil do egresso é tarefa diária que precisa ser sempre 

monitorada para além de resultados formais do desempenho acadêmico, dada à natureza 

subjetiva do envolvimento do discente com o processo de aprendizagem. 

 

Gráfico 4   

As medidas adotadas pelo Coordenador para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem é avaliada também com maioria satisfatória. Todavia, um índice 
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maior do conceito regular requer reavaliação das ações dos coordenadores no 

Planejamento de Ensino, articulando com professores e alunos as melhorias solicitadas. 

Este olhar corrobora com um dos princípios filosóficos do IESMA que é “trabalhar 

constantemente na busca da adesão dos professores e alunos aos objetivos da 

instituição como sendo o melhor investimento em qualidade e desenvolvimento”. Outro 

dado que supera os 25% do conceito regular é a presença e efetivo acompanhamento 

do coordenador. Embora a pesquisa revele satisfação acerca deste eixo, é necessário 

que este profissional estreite ainda mais as relações diretas com os discentes.  

 

Gráfico 5   

 

Gráfico 6  
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Gráfico 7  

Considerando o paralelo entre as três questões que caracterizam, nessa 

avaliação, a atuação do Coordenador a partir da ótica do aluno, é notório o 

reconhecimento dos acadêmicos do desempenho desse profissional estratégico na 

melhoria progressiva da qualidade dos cursos e do IESMA como um todo.    

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

aquele que orienta a reconstrução do conhecimento, elencamos nove questionamentos 

que balizarão ações futuras acerca da condução do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo os dados, o professor tem apresentado, discutido e aplicado o Plano de 

Ensino de modo satisfatório, mas o índice de aproximadamente 10% denota que esta 

possibilidade de construção da disciplina através da participação do discente ainda não 

representa uma totalidade – propósito da IES. 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.    
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Gráfico 8  

O índice representativo superior a 50% no conceito excelente para o domínio do 

conteúdo pelo professor da disciplina 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.  

Considerando o resultado acima indicado acredita-se que possibilitará a 

adequação da proposta pedagógica aos objetivos institucionais que buscam “promover a 

educação e a formação integral humana numa perspectiva ética e de responsabilidade, 

visando o desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico, do conhecimento científico 

e do aperfeiçoamento cultural e profissional”. A elevada conceituação do domínio de 

conteúdo pelo professor é corroborado pelos resultados sobre a metodologia, 

pontualidade e organização do professor – itens que interferem sobremaneira na 

condução das atividades acadêmicas e que também foram avaliados satisfatoriamente. 

Destaca-se, porém, que os conceitos (regular e ruim) mesmo sendo bem menos 

expressivos, 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, situação dificultada atualmente pela forma de 

contratação horista.    
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Gráfico 9  

 

Gráfico 10  

Esta análise encontra suporte na avaliação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, na qual os discentes apontaram também que as estratégias pedagógicas 

utilizadas têm possibilitado a articulação entre a teoria com a prática profissional, 

compreendendo estas duas dimensões como uma totalidade. O índice de insatisfação é 

similar aos anteriores e apesar de uma minoria atribuir conceito ruim, requer atenção no 

contexto das discussões e da própria formação continuada docente, ainda incipiente na 

IES, embora tenha tido avanços. A reboque desta interpretação, o fator que avalia a 

formação do pensamento crítico oferece retorno positivo para a proposta da instituição 
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que prima pela “formação de uma consciência crítica, o conhecimento interdisciplinar, o 

trabalho de equipe envolvendo discentes e docentes, direcionarão os objetivos da 

instituição em função dos problemas que o desenvolvimento sócio-político-econômico 

coloca”.  

 

Gráfico 11   

 

Gráfico 12   
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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 este 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 deste aspecto, os dados apontam índice satisfatório no que diz respeito 

à clareza e objetividade dos instrumentos de avaliação, o que demonstra um 

caminhar seguro, mas não linear, nem absoluto, necessitando constante aprimoramento e 

reflexão docente e discente sobre avaliação.  

 

Gráfico 13 

 

Gráfico 14  
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Segundo o PDI do IESMA “o aluno é ativo procurador de estímulos e não apenas 

um respondedor da estimulação do ambiente. Por esta razão, o papel do professor deve 

ser visto como o de facilitador do desenvolvimento das capacidades do aluno para pensar 

e agir responsavelmente”. Neste sentido, a condução das ações pedagógicas mediadas 

por uma relação interpessoal saudável possibilita uma maior aproximação e a 

conseqüente evolução positiva da proposta pedagógica da disciplina.  

Partindo desse pressuposto de acordo com a avaliação em questão, este viés tem 

se desenvolvido satisfatoriamente, o que demonstra uma característica peculiar do IESMA 

– acesso e escuta sensível por parte do professor. Contudo, os índices que demonstram 

que o relacionamento interpessoal do professor em sala de aula precisa melhorar, 

necessitam ser debatidos no âmbito dos colegiados de curso, para redução dos possíveis 

ruídos que afetam o desenvolvimento dos envolvidos, inclusive no  campo das relações 

de poder.  

 

Gráfico 15   

Conforme poderá se observar ao longo do relatório, o nível de aprovação dos 

alunos em relação ao trabalho dos docentes se situa em um patamar de qualidade 

bastante elevado, sendo superior à avaliação que fazem da atuação do coordenador, 

embora este também tenha tido  seu trabalho reconhecido como de qualidade pelos 

acadeêmicos. Aliás, de acordo com a análise da avaliação que  os professores fizeram do 
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coordenador e que se encontram nesse relatório em etapa posterior, a opinião destes 

sobre a coordenação, se assemelha em termos de indices de qualidade, pautado nos 

conceitos excelente e bom, à opinião que os alunos tem de seus professores, um 

indicativo do acerto da IES no que tange à contratação e formação em serviço do pessoal 

da área acadêmica.  

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”. Estes indivíduos, 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 é o momento em que este 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 sobre a satisfação com o curso que escolheu, a 

análise dos dados aponta para resultados satisfatórios, considerando que apenas uma 

minoria não expressiva que se encontra insatisfeito com sua escolha. A identificação com 

o curso escolhido é fundamental pois sugere possibilidades de melhor formação 

profissional, dado ao grau de envolvimento do aluno e desenvolvimento de autonomia que 

tende a ocorrer.  

No quesito dedicação ao curso além das horas presenciais, os alunos tem 

encontrado tempo para dar atenção às atividades em momentos diferenciados para além 

da sala de aula, especialmente os dos cursos diurnos, dado explícito nos 97,73% que 

auto-avaliam como excelente e bom seu tempo de estudo além das horas presenciais e 

87,5% que também atribuem tais conceitos ao tempo destinados aos estudos fora do 

período de  para as provas. O declínio de 10 pontos percentuais de um requisito para 

outro pode se explicar pela cultura do estudo centrado na meta de atingir aprovação 

(nota), o que só faz sentido se for expressão de aprendizagem com autonomia, ou 

decorre da própria dificuldade de conciliar estudo e trabalho, especialmente nos cursos 

noturnos.   
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Gráfico 16 

 

Gráfico 17 

 

Gráfico 18 
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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. Neste 

sentido, o grau de comprometimento com a formação profissional que os alunos 

expõem na pesquisa é satisfatório, considerando entre bom e excelente quase que a 

totalidade dos dados. Esta análise ganha respaldo quando é avaliada a participação em 

eventos acadêmicos, tendo os índices de 36,93% como excelente, 45,45% como bom. 

Todavia,  a busca de um envolvimento cada vez maior e um aumento do nível de  

excelência deve ser uma meta da comunidade acadêmica, principalmente considerando-

se que 17,05% ainda expressa o conceito regular para seu envolvimento com eventos 

acadêmicos. A razão desta análise conjunta visa enfatizar a importância  o envolvimento 

do aluno com a formação acadêmica para além da sala de aula, onde o conhecimento 

ganha novos contornos e ampliam-se as possibilidades de construção de novos saberes. 

 

Gráfico 19 
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Gráfico 20   

Os resultados para a avaliação acerca do relacionamento interpessoal 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 neste 

sentido. 

 

Gráfico 21    

PARALELO ENTRE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR, PROFESSOR E AUTO 

AVALIAÇÃO PELO ALUNO – 2008.1  
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Gráfico 22 

Conforme ilustra o gráfico acima é possível perceber praticamente uma 

equiparação da opinião do aluno em termos percentuais, sobre o desempenho 

acadêmcico do professor e do alunado, considerando a média entre os conceitos 

excelente e bom, resguardadas obviamente as diferenças dos questionamentos referente 

a cada segmento e a subjetividade que envolve avaliar e autoavaliar-se, com destaque 

para certa severidade quando se avalia e benevolência quando se auto-avalia. A opinião 

sobre o coordenador embora atinja o maior índice do conceito regular é de certo modo 

compensada em termos de média geral quando vista a partir da junção dos conceitos  

excelente e bom, com acentuado peso deste último conceito (51%).   

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS  ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS  APLICADOS A  

ALUNOS –2008.2   

O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão  - IESMA  traz expresso em 

seu PDI o ideal acadêmico que compreende a tríade formada por ensino, pesquisa e 

extensão e se propõe  apoiar, de modo continuado, iniciativas de pesquisa e extensão 

compatíveis com o perfil da Instituição, incentivando professores engajados em projetos 

de pesquisa e grupos de estudos a acolher alunos interessados em iniciação científica. O 

resultado do que a IES já conseguiu nos quatro anos de funcionamento na busca desse 

ideal se expressa até certo ponto, resguardadas as subjetividades que envolvem o ato de 

avaliar, na Avaliação Institucional 2008.2, quando avaliamos as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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A análise da articulação da teoria com a prática profissional mantém-se 

com uma boa avaliação considerando o primeiro semestre. Apesar da redução de 

percentual do conceito regular, há uma migração para o conceito bom e regular, 

decrescendo a avaliação excelente em 6,96% relativa ao período anterior (2008.1). Neste 

sentido, aponta-se necessidade de redimensionamento das ações para o ano letivo 

seguinte, no que tange a uma maior articulação da teoria com a prática profissional, 

ampliando as possibilidades da instauração de uma práxis transformadora, bem como 

evitando que haja variações, mesmo que sutis, para um conceito menos favorável. 

 

Gráfico 23   

Considerando uma avaliação entre os índices excelente e bom como satisfatória, 

acerca das atividades de extensão ofertadas, o corpo discente em sua maioria (82,02%) 

valida a oferta das atividades de extensão mantendo o mesmo percentual do semestre 

anterior. O índice regular, de 15,34% não deve ser descartado para proposição de novas 

metas e/ou reconfiguração da oferta de extensão mais articulada com o eixo da pesquisa, 

focada na responsabilidade social da IES no que se refere ao atendimento da 

comunidade e a um melhor atendimento à dimensão 2 do SINAES – que define a política 

para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão. 
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Gráfico 24 

 

Gráfico 25  

COMPARATIVO COM O PERÍODO ANTERIOR 

 

Gráfico 26 
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Analisando a evolutiva das atividades de ensino, pesquisa e extensão do IESMA, 

podemos considerar que não houveram mudanças significativas quanto à percepção 

satisfatória deste eixo. Cabe perceber que há uma pequena redução do considerado 

excelente (4,52%), índice compensado no conceito bom.  A predominância da avaliação 

bom requer intensificação de ações neste eixo para ampliação ainda maior do conceito 

excelente seja na mudança de configuração da extensão com a criação de projetos de 

extensão de carater interdisciplinar e mais voltados para o atendimento da comunidade 

seja no investimento em pesquisa ainda bem incipiente na IES.  

A adequação da gestão ao cumprimento dos objetivos e metas constantes no PDI 

que no que tange ao âmbito acadêmico é em boa parte decorrente da atuação do 

Coordenador de curso e quando bem desempenhada  contribue sobremaneira com a IES 

no cumprimento da Dimensão 1 do SINAES, ou seja, atendimento à missão e ao plano de 

desenvolvimento institucional. 

Assim, conforme PDI 2007-2009 O Coordenador de Curso da IESMA tem entre suas 

atribuições, a responsabilidade de gerenciar o desenvolvimento do projeto pedagógico e 

propor sua revisão face a necessidades de mudança, compatibilização e aperfeiçoamento 

do curso no âmbito interno e externo  da Instituição. Neste sentido, a atuação deste 

profissional no âmbito acadêmico deve ser avaliada pelos discentes e nesta análise será 

realizado um comparativo com o período 2007.1.   

Acerca da atuação do coordenador e das orientações prestadas por ele sobre 

o curso e as disciplinas, há uma predominância de conceito bom, seguido pelo conceito 

excelente, o que totalizaria um percentual satisfatório na esfera de aproximadamente 

83,09% dos pesquisados, o que denota conhecimento acerca do Projeto Pedagógico do 

curso. Em comparação ao período anterior, este índice considerado satisfatório não sofre 

significativa alteração, mas o percentual excelente cresce cerca de 5%, o que demonstra 

melhorias na atuação dos coordenadores de curso do IESMA. 
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Gráfico 27  

A interferência propositiva do Coordenador ao adotar medidas para a melhoria 

do processo ensino-aprendizagem continua sendo avaliada com maioria satisfatória. 

Contudo, apesar de um pequeno decréscimo no conceito regular, este número ainda é 

expressivo e requer investigação e proposição de ações para mudança no quadro. 

Quanto à avaliação da  presença e efetivo acompanhamento do coordenador a 

comparação com o resultado 2008.1 demonstram queda no índice que referia como 

regular este item, denotando avanços na proposta de estreitamento de relações com os 

discentes por parte das coordenadorias de curso. 

 

Gráfico 28 
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Gráfico 29 

OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE DESEMPENHO DO COORDENADOR EM 2008.1  

 

Gráfico 30 

OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE DESEMPENHO DO COORDENADOR EM 2008.2 

 

Gráfico 31 
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COMPARATIVO ENTRE 2008.1 E 2008.2 

 

Gráfico 32 

Indagados pela Comissão Permanente de Avaliação em entrevista coletiva a partir 

da técnica  grupo focal, tendo por base a  exposição dos dados referentes à atuação do 

coordenador colhidos no ano de 2007 e 2008, os coordenadores de curso do IESMA se 

pronunciaram  à respeito do quesito presença e efetivo acompanhamento do 

coordenador ao curso e as disciplinas, o que recebeu a segunda maior conceituação 

regular em 2008.1 pontuando os seguintes aspectos: em primeiro lugar informaram que 

tomaram, a partir de orientação da Direção Acadêmica, a orientação  junto a professores 

e alunos, mediados pelos líderes de turma, a buscarem estabelecer uma cultura de 

resolução dos problemas em sua origem, sobretudo quando se situam dentro do campo 

das relações, de tal modo que professores e alunos recorram à coordenação de curso 

somente mediante impasse. Essa medida foi adotada em virtude de um número excessivo 

de alunos nas coordenações por questões que o professor tinha domínio para resolver, o 

que vinha dificultando a atuação do coordenador na condução da política do curso.  

Informaram ainda que uma maior dedicação de tempo às questões relativas a 

reconhecimento de curso dificultou um contato mais frequente  com as turmas, sem 

contudo, causar distanciamento no que tange ao que é próprio do coordenador em termos 

de rotina diária. 

Com relação ao quesito em que o conceito regular nos dois semestre foi mais alto, 

isto é, com relação às medidas adotadas pelo Coordenador para a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem foi destacada na ocasião, como possíveis fatores 
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explicativos do indice, o caráter interino da coordenação do curso de Administração, em 

função de afastamento do coordenador por problema de saúde e da dificuldade da IES 

encontrar substituto com experiência acadêmcia, titulação e disponibilidade de tempo, 

mesmo publicando a demanda em jornal de circulação regional, problema atualmente 

resolvido, e a substituição do coordenador do curso de Direito em virtude da mudança de 

cidade do anterior, estando o novo coordenador em processo de adaptação e ajustes por 

ocasião da avaliação. 

Outro esclarecimento feito pelos coordenadores diz respeito ao fato de que o 

atendimento a algumas demandas que repercutiriam na melhoria do processo 

ensino/aprendizagem não dependem tão somente de sua atuação, uma vez que  

decorrem de investimentos financeiros, sobretudo no campo da infraestrutura e, 

consideram que a IES, apesar do pouco tempo de funcionamento tem feito investimentos 

consideráveis, muito embora muitos ainda precisem ser  feitos considerando sua missão 

de ser referência no Ensino Superior  e, que, com base no contato com os alunos e nas 

consultas informais do nível de satisfação com o curso, bem como no quadro de 

rendimento destes, acreditam que a IES tem atingido um bom desempenho. 

Considerando a atuação dos professores, no que tange à apresentação, 

discussão e aplicação do o Plano de Ensino não há mudanças significativas nos 

índices apresentados em 2008.1. Aproximadamente 10% do quadro docente ainda não 

tem discutido com seus alunos o plano de ensino, ferramenta indispensável na construção 

da disciplina e nos direcionamentos posteriores, o que pode ser um indicativo de falta de 

planejamento ou de planejamento parciais que vão se dando à medida que a disciplina 

avança, o que constitui-se um prejuízo pela perda da noção de totalidade, além de um 

descumprimento das normas da IES, cabendo as coordenações de curso 

acompanhamento sistemático desses casos. 

O índice representativo superior a 50% no conceito excelente para o domínio do 

conteúdo pelo professor da disciplina continua denotando o compromisso da IES com 

a qualidade do ensino. Os resultados sobre a metodologia – item que interfere 

sobremaneira na condução das atividades acadêmicas e que também foi avaliado 

satisfatoriamente, cabe contudo observar que para este quesito há índices do conceito 

regular de 13,92%, merecendo além do acompanhamento do coordenador de curso, 

capacitação voltada para metodologia de ensino que assegure a perspectiva da pesquisa 

como princípio educativo. 
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Gráfico 33 

 

Gráfico 34 

A articulação entre a teoria com a prática profissional, compreendendo estas 

duas dimensões como uma totalidade traz índice satisfatório, somando-se os conceitos 

excelente e bom (86,98%). Há uma redução dos índices dos conceitos regular e ruim, em 

comparação ao período 2008.1 em torno de 1,62 e 2,74% respectivamente. Esta análise 

demonstra que ações pedagógicas têm sido tomadas no sentido de aproximar o 

conhecimento acadêmico cada vez mais com a formação da prática profissional, o que 

abre possibilidades também de ampliação do desenvolvimento do pensamento crítico 

que melhora cerca de dois pontos percentuais em relação à avaliação anterior, indicando 

uma trajetória de investimento da IES no sentido de promover as condições para 

formação humana dos acadêmicos e profissionais egressos do IESMA.  
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Gráfico 35  

 

Gráfico 36 

“A avaliação da aprendizagem deve ser encarada como elemento de tomada de 

decisão para o planejamento das próximas etapas da aprendizagem do aluno. Ela deve 

ser encarada como uma ferramenta de informação para aumentar a eficiência das 

próximas experiências de aprendizagem.” Condição sinequanon para este fim é a 

participação dos alunos e a compreensão dos instrumentos de avaliação utilizados. Há 

uma variação para melhor nos índices de satisfação acerca destes itens comparados ao 

período anterior. Todavia tal variação ainda não traz números significativos, o que em 

termos percentuais não é preocupante, pois o nível atingido pelos conceitos excelente e 

bom são bastantes elevados. No entanto, considerando a complexidade que envolve o 

ato de avaliar e uma possível dificuldade dos alunos em atestar, com base em critérios 
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técnicos, o real nível de apreensão do conhecimento dos instrumentos de avaliação, é 

essencial que a IES invista em capacitação docente nessa área, bem como na área de 

planejamento focado nas peculiaridades didático-metodológicas do ensino superior.  

 

Gráfico 37 

Com relação à pontualidade e a organização do professor cujo  percentual de 

conceito regular foi de 8,11% e 8,16% respectivamente, indica a necessidade de  atuação 

das coordenadorias de curso, pois permanece o que já vinha sendo indicado na avaliação 

feita em 2008.1.    

 

Gráfico 38 
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Gráfico 39 

O IESMA em seu PDI afirma que o “aluno precisa sentir que professores e colegas 

lhe dão suporte afetivo, que o apreciam, encorajam-no a desenvolver suas 

potencialidades positivas e se tornar o melhor ser humano dentro de suas possibilidades. 

Ele precisa ter um auto-conceito positivo.Tem sido sugerido que a imagem que o aluno 

tem de si mesmo terá um impacto significativo sobre o "quão bem” ele se sairá em seus 

estudos. Certamente há evidência substancial que relaciona o comportamento do aluno 

na escola e sua realização acadêmica com os seus sentimentos a respeito de si mesmo.”  

A partir desta premissa, um relacionamento  interpessoal do professor com os 

alunos em sala de aula saudável possibilita uma maior aproximação e a conseqüente 

evolução positiva da proposta pedagógica da disciplina. De acordo com a avaliação, este 

viés tem se desenvolvido satisfatoriamente, o que demonstra uma característica peculiar 

do IESMA – acesso e escuta sensível por parte do professor. Contudo, os índices que 

demonstram insatisfação necessitam ser debatidos no âmbito dos colegiados de curso, 

para redução destes números. Comparando com os dados de 2007.1, há um aumento 

dos conceitos excelente e bom em torno de 2% e uma redução do conceito regular em 

torno de 1,6%, mas o índice em torno de 12% não deve ser ignorado. 
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Gráfico 40 

COMPARATIVO ENTRE 2008.1 E 2008.2 

 

Gráfico 41 

Conforme demonstra o gráfico acima, o reconhecimento pelos alunos da qualidade 

teórico-metodológica e relacional dos profesores do IESMA revela a consolidação do 

nome da IES na cidade e região tocantina, que ciente que sua principal força está nos 

recursos humanos, precisa avançar ainda mais no investimento em capacitação, 

condições de trabalho, mudando a configuração de horista para contratação de 

professores com carga horária integral e parcial (40 e 20 horas respectivamente) o que 

permitirá um salto qualitativo  na medida em que conseguirá estruturar sua política de 

pesquisa e melhorar a de extensão, avançando rumo  à  meta de tornar-se centro de 

referência em ensino superior de acordo com o que  prevê a sua missão.   
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Acerca  da atuação do aluno no que se refere à participação no processo de 

avaliação institucional, dar a voz ao discente para que ele se auto-avalie e avalie o 

processo pedagógico, é deveras importante no atendimento de uma proposta pedagógica 

que tem este aluno como ator principal do processo ensino-aprendizagem.   

No primeiro item, que versa sobre a satisfação com o curso escolhido, a análise 

dos dados aponta para resultados satisfatórios, considerando que apenas uma minoria 

não expressiva que se encontra insatisfeito com sua escolha. Comparando-se este dado 

com o período anterior, cresceu em torno de 6% o índice do conceito excelente para este 

questionamento. Em relação ao quesito dedicação ao curso além das horas 

presenciais, os alunos avaliam encontrar tempo para dar atenção às atividades em 

momentos diferenciados da sala de aula com 92,58% - entre os conceitos excelente e 

bom, contrastando com os 97,73% do semestre anterior, o que pode se explicar pelo 

elevado número de alunos, especialmente do noturno que atuam no comércio local ou da 

região, e como a avaliação foi aplicada em período de intensificação de movimento, o 

aluno pode ter considerado mais o momento presente que o semestre como um todo.    

 

Gráfico 42 
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Gráfico 43 

 

Gráfico 44   

O grau de comprometimento com a formação profissional que os alunos 

expõem na pesquisa continua satisfatório, assim como o período 2008.1, considerando 

entre bom e excelente quase que a totalidade dos dados. Quando é avaliada a 

participação em eventos acadêmicos, temos os índices de 31,45% como excelente, 

54,60% como bom, demonstrando pequena oscilação para baixo em termos globais 

considerando os conceitos excelente e bom, em relação à avaliação anterior, mas se 

considerarmos o conceito excelente a queda foi  de mais de 50%, o que denota 

preocupação e deve ser analisado pela coordenação de curso.  
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Gráfico 45 

 

Gráfico 46  

Os resultados para a avaliação acerca do relacionamento interpessoal revelam 

que o ambiente institucional é um saudável espaço de convivência, o que possibilita 

condições favoráveis para a aprendizagem. A IES continua sendo considerada pelos 

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

comunidade acadêmica é um importante marco neste sentido, o que converge com a 

posição do pessoal técnico -administrativo, que apesar das reivindicações salariais 

atestam ser a IES um bom lugar para trabalhar com realce das formas de relacionamento 

nos e entre os setores e funções hierárquicas (dados coletados sob forma de formulário e 

detalhados no instrumento intitulado DIMENSÕES DO SINAES, constante deste 

relatório).  
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Gráfico 47 

PARALELO ENTRE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR, PROFESOR E AUTO 

AVALIAÇÃO PELO ALUNO – 2008.2  

 

Gráfico 48 

Em relação à análise feita  no semestre anterior registra-se um aumento 

percentual na avaliação positiva do coordenador e professor de três pontos percentuais, e 

de uma redução de  dois pontos na auto-avaliação, o que praticamente não altera o 

resultado anterior, conforme se evidencia no gráfico seguinte.     
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Gráfico 49 

COMPARATIVO ENTRE 2008.1 E 2008.2 

 

Gráfico 50  

Tomando por base o processo avaliativo acerca da atuação de coordenadores e 

de professores e o processo auto-avalitivo, empreendido acima pelos alunos do IESMA 

referente ao primeiro e segundo semestre de 2008 e os resultados contidos no relatório 

final da Comissão Permanente de Acaliação - CPA de 2007, é vísivel a melhoria da média 

dos índices conceituados como execelente e bom, em todos os quesitos de natureza 

acadêmica investigados, o que indica atenção da IES às recomendações da CPA feitas 

por ocasião da avaliação de 2007 e às metas constantes no PDI.  
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ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS  ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS  APLICADOS A  

PROFESSORES – 2008.1 E 2008.2   

A materialização de atividades de ensino, pesquisa e extensão em uma instituição 

de ensino superior, depende de investimentos sólidos por parte dos mantenedores 

quando esta é particular, no sentido de estruturar (dar condições de trabalho em termos  

de infra-estrutura, tempo para o docente dedicar-se à pesquisa e extensão) e 

instrumentalizar (capacitar o corpo docente), mas a dimensão da integração do ensino, 

pesquisa e extensão somente ocorre se este profissional for sensível à permanente 

aprendizagem, uma vez que o processo de formação do pesquisador é complexo.  

Tendo em vista visualizar como a Dimensão 2 do SINAES aqui priorizada através 

do eixo atividades de ensino pesquisa e extensão, se dá na IES buscaremos 

apresentar como tem se dado a atuação do professor do IESMA nessa perspectiva e 

como este analisa a atuação do coordenador e do aluno no processo pedagógico. As 

questões estão ordenadas de um modo seqüencial para facilitar a percepção das 

interfaces entre elas, ilustradas nos gráficos, sem necessariamente vir acompanhado de 

análise dessa evidência.  

No que diz respeito à questão do conhecimento do perfil de egresso que seu 

curso quer formar pressuposto básico na construção e efetivação da intencionalidade 

pedagógica, em 2008.1, 97,44% dos professores declaram ser excelente ou bom. Apenas 

2,56% declararam ser regular ou ruim. Portanto, um valor pouco expressivo. Já em 

2008.2, o percentual de professores que declararam ser excelente ou bom diminuiu para 

93,33%, ou seja, houve uma redução de 4,11 pontos percentuais. Houve um aumento de 

3 e 1,11 pontos percentuais, respectivamente, para aqueles que declararam ser regular 

ou ruim seu nível de conhecimento. De qualquer modo é expressivo o nível de 

conhecimento do perfil do egresso do curso pelos professores.  
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Gráfico 51  

Conhecer detalhadamente o que se deseja em termos de perfil para os alunos 

concludentes é importante, uma vez que servirá como norte para o planejamento didático-

pedagógico das disciplinas do curso. No item 2 do PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional, do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, a definição de quais 

competências devem ser desenvolvidas nos alunos, dentre as quais podemos destacar 

“compreender fenômenos” e “enfrentar situações-problema”, orienta os professores 

quanto à definição dos conteúdos a serem trabalhados em sala e quanto à utilização dos 

instrumentos didático-pedagógicos mais adequados ao processo ensino-aprendizagem. 

Isso pode ser visto na explicação que este Plano apresenta para a seleção de conteúdos: 

“os currículos estarão organizados como conjuntos ordenados de conteúdos e atividades, 

selecionados em vista da instrumentação profissional e utilizados para o 

desenvolvimento de valores e competências (grifo nosso)” (UNISULMA, 2007, p. 19).  

Depreende-se, a partir da análise do gráfico acima apresentado, que a Instituição 

deve tomar providências no sentido de que os professores venham a ter ainda um maior 

conhecimento sobre o perfil desejado para seus egressos, por ser essencial para a 

construção de uma intencionalidade pedagógica que se materialize cada vez mais em 

aprendizagem com qualidade.  

Diferentemente de outros cursos, como os técnicos, nos quais não há tanta 

preocupação ou necessidade central de desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, o 

aluno de curso de nível superior precisa ter domínio de conhecimentos, habilidades e 
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ferramentas que lhes permitam fazer a leitura da realidade que o circunda sob a ótica de 

um olhar contestador, crítico, reflexivo. 

Ao se manifestarem sobre a postura do professor quanto a discussão do plano 

de ensino, da sistemática de avaliação, da metodologia de ensino e dos critérios de 

correção de provas e trabalhos esta vem sendo bem trabalhada na Instituição. Em 

2008.1, 94,41% daqueles profissionais conceituaram como excelente ou boa a maneira 

como os planos de ensino, a sistemática de avaliação, a metodologia de ensino e os 

critérios de correção de provas e trabalhos vêm sendo discutidos. Em 2008.2 essa 

classificação melhorou ainda mais, saltando para 97,77%. Houve uma redução de 3,36 

pontos percentuais dos que entendem ser regular ou ruim a maneira como essas 

variáveis vêm sendo trabalhadas.   

Gráfico 52  

No que se refere à contextualização dos conteúdos trabalhados em sala se 

observarmos  o significado da palavra contexto, segundo Ferreira1 (2008, p. 262), 

veremos que é “o que constitui o texto no seu todo”. Portanto, a leitura de parte desse 

texto fora do seu contexto, compromete a sua compreensão. 

                                                 
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa. 7. ed. 
Curitiba: Ed. Positivo, 2008. 
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Praticamente todos os fatos, problemas ou fenômenos políticos, 

psicológicos, econômicos, sociais e religiosos, dentre outros, podem estar relacionados a 

alguma área do conhecimento ou das disciplinas de um curso de nível superior.  

Da mesma forma que leitura fracionada de um texto pode comprometer o 

significado, trabalhar conteúdos disciplinares em sala sem estabelecer suas relações com 

a realidade, pode comprometer o processo ensino-aprendizagem. É relativamente comum 

ouvirmos a seguinte frase: “na teoria é de um jeito, na prática é diferente”. Uma 

contextualização da matéria trabalhada em sala não só desmistificaria esse senso comum 

como proporcionaria uma melhor compreensão da mesma, além de, dessa forma, 

contribuir para o desenvolvimento da capacidade reflexiva dos alunos, pois, 

compreendendo as relações entre teoria e prática, os alunos estariam muito melhor 

preparados para fazer a leitura de seus ambientes, de seus contextos.  

O gráfico a seguir permite inferir que a Instituição através do seu corpo docente 

vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, haja vista que 98,76% dos professores 

classificaram como excelente ou bom a relação dos conteúdos trabalhados em aula 

com o contexto social, em 2008.1. Em 2008.2, embora este percentual tenha caído um 

pouco, para 97,21%, ainda assim o resultado é muito positivo, pois apenas 2,79% 

disseram ser regular ou ruim a contextualização das matérias trabalhadas.  

Gráfico 53   

Ao se manifestarem sobre  a articulação das atividades práticas e teóricas da 

disciplina embora tenhamos um resultado bastante positivo, com 93,86% dos 
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professores afirmando ser excelente ou boa, temos 6,15% dos mesmos dizendo ser 

regular ou ruim. Não podemos dizer que este percentual seja expressivo, mas quando se 

compara com outros resultados, como da questão anterior, por exemplo, com apenas 

2,79% de respostas negativas, identifica-se uma oportunidade de melhoria.   

Gráfico 54  

De acordo com a percepção dos professores, considerando o semestre de 2008.1 

a questão da provocação do pensamento crítico-reflexivo dos alunos vem sendo bem 

trabalhada por eles na instituição, com adequado nível de qualidade, uma vez que 

considerando  os conceitos excelente e bom atinge um percentual de 93% dado que é 

mantido em 2008.2 com  93,33%.  
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Gráfico 55   

Adentrando num campo mais subjetivo, mas não menos importante que os 

aspectos teórico-metodológicos acima analisados, os professores do IESMA se 

manifestaram sobre  o seu comprometimento com a IES.  Segundo suas próprias 

percepções, suscita atenção por parte da Instituição, haja vista que, quando comparado 

com os valores obtidos nas questões anteriormente analisadas, está com desempenho 

bem aquém. Em 2008.1, somente 84,47% dos pesquisados disseram ser excelente ou 

bom o comprometimento do corpo docente, enquanto que 15,53% e 15,09% acham que é 

apenas regular ou ruim esse quesito em 2008.1 e 2008.2, respectivamente. Percebe-se 

também que não houve melhora nessa questão durante o segundo semestre de 2008, 

uma vez que foi de apenas 0,45 pontos percentuais a diferença das duas avaliações.   

A falta de comprometimento com o trabalho pode gerar uma série de problemas 

em uma organização, dentre os quais podemos destacar: pouco engajamento com as 

atividades, alta rotatividade dos colaboradores, baixa capacidade de inovação, falta de 

empenho na resolução de problemas mais complexos, limitada busca de 

aperfeiçoamento, maior possibilidade de insatisfação dos clientes. Enfim, uma gama de 

situações que podem comprometer o desempenho da organização como um todo.   
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Gráfico 56  

Um indicativo desse problema em relação ao comprometimento do professor se 

confirma ao se manifestarem em relação a assiduidade que conforme respostas os 

professores têm demonstrado desempenho que apresenta oportunidades de melhoria, o 

que aliás foi indicado pelos alunos já na avaliação de 2007 apesar do elevado índice de 

aprovação dos professores pelos acadêmicos. Considerando os professores pesquisados, 

85,1% consideram excelente ou boa a assiduidade apresentada pela categoria, mas por 

se tratar juntamente com a pontualidade de critério básicos de profissionalismo e que 

quando descumpridos trazem transtornos de várias ordens o destaque vai para o 

percentual negativo. Desse modo, em 2008.1 tivemos um percentual de 15,53 que 

entendem ser apenas regular ou ruim essa característica. Quando comparamos a 

evolução no período – 2008.1 a 2008.2, verificamos que a avaliação entre excelente e 

bom fica em 81%, registrando assim um sensível aumento, daqueles que classificam a 

assiduidade como regular ou ruim ficando o percentual em 19%.   

Quando verificamos a questão da pontualidade, essa se apresenta com 

desempenho mais preocupante. Apenas 73,29% em 2008.1 a consideram excelente ou 

boa, enquanto em 2008.2,  28,49% dos professores a observavam como regular ou ruim, 

um pouco acima do percentual apresentado em 2008.1, de 26,71%.  
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Gráfico 57   

Gráfico 58  

Da análise dos três últimos questionamentos que em síntese expressa o 

profissionalismo dos docentes do IESMA, há que se considerar sobremaneira positivo, 

mais que os percentuais que disseram ser excelente ou bom,  a capacidade de  

autocrítica e/ou da crítica aos próprios pares pelos professores, fugindo de uma postura 

corporativista, o que se constitui  importante abertura para a mudança, o que deve ser 

bem aproveitado e potencializado  pela IES. 
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Do ponto de vista da análise do relacionamento interpessoal com demais 

professores, coordenação, direção e funcionários os resultados confirmam o que os 

alunos e o pessoal técnico-administrativo  informou. Sabe-se que relacionamento 

interpessoal nas organizações é fator determinante para um clima organizacional positivo, 

favorável ao desenvolvimento das atividades. Conflitos sempre existiram e sempre 

existirão em toda e qualquer organização. No entanto, quando bem gerenciados, são até 

motivo de inovação, de melhorias dos processos. Um bom relacionamento interpessoal é 

importante para criar um ambiente de companheirismo, de equipe, de amizade.  

Em uma pesquisa de doutorado, realizada por Pereira2, verifica-se que os dois 

processos principais de uma Universidade, pesquisa e ensino, são fortemente 

influenciados por um conjunto de competências, dentre elas o relacionamento 

interpessoal, liderança e trabalho em equipe.  

Quanto a essa questão, os resultados são bastante positivos como já assinalado, 

pois 98,49% dos professores classificaram como excelente ou bom o relacionamento 

interpessoal com os demais professores, com a coordenação, direção e funcionários da 

Instituição, em 2008.2. Esse resultado foi ligeiramente superior ao obtido em 2008.1, de 

97,44%. O percentual relativo àqueles que responderam ser regular ou ruim foi de apenas 

2,56% em 2008.1 e de 1,11% em 2008.2. Portanto, nada expressivo.  

Gráfico 59  

                                                 
2 PEREIRA, Marco Antonio Carvalho. Competências para o ensino e a pesquisa: um survey com docentes 
de engenharia química. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Universidade de São Paulo. 
São Paulo. 
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Ao se manifestarem sobre a atuação do coordenador do curso, os docentes do 

IESMA aprovam o trabalho que vem sendo desempenhado,  havendo inclusive evolução 

no percentual de um semestre para o outro. Em 2008.1 tivemos 92,3% dos pesquisados 

respondendo ser excelente ou boa a atuação de seu coordenador de curso. Este 

desempenho saltou para 95,55% em 2008.2, resultando, portanto, em 3,25 pontos 

percentuais mais favoráveis. A avaliação negativa, aqueles que classificaram a atuação 

do coordenador como regular ou ruim, caiu de 5,13% para 2,22% no mesmo período.  

Esse dado também é bastante significativo, 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, conseqüentemente, para o trabalho em equipe.  

Gráfico 60   

Indagados a respeito da participação efetiva dos alunos em suas aulas, com 

perguntas e comentários, os professores consideram que os alunos têm tido uma 

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

pesquisa mostra que, em 2008.1, 92,54% dos professores consideraram essa 

participação como excelente ou boa e 7,45% como regular ou ruim. Os números indicam 
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uma pequena melhoria dessa questão. De 2008.1 para 2008.9 o percentual daqueles que 

consideram excelente ou bom aumentou para 93,86%.  

Essa é uma questão muito importante, pois o processo ensino-aprendizagem não 

pode prescindir da participação dos alunos em sala, interagindo, criticando, questionando, 

trazendo exemplos para enriquecer a aula. Enfim, este processo não é unilateral. Não é 

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

postura muito mais de facilitador.    

Gráfico 61  

Com relação à coletividade     

A questão da relação do aluno com a coletividade é estreitamente relacionada 

com as relações interpessoais. É de fundamental importância para o resultado final dos 

cursos e da Instituição como um todo, já que estamos falando em uma coletividade. A 

habilidade em ter boas relações com todos que fazem parte dessa coletividade é 

determinante em toda organização. Não poderia ser diferente em uma Instituição de 

Ensino Superior, na qual o professor, para poder desempenhar suas funções, depende do 

pessoal de apoio, depende também de seus colegas professores, sobretudo quando se 

busca a interdisciplinaridade, depende, especialmente, de estabelecer uma relação clara, 

transparente, aberta às críticas e sugestões, com seus alunos. 
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Gráfico 62  

3.1 ALGUMAS INTERFACES ENTRE VISÃO DE ALUNOS E PROFESSORES   

Avaliar a Instituição de forma não relacionada, ou seja, sem promover o 

cotejamento das percepções levantadas, acaba comprometendo a análise e induzindo a 

conclusões precipitadas e/ou equivocadas. A percepção de um determinado público 

acerca de uma variável da pesquisa pode ser bastante diferente de outro sobre aquela 

mesma questão. Portanto, para que a pesquisa realizada possa efetivamente contribuir 

para uma melhor compreensão da Instituição e servir como ferramenta de tomada de 

decisão é que procuramos comparar, na medida do possível e quando julgarmos 

relevante, os resultados encontrados na pesquisa entre grupos, procurando identificar 

pontos de convergência e divergência e buscando compreendê-los.  

No que diz respeito à articulação entre teoria e prática, sob a ótica de alunos e 

professores, verifica-se que há certo grau de divergência entre ambas. Enquanto apenas 

6,15% dos professores a classificaram como regular ou ruim, nos alunos este percentual 

se aproxima de  15%.  

Esse é um dado interessante, pois não podemos desprezar o aluno como um 

cliente. Não no sentido exclusivamente comercial, mas, principalmente, como a quem se 

foca o produto do processo: o ensino e a conseqüente aprendizagem. Por melhor que 
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seja feita a articulação entre a teoria e a prática pela Instituição, se os alunos (clientes) 

não a perceberem, o esforço foi em vão, pois dificilmente conseguiram atuar como 

sujeitos ativos na sociedade  e mercado. A mesma relação se dá no processo ensino-

aprendizagem. Se os alunos não percebem esta interação, é preciso investigar, pois ou 

ela realmente não existe e, portanto, precisa ser trabalhada; ou essa relação precisa ser 

mais bem apresentada, de maneira a fazer com que seja compreendida e implementada 

no fazer educativo por todos os sujeitos do processo.  

Gráfico 63   

Se considerarmos apenas o percentual relativo ao grau excelente, verificamos que 

essa diferença de percepção é ainda mais expressiva. Temos 46,93% dos professores 

que assim a consideram contra apenas 30,11% dos alunos: uma diferença de 16,82 

pontos percentuais.  

Contudo, quando analisamos essa percepção em uma série histórica, observamos 

que houve uma expressiva melhora desse indicador. Em 2007.1 a média de alunos e 

professores que consideravam excelente ou boa a articulação entre a teoria e a prática 

profissional era de 81,73%, saltando para 92,33% em 2008.2, portanto, avançou 10,61 

pontos percentuais.  
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Gráfico 64   

Com relação à atuação do coordenador do curso, foram consideradas as 

seguintes dimensões na pesquisa dirigida aos alunos: orientações sobre o curso e as 

disciplinas, medidas do coordenador para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem e presença e efetivo acompanhamento do coordenador. Essa mesma 

questão também foi dirigida aos professores, sem, contudo fazer os desdobramentos 

acima apresentados.  

Considerando os percentuais médios apresentados pelos alunos, observamos que 

76,52% consideraram excelente ou boa a atuação de seus coordenadores. Resultado 

bastante diferente do apresentado pelos docentes. Para estes, em 2008.1,  92,3% a 

consideraram nesse nível, resultado muito parecido do apresentado em 2008.2, de 

95,55%.  

Esses dados podem indicar a necessidade do coordenador definir estratégias de 

atuação diferenciadas e melhor adequadas a cada um dos públicos considerados.  

Da mesma forma que na questão anterior, quando analisamos a evolução desse 

indicador, percebemos que, na média de alunos e professores, o mesmo avançou 11,23 

pontos percentuais.  

Para melhor compreensão dos números, faz-se necessário analisar 

separadamente os números relativos a professores e alunos. Para estes, o resultado 

positivo de sua percepção foi da ordem de 14,56 pontos percentuais, enquanto para 

aqueles foi de 7,89 pontos percentuais. Mais uma vez destaca-se a necessidade dos 
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coordenadores definirem suas ações considerando as necessidades de seus públicos, 

uma vez que eles têm suas características próprias: limitações, desejos, necessidades, 

anseios, o que não exclui os fatores explicativos dados pelos  coordenadores à CPA e 

descritos anteriormente neste relatório.   

Gráfico 65 

Em relação a atuação do professor as diferenças de percepção não se dão em todas as 

questões pesquisadas. Quando consideramos, por exemplo, a apresentação, discussão e 

aplicação do plano de ensino pelo professor, alunos e professores fazem uma avaliação 

muito parecida. Enquanto 90,71% daqueles classificam como excelente ou boa a atuação 

dos professores, nestes, o percentual é de 94,41%. A diferença um pouco mais 

perceptível se dá quanto ao grau regular, para o qual temos 6,79% dos alunos e apenas 

2,23% dos professores assim o classificando.  

No que diz respeito à pontualidade do professor em relação às atividades das 

quais participa, é interessante observar que a auto-avaliação feita pelos professores é 

bem mais crítica do que a feita pelos alunos. Para 45,55% destes, a pontualidade dos 

professores é excelente e 41,16% a considera boa. Enquanto isso, apenas 18,63% dos 

professores a considera excelente, e 54,66% classificam-na como boa. O percentual 

relativo ao nível regular também chama a atenção pela diferença de avaliação. Apenas 

10,29% dos alunos a consideram como tal, enquanto para os professores esse percentual 

é de 26,09%. 
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É interessante observar o senso crítico dos professores da Instituição, realçando 

seu profissionalismo em construção. Normalmente o que percebemos no dia-a-dia da 

organização são os alunos sendo muito mais críticos e impacientes com determinadas 

falhas, como por exemplo, atraso de professores, de maneira pontual ou mesmo 

freqüente. No entanto, o que vemos aqui são os nossos professores sendo bem menos 

“benevolentes” consigo mesmos.   

Gráfico 66  
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Ou a pontualidade dos professores vem realmente piorando, o que demandaria 

ações para identificar suas causas e medidas de correção, ou os professores, numa 

demonstração inequívoca de comprometimento com a profissão e com a Instituição, estão 

sendo cada vez mais exigentes consigo mesmos. Enquanto os alunos têm dito que houve 

uma melhora dessa questão, com o indicador saltando de 81,07% para 89,72%, os 

professores caíram de 74,03% para 71,51%.  

A provocação do pensamento reflexivo é de extrema importância para o 

processo ensino-aprendizagem, uma vez não se trata apenas de fazer com que os alunos 

repitam de forma automática o que lhes é passado, mas sim, apropriar-se do 

conhecimento com base em sua capacidade de refletir sobre as questões discutidas, 

fazendo seu próprio juízo de valor. Cabe ao professor, no seu papel de facilitador do 

conhecimento, criar condições favoráveis para que os alunos desenvolvam a competência 

de analisar criticamente tudo o que for discutido em seu curso levando em conta o 

contexto social.  

Quanto a essa questão, o gráfico abaixo permite identificar alguns dados 

interessantes.  

Gráfico 68  

Praticamente não há diferença de percepção entre alunos e professores quanto à 

habilidade dos professores em provocar nos alunos o pensamento crítico-reflexivo. Como 

podemos ver 42,46% dos alunos e 43,33% dos professores classificam como excelente 

essa habilidade. Se considerarmos o percentual de alunos e professores que a 

consideram excelente ou boa, temos 86,02% e 93,33%, respectivamente. 
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Localizar pontos de convergência e divergência entre sujeitos (professores e 

alunos) que embora por meios diferentes têm objetivos comuns, é fundamental para a 

construção de estratégias capazes de potencializar os acertos e solucionar os entraves, 

sendo a disponibilização para a IES deste olhar sistematizado, uma das principais 

contribuições deste relatório.    

3.2   AS DEZ DIMENSÕES DA AUTO-AVALIAÇÃO   

As 10 dimensões da auto-avaliação do IESMA,   

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

3. A responsabilidade social da instituição 

4. A comunicação com a sociedade 

5. As políticas de pessoal 

6. Organização e gestão da instituição 

7. Infra-estrutura física 

8. Planejamento e avaliação 

9. Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

10. Sustentabilidade financeira   

DIMENSÃO 1 
A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Incentivar a 
dedicação docente à 
Pesquisa no âmbito 
interno da IES, para 
além do apoio 
atualmente dado à 
participação  em 
eventos científicos da 
área de atuação .  

Ainda não existe programa 
que estimulem a 
participação dos 
professores nos Projetos 
de Pesquisa.  

Não atinge o objetivo de 
manter  50% dos docentes 
em regime de tempo 
integral ou sua totalidade 
em regime de tempo 

Formação de Coordenadoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação para 
a produção e a disseminação de 
Conhecimentos.  

Adequar forma de contratação 
de professores contemplando o 
regime   40 e 20 horas. 

Previsão para 
2009.   
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integral e vinte horas, o que 
inviabiliza a  
participação efetiva em 
projetos de pesquisa.  

Contratação 
Semestral de 
professores, primando 
pela aderência de sua 
titulação à área da 
disciplina a ser 
ministrada, 
preferencialmente 
com mestrado ou 
doutorado, bem 
como se atende à 
experiência 
acadêmica na 
mesma.  

Ainda é pequeno o número 
de inscritos no processo de 
Seleção de Docentes da 
IES, que possuam titulação 
em nível de mestrado e 
doutorado, pois a região 
não oferece profissional em 
quantidade desejada.   

Articulação da IES na busca  de 
Mestrados Interinstitucionais – 
MINTER tendo em vista atingir a 
meta de  
quadro de docentes com, pelo 
menos, 50% de mestres e 
doutores.   

Institucionalização de Programa 
de Incentivo (Bolsa de 
Capacitação) para docentes da 
IES aprovados em Mestrados e 
Doutorados recomendados pela 
CAPES 

Busca de 
MINTER desde 
segundo 
semestre de 
2008.    

Implantado de 
bolsa em março 
de 2009   

Contratação de 
professores 40 e 20 
horas. 

Regime exclusivamente 
horista. 

Estruturar o plano de cargos e 
salários e de carreira do corpo 
docente, de forma a instituir, 
além da jornada de trabalho 
“horista”, as jornadas parcial e 
integral, estabelecendo critérios 
para desenvolvimento de 
atividades em sala de aula e 
atividades extra-classe 
(pesquisa, extensão) e buscar a 
redução do índice de turn over 
da instituição.   

Previsão para 
2009.  

Tabela 3 – Dimensão 1  

DIMENSÃO 2 
A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 
Ensino  50% ou sua totalidade dos 

docentes precisam ser 
contratados em regime de 
tempo integral ou parcial 
(vinte horas).     

Concepção do currículo e 
a 
organização didático-
pedagógica de 
acordo com as diretrizes 
curriculares, bem como 
com os fins 
da Instituição de constituir 
centro de excelência no 

Para o ano de 2009 
espera-se a 
formação de uma 
Coordenadoria de 
Extensão, Pesquisa e 
Pós-Graduação 
para a produção e a 
disseminação de 
conhecimentos, 
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Falta implantar programa 
sistemático de educação 
continuada e extensão  
universitária  

campo do Ensino 
Superior.  

Quadro de docentes com, 
pelo 
menos, 50% de mestres e 
doutores, 
e igual percentual de 
docentes com 
experiência de exercício 
profissional no curso em 
que atua.  

especialmente nas 
áreas de ciências 
humanas e sociais. 
Acesso em 2009 ao 
Portal Universitário do 
Sistema Positivo – 
ferramenta facilitadora 
do processo ensino-
aprendizagem, 
utilizando a tecnologia 
como recurso de 
estímulo, pesquisa, e 
monitoramento.   

Pesquisa  Ainda é tímido o apoio da 
IES aos docentes e 
sobretudo  discentes  no que 
tange à participação em 
projetos de pesquisa 
subsidiada por Bolsa,  
articulados à política de 
extensão também em fase de 
estruturação, tendo em vista 
melhorar a qualidade do  
processo 
ensino/aprendizagem. 
.  

A instituição vem 
fomentando 
gradativamente o estímulo 
à pesquisa através de 
mostras, seminários, 
simpósios e encontros 
estudantis e de 
financiamento de 
professores e discentes 
que participem com 
publicações em eventos 
externos à IES.  

Consolidação do Incentivo 
(Bolsa de Capacitação) 
para docentes da IES 
aprovados em Mestrados 
e Doutorados 
recomendados pela 
CAPES.    

Estruturar programa de 
Iniciação Científica 
sistematizando iniciativas 
de pesquisa acadêmica, 
isoladas nos diversos 
cursos, instituindo assim a 
participação dos discentes 
preferencialmente por 
meio de monitoria.     

Mudança na configuração         

Previsão 2009-2010        

Previsão 2009-2010   
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dos eventos acadêmicos  
promovidos pela IES, 
incorporando a 
metodologia de 
apresentação de 
resultados de estudos, 
experiências, construídos 
ao longo da  graduação, 
ampliando o status 
científico dos mesmos, 
primando pela publicação 
de anais ou outras formas 
de publicação. 

Extensão  Necessidade de melhor 
utilização do espaço físico, 
especialmente a área dos 
Laboratórios de Saúde  e o 
uso do espaço da IES no 
turno vespertino (ocioso)  
para o desenvolvimento de 
atividades de Extensão, 
atendendo a comunidade 
circunvizinha.  

Conforme demonstrado no 
PPI, a Instituição tem por 
objetivo viabilizar a 
articulação do processo 
ensino/aprendizagem 
através do oferecimento 
de Bolsa de Extensão, 
Comprometimento da 
Instituição em que pese 
existir ainda carência no 
desenvolvimento de 
projetos de 
Extensão.  

Em 2009, conforme 
consta em calendário, 
professores e 
coordenadores  
apresentarão à Direção 
da IES projetos de 
extensão, que serão 
analisados com base 
em critérios técnicos e 
de viabilidade 
financeira, para fins de 
dotação orçamentária 
referente ao ano 2010.   

Pós-Graduação    Em 2009, a Instituição  
buscará formar 
parcerias com 
Universidades 
Brasileiras com a 
finalidade de 
ofertar Cursos de MBA 
e Mestrados 
nacionais 
recomendados pela 
CAPES. 
Lançamento em 2009 
pela IES do programa 
de Pós-Graduação Lato 
Sensu  próprio.  

Tabela 4 – Dimensão 2    
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DIMENSÃO 3 

A responsabilidade social da instituição 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 
Política de descontos 
para alunos bolsistas  
para atuarem nos 
Laboratórios de 
informática, 
Biblioteca, 
Laboratórios da área 
de saúde, Ouvidoria, 
entre outros.  

Política de descontos 
de 30% para alunos  
parentes em primeiro 
grau de funcionário 
técnico-
administrativo.   

Política de descontos 
para alunos  atletas.   

Descontos Fidelidade 
de -10%  para 
irmãos, exceto para o 
que entrou primeiro 
na IES.  

Concessão de ajuda 
retirada de cota 
particular dos 
mantenedores para 
alunos com notável 
dificuldade financeira.  

   

Concessão de 
descontos para 
empresas públicas e 
privadas conveniadas 
no total de nove em 
2008. 

Falta de um processo de 
acompanhamento e 
avaliação do desempenho 
de bolsistas.   

Falta de sistematização de 
um programa de desconto 
que agregue todas as 
práticas já em execução e 
formalize a atuação da IES 
e mantenedora nesse 
âmbito.  

Seleção por meio de critérios 
estabelecidos em edital 
publicado na página eletrônica 
da instituição e de divulgação  
nas salas como forma de  
democratização do acesso.      Está previsto para 

2009 a 
criação/formalização 
do programa 
institucional 
estabelecendo a 
política de 
descontos da IES 
com base nos 
critérios de 
responsabilidade 
social. 

Trote Solidário – 
Campanha de 
Doação de alimentos 
e roupas. 

Indisponibilidade da  
participação de todos.  

Aberto a toda comunidade 
acadêmica (calouros, 
veteranos, 
docentes e corpo técnico-

Trote “alternativo”, 
com alimentos e 
roupas 
destinados a 
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administrativo).   entidades 

filantrópicas.  

Biblioteca   Biblioteca organiza o espaço 
interno para os artistas da 
comunidade acadêmica  
valorizando os talentos e a 
música brasileira e  regional,  
através do projeto  “Som do 
intervalo”.  

Sarau Poético – projeto de 
incentivo à expressão artística 
de acadêmicos, professores e 
comunidade tendo em vista a 
formação da sensibilidade 
estética.  

Multa alternativa – Livros e 
alimentos.   

Projeto de leitura 
com exposição em 
praça pública com 
livros doados. 
Pretensão de 
organização de 
quiosque 
permanente em 
praça pública, para 
empréstimo/doação 
de livros aos 
transeuntes.   

Responsabilidade 
Social  

Há ainda poucos cursos de 
extensão voltados para a 
área da Responsabilidade 
Social. A IES possui uma 
configuração mais voltada 
para eventos que possuem 
esse cunho e está com a 
pretensão alterará essa 
dinâmica ampliando as 
ações de extensão entre 
2009 e 2010.  

A Instituição cria um ambiente 
participativo e democrático, 
possibilitando a formação de 
cidadãos crítico-reflexivo.  

A interação da IES com os 
setores 
públicos e privados que 
trabalham 
com ações de cidadania e 
inclusão 
social.  

Aperfeiçoamento de 
Projetos de 
Extensão 
Universitária voltado 
para 
a Responsabilidade 
Social.  

Inclusão Social  Não há na Instituição 
nenhum 
regulamento que estabelece 
regras de oferecimento de 
benefícios as pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais.  

Alunos com necessidades 
especiais são acolhidos, 
incluídos e estimulados no 
desenvolvimento de suas 
potencialidades.  

Todas as áreas e instalações 
da 
Instituição facilitam o acesso, 
convívio, trabalho e estudo dos 
portadores de necessidades 
especiais, pois existem rampas 
de 
acesso, corrimão e banheiros 
adaptados.  

Oferecer benefícios 
aos portadores 
de necessidades 
especiais, e 
conscientizar os 
alunos sobre a 
importância da 
inclusão de tais 
pessoas no 
ambiente 
acadêmico e 
social.  
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Participação da Instituição no 
Projeto Federal PROUNI.  

Oferta de bolsas de estudos 
em 
graduação para os 
funcionários.  

Tabela 5 – Dimensão 3  

DIMENSÃO 4 
A comunicação com a sociedade 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Comunicação Interna

  

Os departamentos 
apontam que há 
necessidade de maior 
divulgação dos 
procedimentos 
administrativos e 
acadêmicos, visando 
diminuir erros.  

Falta um manual de 
procedimentos internos em 
cada departamento da 
Instituição.  

Potencializar da atuação 
da  Ouvidoria com 
contratação de novo 
ouvidor e pessoal treinado 
que permita desenvolver 
pesquisas para além da 
simples “escuta” 
espontânea.  

O Regimento Geral e os 
demais manuais existentes  
estão disponíveis na 
Biblioteca.  

Murais de divulgação em 
vários locais da Instituição.    

Implantação  da 
intranet para facilitar a 
comunicação entre os 
setores e também para 
reduzir o uso de papel, 
contribuindo para a 
diminuição do impacto 
ambiental.  

Esclarecer as seguintes 
questões:  

O que é importante o 
professor saber?  

O que é importante o 
aluno saber?  

O que é importante o 
funcionário/estagiário 
saber?   

Comunicação 
Externa  

Site necessita de 
atualizações com mais 
freqüência. 
Necessidade de recursos 
financeiros e de pessoal 
especializado para a 
elaboração de materiais 
para a  comunidade 
externa.  

Regimentos e manuais da 
Instituição disponível no site.  

Recursos tecnológicos de 
informática, como “aluno na 
web” e “professor na web”.  

Campanhas solidárias.  

Disponibilizar 
orçamento estagiários 
para atuar neste setor. 
Previsão para 2009.  

Tabela 6 -  Dimensão 4  
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DIMENSÃO 5 

As políticas de pessoal 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Clima Institucional, 
relações 
interpessoais, 
estrutura de poder, 
graus de satisfação 
pessoal e 
profissional.  

26% dos respondentes do 
corpo técnico-administrativo 
acredita que o salário 
oferecido não é adequado 
ao trabalho que executam; 
ainda nessa variável, 21% 
acredita ser esse o fator que 
mais gera insatisfação no 
trabalho, apesar do clima 
organizacional ser 
considerado um diferencial 
positivo da IES ;  

Identificou-se que o segundo 
fator que mais gera 
insatisfação é a falta de 
reconhecimento financeiro, 
associada à carga de 
trabalho.   

Por fim, o terceiro fator 
diagnosticado como gerador 
de insatisfação foi a falta de 
recursos;  

31% dos respondentes 
acreditam que os benefícios 
oferecidos não são 
suficientes. Apesar de a 
porcentagem ser 
menor em relação aos 
satisfeitos, considera-se 
31% um valor significativo. A 
IES prevê ainda em 2008 
implantação de  vale 
transporte e de ticket 
alimentação no início de  
2009.    

95% dos funcionários 
consideram trabalhar em um 
ambiente de 
respeito;  

95% consideram a Instituição 
um bom lugar para trabalhar, 
apesar de solicitarem melhorias 
salariais;  

91% destacaram que o 
compromisso da Instituição 
com a qualidade dos serviços é 
visível e se manifesta no 
investimento em capacitação;  

95% dos respondentes têm 
orgulho em trabalhar na 
Instituição;  

97% acreditam que a 
Instituição tem uma imagem 
positiva perante a sociedade;  

98% consideram o 
relacionamento em seu 
departamento é saudável;  

95% dos respondentes estão 
realizados com o trabalho que 
executam do ponto de vista das 
atribuições,  faltando porém 
melhorar remuneração;  

A avaliação dos gestores 
também 
foi positiva. Quando perguntado

 

se o superior imediato é um 
bom líder, 92% dos 
funcionários 
concordaram;  

72% acreditam que os gestores 
da Instituição têm interesse no 
bem estar dos funcionários. 

Iniciar em 2009 
ações de melhoria 
para os itens 
considerados mais 
frágeis, e confirmar 
o que eles 
acreditam serem os 
pontos fortes da 
Instituição.  

Quando solicitadas 
sugestões para 
tornar a empresa 
um melhor lugar 
para trabalhar, 
tivemos entre as 
respostas 
solicitações de 
incentivo à 
alimentação , 
transporte,  
de melhora de 
recursos técnicos, 
de 
profissionalização, 
de melhora na 
comunicação 
interna, de 
atividades 
para interação dos 
funcionários, 
melhora nos 
salários, entre 
outros.  
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Planos de carreira 
regulamentados 
para os corpos 
docente e técnico-
administrativo, 
com critérios claros 
de admissão e de 
progressão.    

Não existem 
critérios claros para 
a 
progressão do 
corpo docente bem 
como do corpo 
técnico-
administrativo. 
Esse é um objetivo 
para o ano de 
2009, quando o 
Plano 
de Carreiras da 
Instituição será 
desenvolvido e 
colocado em 
prática.  

Programas de 
qualificação 
profissional e de 
melhoria da 
qualidade de vida 
para os corpos 
docente e técnico 
administrativo.  

Os cursos embora ainda não 
integrem um programa de 
qualificação, são 
oferecidos pela Instituição 
tanto ao corpo docente, 
quanto ao técnico-
administrativo. No ano de 
2008, a maior ênfase foi 
dada o último grupo, focada 
no desempenho operacional 
de funções (domínio do 
sistema informatizado).  

Cursos de Português e 
matemática. 
Os novos projetos incluem 
cursos de Excel Básico e 
Expressão Oral.  

Bolsas de estudo em nível 
de graduação também foram 
oferecidas pela 
Instituição para alguns 
funcionários no ano de 2008.  

Para professores estudo sobre 
as temáticas pesquisa em 
educação e avaliação da 
aprendizagem.  

Projetos para o ano 
de 2009 incluem 
cursos de  Excel 
Básico, Expressão 
Oral atendimento 
trabalho em grupo, 
contabilidade 
básica, Português e  
Matemática.  

Para professores 
consolidação dos 
estudos sobre as 
temáticas de 2008. 

Tabela 7 – Dimensão 5  

DIMENSÃO 6 
Organização e gestão da instituição 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Regimento Geral e 
Organograma.  

Disparidade entre a estrutura 
funcional (organograma) 
descrita pelo Regimento e a 
realizada na prática em 
virtude de mudanças 
ocorridas no processo de 
desenvolvimento da 

Procedimentos operacionais de 
acordo com o Regimento, tais 
como: 
    Seleção de Professores, 
    Matrícula de novos alunos, 
    Requerimentos Acadêmicos, 
    Entre outros. 

Previsão de 
reformulação do 
Regimento Geral 
e Organograma 
em 2009. 
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instituição e de falta de 
atualização.     Existência de um Manual do 

Acadêmico, formulado com base 
no 
Regimento Geral.  

Representatividade 
dos órgãos 
colegiados.  

Necessidade de estimular 
ainda mais a participação 
discente. 

Atuação e Freqüência dos 
membros 
do colegiado nas reuniões do 
Conselho Superior de acordo 
com as normas definidas pelo 
Regimento Geral.  

Existe no 
Regimento a 
descrição de 
dois órgãos 
colegiados: o 
Conselho 
Superior e os 
Colegiados de 
Curso de 
Graduação.  

Relação com a 
Entidade 
Mantenedora.   

Faz-se cumprir o Regimento 
Geral em relação à autonomia 
do IESMA da Entidade 
Mantenedora.  

Autonomia por parte da 
Faculdade para gerir seus 
procedimentos e deliberar sobre 
os assuntos 
acadêmicos.   

Demais regimentos.  Como os regimentos da 
Biblioteca e do Laboratório 
de Informática, apresentam-
se coerentes com o 
Regimento Geral, contêm 
algumas 
falhas semelhantes.  

Demais regimentos, referentes à 
Biblioteca e ao Laboratório de 
Informática apresenta-se 
coerentes com o Regimento 
Geral.  

As falhas 
encontradas nos 
regimentos da 
Biblioteca e do 
Laboratório de 
Informática não 
são significativas 
e não atrapalham 
o 
funcionamento 
dos 
departamentos 
com regimento 
específico.  

Tabela 8 – Dimensão 6  

DIMENSÃO 7 
Infra-estrutura física 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 
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Biblioteca e 
Laboratórios de 
Informática  

Necessidade de ampliação 
do espaço físico.   

Poucos computadores na 
Biblioteca para consulta.  

Funcionários bem treinados e 
educados.  

Ambiente agradável, com salas 
de 
estudos individual e 
computadores 
para pesquisas, mas precisa ser 
ampliado.  

Acesso à Biblioteca adaptado à 
portadores de necessidades 
especiais.  

A Biblioteca, por 
não ter seu ciclo 
de 
bibliografia 
concluído (livros 
de 
todos os 
semestres do 
curso – curso de 
Direito), pelo 
fato da Instituição 
ainda não ter 
formado a 
primeira turma, 
pode ser 
considerada 
como bem 
avaliada. 
Aumentar o 
número de 
computadores 
disponíveis, tanto 
no 
Laboratório de 
Informática 
quanto 
na Biblioteca.  

Demais infra-
estruturas  

Serviço de Fotocópias.  

Serviço de cantina.   

Número de  Equipamentos  
de Suporte às Aulas 
insuficiente.  

Infra-Estrutura das salas de 
aula, que possuem cadeiras 
estofadas e são climatizadas.  

Limpeza das salas de aula.  

Limpeza das demais áreas de 
convivência.  

Otimizar o serviço 
de Fotocópias e 
cantina em 2009.  

Compra de novos 
equipamentos de 
suporte às aulas.   

Tabela 9 – Dimensão 7  

DIMENSÃO 8 
Planejamento e avaliação 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Planejamento e 
Avaliação  

Maior divulgação dos 
Projetos 
Institucionais à comunidade 
acadêmica, em especial, aos 
alunos.  

A Avaliação desta dimensão foi 
bastante positiva em relação à 
Instituição. Em sua maioria, o 
corpo discente reconheceu o 
oferecimento de eventos em 
todas as áreas e a possibilidade 

O Planejamento 
Participativo tem 
sido importante 
instrumento de  
discussão e 
avaliação do 
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Necessidade de discussão 
com 
coordenadores sobre novas 
formas de divulgação dos 
Projetos de Cursos e Planos 
de Ensino.  

de intensa participação.   

Institucionalização e trabalho 
operante da CPA a qual atendeu 
prazos, enviou relatórios a 
direção e implementou 
mudanças.  

processo ensino-
aprendizagem.  

Auto-Avaliação 
Institucional  

Dificuldade em sensibilizar e 
conscientizar totalmente a 
comunidade acadêmica 
sobre a 
importância do processo de 
autoavaliação proposto.  

Questionário de fácil 
interpretação que foi respondido 
por toda 
comunidade acadêmica. 
O processo de Auto-Avaliação 
Institucional cumpriu a maior 
parte dos objetivos propostos no 
projeto.  

As informações 
levantadas no 
relatório de Auto-
Avaliação 
subsidiaram as 
ações na gestão 
acadêmica e 
administrativa.  

Tabela 10 – Dimensão 8 

DIMENSÃO 9 
Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Política de 
Atendimento aos 
ingressantes.   

De acordo com os dados obtidos 
por meio do questionário “Perfil 
do 
Aluno”, aplicado nos alunos 
ingressantes, 98%  disseram 
que foram bem 
recepcionados e 88% avaliaram 
o  atendimento como ótimo e 
bom.  

A IES tem o 
Projeto Semana 
de Integração 
Acadêmica que 
recepciona os 
ingressantes.    

Política de 
Atendimento aos 
Egressos.    

Não há no questionário aplicado 
questões abertas à sugestões 
de  melhoria no atendimento, 
portanto 
não há como verificar as 
fragilidades deste item.  

Não foram 
avaliados os 
critérios em 
relação aos 
egressos. Para 
2009 está 
previsto a criação 
de uma 
Associação dos 
Amigos e 
Egressos da 
UNISULMA, mas 
ainda não se 
efetivou.   

Tabela 11 – Dimensão 09 
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DIMENSÃO 10  

Sustentabilidade financeira 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÃO 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Situação Financeira  Instituição tem priorizado 
considerando as 
particularidades inerentes à 
formação da primeira turma 
da maioria dos cursos, quais 
sejam:  

Investimento em Infra- 
Estrutura; 

Investimento em 
compra de livros.  

Pontualidade no pagamento de 
fornecedores.  

Pontualidade no pagamento do 
salários dos docentes e pessoal 
técnico-administrativo.  

A Instituição trata de tal forma 
seus compromissos trabalhistas 
que houve apenas um entrave 
sindicais.  

Apesar da 
Instituição ser 
recente e 
estar  concluindo 
seu ciclo 
(formação da 
primeira turma), 
ela mantém-se 
idônea, honrando 
seus 
compromissos 
pontualmente.  

Como ainda não 
há instituído o 
Núcleo de 
Práticas Jurídicas 
e a 
Empresa Junior 
está se 
estruturando 
espera-se que 
em 2009 haja 
desembolso 
representativo.  

Inadimplência.  Alto índice de inadimplência 
no 
Curso de Direito, 
Enfermagem e o Curso de 
Nutrição.  

Apesar do alto índice de 
inadimplência, já ouve uma 
diminuição significativa do 
mesmo em relação ao ano de 
2007.  

Sensibilizar os 
alunos para 
priorizar 
concretamente a 
formação. 
Aperfeiçoar  o 
sistema de 
cobrança 
mais eficiente.  

Tabela 12 – Dimensão 10       
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

4.1 OS PONTOS FACILITADORES E RESTRITORES IDENTIFICADOS NO PERCURSO 

DO TERCEIRO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO IESMA   

O processo de deliberação da CPA acerca do formato que assumiria a Avaliação 

Institucional do IESMA no ano de 2008 resultou de várias reuniões em que se foi 

construindo o consenso. No que se refere à decisão de aplicar o mesmo instrumento de 

2007 a docentes  e discentes para fins de comparação, priorizando para esses segmentos 

as dimensões 1 e 2 do SINAES, o consenso se deu rápido na medida em que a comissão 

compreendeu ser necessário um intervalo maior que um semestre para a verificação de 

avanços e/ou retrocessos, de tal modo que a IES pudesse trabalhar na consolidação ou 

enfrentamento dos mesmos. 

Com relação à decisão de estruturar  instrumento que permitisse mapear as 10 

dimensões da CPA junto ao pessoal técnico-administrativo, e de utilização de análise 

documental e observação nos setores em busca de evidências de atendimento às 

dimensões, demandou maior argumentação, pois  alguns membros acreditavam ser 

melhor  retomar o padrão adotado em 2006. No entanto, a decisão prevaleceu na medida 

em que compreenderam que dada a abrangência das dez dimensões os dados poderiam 

ficar irreais, posto que muitas informações pela própria natureza, podem ser 

desconhecidas pela maioria, por desinteresse ou falta de acesso, ou o contrário, correr o 

risco de ser superdimensionados como positivo pelo respondente ter acesso, minimizando  

outras demandas.  

A decisão de inserir uma modalidade metodológica pouco convencional nesse tipo 

de pesquisa (entrevista coletiva através de grupo focal) com os Coordenadores de Curso, 

se deu quando os dados obtidos em 2008.2 junto a alunos e professores haviam recebido 

o primeiro tratamento (construção de quadro com percentuais por questões) para 

visualização panorâmica da situação  tendo em vista facilitar  a construção do relatório 

parcial, a ser encaminhado para os setores antes das reuniões de avaliação de final de 

ano. 

De um modo geral houve um amadurecimento da comissão tanto no processo de 

formatação, quanto de aplicação e análise da pesquisa, notadamente no que tange ao 

desenvolvimento da argumentação e da construção do consenso responsável, no sentido 

de assegurar unidade ao processo, bem como da compreensão da importância da 
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variação metodológica conforme segmentos, sem perder de vista a capacidade 

diagnóstica.  

4.2 CRÍTICAS E SUGESTÕES PARA APRIMORAR O PROCESSO AUTO-AVALIATIVO  

Considerando  a rotatividade dos membros da CPA em virtude da renovação 

prevista em regulamento próprio, reafirmamos a sugestão feita no relatório de 2006 

quanto à necessidade do CONAES, em conjunto com as IES, desenvolva programas de 

capacitação articulando o PDI com a Avaliação Institucional envolvendo gestores, 

coordenadores de cursos, técnicos em planejamento e avaliação, bem como os 

profissionais que coordenam atividades relacionadas com os projetos pedagógicos dos 

cursos e projeto pedagógico institucional,  de tal modo que haja membros na IES com 

conhecimento acerca de avaliação institucional, assegurando assim um maior  nível de 

qualidade por meio de formações contínuas, até porque  como é dito no primeiro relatório 

os processos de auto-avaliação são de caráter permanente.  

Maior envolvimento dos membros externos à IES no processo de sensibilização, 

análise e divulgação dos resultados, atualmente restrito aos membros da CPA que 

integram o IESMA, garantindo maior transparência e agilidade ao processo. 

Criação de estrutura compatível com a demanda que a CPA tem atualmente (sala 

e computadores próprios ) e de carga horária específica para o presidente e assistente I, 

considerando que estes na prática tem sido responsáveis pela sistematização e 

coordenação do processo.    

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO   

O instituto  de Ensino Superior do Sul do Maranhão possui explicitamente 

registrado em seu PDI as finalidades, objetivos e compromissos da instituição. No 

decorrer de todo o relatório foram apontadas algumas indicações de correções que a IES 

precisa realizar conforme evidências apresentadas pela CPA, inclusive no quadro com as 

10 dimensões do SINAES, porém alguns pontos serão abordados novamente dada à 

relevância no cumprimento da missão que esta se propõe.  

Dentre os grandes potenciais do IESMA destaca-se nesta pesquisa a qualidade do 

clima organizacional, o que amplia as possibilidades de resolução de problemas dado ao 

sentimento de pertencimento que este gera; o nível de satisfação dos discentes com o 
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curso escolhido, elevada  aceitação dos discentes sobre o desempenho dos professores e 

coordenadores e capacidade de autocrítica dos professores em relação à necessidade de 

melhorar o profissionalismo.   

Tais fatores aliados às condições estruturais e de trabalho adequadas levarão esta 

instituição a se aproximar num espaço de tempo relativamente breve ao que se propõe 

em sua missão, ser um centro de excelência no ensino superior.     

AÇÕES PROPOSTAS PELA CPA PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES APONTADAS NA 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

A comissão apresenta a Comunidade Acadêmica, a Direção e a Mantenedora 

suas proposta para equacionamento dos problemas e deficiências apontados no relatório.  

EM RELAÇÃO AOS  DIRIGENTES / MANTENEDORES: 

Criação  de um programa de responsabilidade social que agregue todas as 

práticas de desconto já em execução e formalize a atuação do IESMA e mantenedora 

UNISULMA nesse âmbito. 

Criar um processo de acompanhamento e avaliação do desempenho de bolsistas.  

Implantação de Plano de Cargos Carreira e Salários  do pessoal docente no 

primeiro semestre de 2009  que contemple regime de trabalho integral e parcial (40 e 20 

horas respectivamente) o que permitirá um salto qualitativo  da IES na medida em que 

conseguirá estruturar sua política de pesquisa e melhorar a de extensão. 

Implantação de Plano de Cargos Carreira e Salários do pessoal tecnico-

administrativo no primeiro semestre de 2009 evitando que o nível de insatisfação salarial 

repercuta em perda de qualidade, além de se adequar à legislação.     

Institucionalização de programa de incentivo à capacitação docente em nível de 

pós-graduação strictu sensu, por meio de bolsas, além da  busca de parcerias com 

Universidades brasileiras para a oferta de Mestrados Interinstitucionais – MINTER tendo 

em vista dar sustentação para o atendimento ao eixo de pesquisa na IES. 

EM RELAÇÃO  ÀS COORDENAÇÕES DE CURSO / DIREÇÃO ACADÊMICA: 
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Redimensionar a forma de acompanhamento dos alunos, estabelecendo maior 

contato com líderes de turma.  

Criação de um fórum de debates entre docentes, coordenação e a direção, 

visando debater questões relacionadas às condições de trabalho e às questões relativas à 

melhoria do relacionamento  interpessoal do professor com os alunos em sala de aula, ao 

profissionalismo indicadas pelos próprios professores como frágil, principalmente no que 

se refere à assiduidade e pontualidade. 

Elaborar projetos de extensão alterando a cultura de eventos da IES, articulando-

os com a política de ensino e de responsabilidade social da IES.  

Estruturar programa de formação continuada priorizando no triênio 2009 – 2011 os 

eixos do Planejamento, Avaliação e Pesquisa Educacional que vem sendo trabalhados de 

modo pontual e esporádico.  

Manutenção do incentivo a participação docente nos órgãos colegiados da 

Instituição. 

Elaborar  de regras visando ao afastamento de docentes para programas de Pós 

Graduação Strictu Sensu e apresentar aos dirigentes e mantenedores. 

Reconfiguração dos eventos acadêmicos  atribuindo-lhes viés cada vez mais 

científicos com fins de publicação e produção científica através de anais e similares. 

RELAÇÃO INSTITUIÇÃO/ CORPO DISCENTE: 

Desenvolvimento de pesquisa pela  Ouvidoria com os alunos ingressantes dos 

cursos oferecidos pela faculdade para identificar o perfil do aluno ingressante colaborando 

com coordenadores e professores para que atuem com mais eficiência na construção do 

perfil do egresso. 

RELAÇÃO A SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

Elaboração de um orçamento anual da Instituição para 2009, para gerenciar os 

recursos com despesas visando ao crescimento físico da Instituição e a expansão de 

seus cursos; 

EM RELAÇÃO A CPA 
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Realização de processo eletivo para representantes discentes, docentes e 

técnicos em abril de 2009; 

Elaboração de novas matrizes de pesquisa para 2009. contemplando as 10 

dimensões do SINAES e os diversos segmentos da IES. 

Maior divulgação do processo de avaliação e dos resultados do processo por meio 

de reuniões setoriais.                            
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É o que nos cabe relatar em relação ao Processo de Auto-avaliação do Instituto de 

Ensino Superior do Sul do maranhão – IESMA.    

Imperatriz (MA), 20 de abril de 2009.   

Presidente da CPA:  

_________________________________ 

Cíntia do Vale Lima      

Membros da CPA:  

_________________________________ 

        Inácia Neta de Sousa  

_________________________________ 

      Osvaldo José Theodoro Neto  

_________________________________  

Ubiratan Pinto da Silva 

_________________________________  

Débora Cristina da Silva Sousa   

_________________________________ 

    Wallysson Rodrigues Ferreira  

_________________________________  

Edneusa Caetana Frazão  

_________________________________ 

    Maria Naelma de Oliveira Bezerra  

_________________________________  

Ivetilde Nascimento Mota       


