
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR MARANHÃO - UNISULMA 
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO - IESMA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 
Relatório de Auto-avaliação Institucional 

Ano Base - 2009 
 
 

 
 
 

                     
 

 

 
 
 

IMPERATRIZ 
 

2010 



2 

 

 

 
 

SUMÁRIO 

Lista de Gráficos ........................................................................................................................ 3 

Lista de Tabelas ......................................................................................................................... 4 

1 Dados da Instituição ............................................................................................................... 5 

1.1 Caracterização da IES ........................................................................................................ 5 

1.2 Composição da Comissão própria de Avaliação ................................................................. 5 

1.3 Cronograma geral de atividades ......................................................................................... 7 

2 Considerações Iniciais ........................................................................................................... 8 

2.1 A vinculação da avaliação com a missão e os objetivos da Instituição de Ensino Superior 8 

2.2 Metodologia ........................................................................................................................ 9 

2.2 Sujeitos participantes da pesquisa ................................................................................ 10 

2.3 Instrumentos utilizados para operacionalizar a proposta de auto-avaliação ..................... 10 

2.4 Formas de análise e tratamento dos dados ...................................................................... 11 

3 Apresentação analítica dos resultados ............................................................................... 11 

3.1 Análises dos dados obtidos através de questionários aplicados a alunos ........................ 12 

3.1.1 Da infra-estrutura e seus ambientes didáticos ........................................................... 15 

3.1.2 Do coordenador de curso .......................................................................................... 16 

3.1.3 Das disciplinas do curso ............................................................................................ 18 

3.1.4 Da atuação dos professores quanto ao planejamento ............................................... 19 

3.1.5 Da auto-avaliação discente ........................................................................................ 24 

3.1 Análises dos dados obtidos através de questionários aplicados a professores  ............... 27 

3.1.1 Da responsabilidade social do curso .......................................................................... 28 

3.1.2 Da auto-avaliação docente ........................................................................................ 28 

3.1.3 Da atuação do coordenador ....................................................................................... 33 

3.1.4 Quanto a atuação do discente ................................................................................... 34 

4 As dez dimensões da auto-avaliação .................................................................................. 35 

5 Considerações finais ............................................................................................................ 53 

5.1 Os pontos facilitadores e restritores identificados no percurso do quarto processo de 

avaliação ................................................................................................................................ 53 

3.1 Críticas e sugestões para melhorar o processo avaliativo ................................................ 54 

5.1 Considerações sobre a instituição .................................................................................... 54 

 



3 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Incentivo à participação em evento, projetos de pesquisa e/ou extensão 13 

Gráfico 2 – Desenvolvimento de projetos que minimizem a exclusão social e promova a dignidade 14 

Gráfico 3 – Instalações das salas de aula 14 

Gráfico 4 – O acervo da Biblioteca   15 

Gráfico 5 – Discute as concepções e os objetivos do curso 16 

Gráfico 6 – Auxilia nas questões pedagógicas 17 

Gráfico 7 – Promove e divulga o curso 17 

Gráfico 8 – As disciplinas cursadas atenderam suas expectativas 18 

Gráfico 9 – De forma geral, o acervo bibliográfico disponível atende às suas necessidades  19 

Gráfico 10 - Apresentou o plano de ensino para a disciplina 20 

Gráfico 11 – Demonstrou preparação científica e técnica de nível adequado e atualizado 21 

Gráfico 12 – Oportunizou interação entre teoria e prática nas atividades 21 

Gráfico 13 – Estimulou a participação do discente na disciplina, desenvolvendo o espírito crítico reflexivo. 22 

Gráfico 14 – A clareza e a objetividade  dos instrumentos de avaliação 23 

Gráfico 15 – Estabeleceu bom relacionamento acadêmico 24 

Gráfico  16 – Demonstro crença na futura profissão 25 

Gráfico 17 – Participação nas atividades recomendadas pelo professor (leituras, trabalhos, pesquisas e 

seminários) 

26 

Gráfico  18 – Demonstro respeito para com os professores e colegas 26 

Gráfico 19 – As ações e discussões sobre responsabilidade social 28 

Gráfico  20 – O Plano de ensino foi discutido com os alunos 29 

Gráfico  21 – Foi possível cumprir o plano de ensino 29 

Gráfico 22 – Deixou claro as regras da avaliação 30 

Gráfico 23 – Aproveitou a avaliação como etapa/ensino  31 

Gráfico 24 – Articulação da área de conhecimento com aspectos sociais, políticos e culturais da realidade 

brasileira.  

32 

Gráfico 25 – Relacionamento Interpessoal 33 

Gráfico  26 – Promove atendimento quanto a apoio didático-pedagógico 34 

Gráfico 27 – Interação e responsabilidade na realização das atividades propostas pela disciplina   35 

 

 

 



4 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Cronograma geral de atividades 7 

Tabela 2 - Sujeitos participantes da pesquisa 36 

Tabela 3 – Dimensão 1 38 

Tabela 4 – Dimensão 2 41 

Tabela 5 – Dimensão 3  43 

Tabela 6 – Dimensão 4  44 

Tabela  7- Dimensão 5  45 

Tabela 8 – Dimensão 6 47 

Tabela 9 – Dimensão 7  49 

Tabela 10 – Dimensão 8  50 

Tabela 11 – Dimensão 9 51 

Tabela 12 – Dimensão 10 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

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 

 Erisvaldo Alves de Sousa, matrícula 6264003841  

 

 Victor Diniz de Amorim, matrícula 826309968  
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1.2.2 Representantes Docentes 

  Antonio Sousa Alves  - Presidente da CPA 

 Bárbara Conceição Braga Novaes 

 Hélcia Regina Gonçalves   

 

1.2.3 Representantes Técnico-Administrativos 

 Leidiane Sousa Lima Fernandes  

 Márcia Cristina de Carvalho Lima 

 

1.2.4 Representantes da Sociedade Civil Organizada  

 Aldenir Barbosa Lima (Professara da Rede Municipal de Imperatriz representante do 

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino em Imperatriz- STEEI) 

 Ironilson Pereira Vasconcelos (Centro de Atenção Psicossocial-CAPS)  

 

1.2.5 Período de mandato da CPA 

15 de junho de 2009 a 15 de junho de 2010 

 

1.2.7 Ato de designação da CPA 

Portaria da Direção Geral - UNISULMA 09/2009 de 15 de junho de 2009. 
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1. 3 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES 

 

 

 2009 2010 

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

Etapa 1 

Constituição CPA   X           

Capacitação da CPA   X           

Sensibilização     X         

Elaboração do Projeto de Auto -

Avaliação. 

  X           

Etapa 2 

Determinação dos Instrumentos 

de Coleta e indicadores 

    X         

Coleta de dados e informações     X X X       

Preparação Relatório 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  

 

Tabela 1  - Cronograma geral de atividades. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Este relatório apresenta os resultados da quarta auto-avaliação institucional do Instituto 

de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA, focada no ano de 2009. 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 subsídio 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 

introduzir inovações que signifiquem que venham a proporcionar inovações que aperfeiçoem a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão.  
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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 2009 obedeceu as seguintes etapas 

metodológicas: 

  

 Análise do relatório final da CPA 2008 pela comissão. 

 Análise do relatório de gestão da IES referente ao no ano de 2008 para localizar 

demandas cumpridas ou não. 

 Revisão dos instrumentos de avaliação aplicados em 2008. 

 Levantamento de demandas apontadas na Ouvidoria no ano de 2008. 

 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 2009. 

 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. 

 Sensibilização da comunidade. 

 Aplicação dos instrumentos para alunos, professores e pessoal técnico-administrativo. 

 Análise de documentos confrontando com informações dadas pelo pessoal técnico-

administrativo. 
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 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 em 2009.1 estão demonstrados na tabela abaixo: 

 

Sujeitos Aptos a responder Responderam % 

Docentes 115 84 73% 

Discentes 1519 668 44% 

Funcionários* 69 57 83% 

 

Tabela 2 - Sujeitos participantes da pesquisa. 
    

Os sujeitos participantes da pesquisa em 2009.2 estão demonstrados na tabela abaixo: 

 

Sujeitos Aptos a responder Responderam % 

Docentes 108 88 82 

Discentes 1626 764 47% 

Funcionários* 71 62 87% 

 

Tabela 3 - 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 construção dos questionários aconteceu em reuniões da CPA, tomando como base os 

dados usados nos anos anteriores e seguimos aprimorando os mesmos. 

Todas as decisões foram tomadas a partir de argumentações e análises provocadas 

pelo presidente da CPA que para contribuir na formação de lideranças, não raras vezes, 

solicitava que membros conduzissem as reuniões periódicas sob sua supervisão, 

democratizando assim os espaços de participação interna, preparando-os para atuarem 

também com segurança no processo de sensibilização. 

2.4 FORMAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Foram confeccionados gráficos explicitando a opinião da comunidade acadêmica sobre 

perguntas selecionadas em cada dimensão. 

Os relatórios setoriais posteriormente foram disponibilizados para os órgãos da 

administração tendo em vista orientar o planejamento dos setores após avaliação do fim de 

ano. 

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

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

documentais que posteriormente foram encaminhados a CPA. 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. 

 

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 e quando pertinente indicações de medidas de solução, tendo 

em vista a contextualização do problema.  

Os dados relativos à avaliação 2009.1 e 2009.2 são apresentados e discutidos de forma  

integral, ou seja,  em um mesmo gráfico os dados referentes aos dois semestres do citado ano 
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são apresentados de forma legível através do auxílio de gráficos e, em seguida, fa-se a 

interpretação e análise dos resultados. Essa forma de análise visa uma leitura das partes e do 

todo apresentado, posto que é de extrema importância a transversalidade das informações, 

gerando uma visão holística dos elementos envolvidos na análise. Como procedimento 

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

interpretação dos resultados se apresenta da seguinte forma: 

 sendo considerado a avaliação satisfatória -  os conceitos excelente, muito bom e bom  

 sendo considerada a avaliação insatisfatória - os conceitos regular,  ruim e não sabe 

opinar. 

3.1 Análise dos Dados Obtidos Através de Questionários Aplicados a Alunos 2009.1   e 2009.2. 

 

 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 na Avaliação Institucional 2009.1, que a 

IES tem atingido de maneira positiva, sob a ótica dos alunos, embora ainda insuficiente, a 

proposta apontada no PDI. 

  Em relação à IES, os alunos avaliaram a política de ensino, pesquisa e extensão. 

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

acerca das atividades de extensão ofertadas, o corpo discente em sua maioria 80,57% em 

2009.1 e 59,92% em 2009.2 percebe os caminhos percorridos na oferta das atividades de 

extensão. Os dados pertinentes à avaliação regular e ruim não devem ser desprezados na 

construção de novas metas para o período subseqüente, especialmente visto que no segundo 

semestre mesmo a maioria permanecendo com a avaliação satisfatória, deve-se ressaltar que 

o conceito bom obteve um decréscimo significativo e o conceito regular aumentou. 
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Gráfico 1 – Incentivo à participação em evento, projetos de pesquisa e/ou extensão 

 

 

Quanto à responsabilidade social da instituição, o corpo discente avaliou como 

satisfatória, com índice de 63,03% no primeiro e no segundo com 75,01%, o desenvolvimento 

de projetos que minimizem exclusão social e a dignidade humana. Todavia, um índice de 

aproximadamente 30% no primeiro semestre considera ainda insatisfatório o desenvolvimento 

destes projetos. Assim, necessário é possibilitar um índice censitário desta percepção. Portanto, 

faz-se necessário destacar a diminuição no segundo semestre dos índices que indicam 

insatisfação dos discentes, onde este passou para 19% apenas. Portanto é notório o 

reconhecimento por parte dos discentes do crescimento que a IES vem oferecendo, onde a 

institucionalização de política de responsabilidade social, tem se dado por meio de descontos 

diversos, parcerias com setores públicos e privados, além de ações com os coordenadores dos 

cursos visando à inclusão social. 
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Gráfico 2 – Desenvolvimento de projetos que minimizem a exclusão social e promova a dignidade 

 

 
 
 

3.1 .1 Da infra-estrutura e seus ambientes didáticos 

 

A avaliação da infra-estrutura física da IES em relação ao ambiente didático foi de forma 

satisfatória quando 74,52% dos discentes avaliaram como excelente, muito bom e bom no 

semestre de 2009.1 as instalações das salas de aula. Aumentando para 87,23% em relação à 

avaliação do semestre 2009.2. Tendo em vista que o ambiente didático favorece o aprendizado 

os baixos índices de insatisfação não devem deixar de ser considerados, sendo necessária a 

atualização e a manutenção das instalações das salas de aula. 

Gráfico 3 – Instalações das salas de aula 
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Quando os discentes avaliaram o acervo da biblioteca obteve-se nível de satisfação de 

74,13% no primeiro semestre e de 78,91% no segundo semestre. Prevalecendo o conceito bom 

nos dois semestres. Esta avaliação de maneira satisfatória explana o investimento que a IES 

vem realizando em aquisições de livros indicados pelo corpo docente. Entretanto o índice de 

20,73% (2009.1) e de 18,07%(2009.2) no conceito regular requer um olhar para a melhoria 

destas aquisições. 

 

Gráfico 4 – O acervo da Biblioteca   

 

 

 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 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. 
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 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, as disciplinas do curso, do 

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

metas derivadas de sua missão. 

 

3.1.2 Do coordenador de curso. 

 

Considerando a discussão das concepções e os objetivos do curso, há uma 

predominância de conceito bom, seguido pelo conceito muito bom e excelente, o que totalizaria 

um percentual satisfatório na esfera de aproximadamente 74% dos pesquisados em 2009.1 e 

80% em 2009.2, o que denota conhecimento acerca do Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

Envolver os discentes em torno do desenvolvimento das concepções e objetivos do curso é 

tarefa diária que precisa ser sempre monitorada para além de resultados formais do 

desempenho acadêmico.  

Gráfico 5 – Discute as concepções e os objetivos do curso 

 

 

 

 O auxílio nas questões diático-pedagógicas é avaliado também com maioria 

satisfatória tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Todavia, um índice maior do 

conceito regular requer reavaliação das ações dos coordenadores no Planejamento de Ensino, 

articulando com professores e alunos as melhorias solicitadas. Embora a pesquisa revele 
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satisfação acerca deste eixo, é necessário que este profissional estreite ainda mais as relações 

diretas com os discentes esclarecendo-os de maneira mais efetiva. 

Gráfico 6 – Auxilia nas questões pedagógicas 

 

 

 

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

semestres, havendo uma melhora no segundo semestre,  demonstrando a preocupação e a 

atuação dos coordenadores na melhoria progressiva da qualidade dos cursos. O conceito 

regular e ruim ainda sendo apontando enfatiza a necessidade de melhora para este eixo. 

 

Gráfico 7 – Promove e divulga o curso 
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Considerando 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.    

 

3.1.3 Das disciplinas do curso. 

 

Quanto a avaliação das disciplinas do curso os discentes apresentaram satisfação 

quanto as suas expectativas, sendo o índice de 75,51% no primeiro semestre e 78,57% no 

segundo semestre,  demosntrando avanço da instituição nas reformulações nas estruturas 

curriculares se adequando as diretrizes curriculares nacionais e às demandas locais 

emergentes. Entretanto, os índices dos conceitos regular e ruím de 23,93% em 2009.1 e 

20,71% em 2009.2 revela que podese ampliar as possibilidades da instauração de uma práxis 

transformadora. 

 
Gráfico 8 – As disciplinas cursadas atenderam suas expectativas 

 
 

 

 

Ao avaliarem se o acervo bibliográfico disponível atende às necessidades das 

disciplinas aproximadamente 63% em 2009.1 e 66% em 2009.2 dos alunos apresentaram 

satisfação. Embora o conceito bom e excelene tenham obtido uma melhora no segundo 

semestre, os índices de insatisfação mesmo não consistindo a maioria representa a 

necessidade de melhora e ampliação do acervo bibliográfico. A biblioteca vem buscando 
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atender a demanda de atualização dos títulos, relacionados com os planos de ensino e os 

projetos pedagógicos dos cursos.  

Gráfico 9 – De forma geral, o acervo bibliográfico disponível atende às suas necessidades 

 

 

3.1.4 Da atuação dos professores quanto ao planejamento. 

 

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 10 - Apresentou o plano de ensino para a disciplina 

 

 

  
 

O índice representativo superior a 87,00% no conceito excelente foi encontrado ao 

analisarmos a questão demonstrou preparação científica e técnica de nível adequado e 

atualizado o que denota o compromisso da IES com a qualidade do ensino a partir do 

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

além de momentos calendarizados de Planejamentos Participativos. 

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, entretanto está 

previsto para o ano de 2010 a implantação do Plano de Cargos e Salários (PPCS). 
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Gráfico 11 – Demonstrou preparação científica e técnica de nível adequado e atualizado 

 

 

 

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

extensão, na qual os discentes apontaram nos dois semestres, que as estratégias pedagógicas 

utilizadas oportunizaram a interação entre as atividades práticas e teóricas, 

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.  

 

Gráfico 12 – Oportunizou interação entre teoria e prática nas atividades 

 

 



22 

 

 

A reboque desta interpretação, o fator que avalia se o docente estimulou a 

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

retorno positivo,  uma vez que esse bloco indicou um índice maior a 80%  nos dois semestres, 

entre os limiares de bom , muito bom e excelente para a proposta da instituição que prima em 

“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”.  

 

Gráfico 13 – Estimulou a participação do discente na disciplina, desenvolvendo o espírito crítico 

reflexivo.

 

 

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, acima de 80% tanto no primeiro e no segundo semestre de 2009, 

em que o docente elaborou os instrumentos de avaliação de forma clara e objetiva, o que 

demonstra um caminhar seguro, mas não linear, nem absoluto, necessitando constante 

aprimoramento e reflexão docente e discente sobre avaliação.  

“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 
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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. 

 

Gráfico 14 – A clareza e a objetividade  dos instrumentos de avaliação 

 

 

 

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, apresentando um índice acima de 85% nos dois semestres, o 

que demonstra uma característica peculiar do IESMA – acesso e escuta sensível por parte do 

professor. Contudo, os índices que demonstram que o docente estabeleceu bom 

relacionamento acadêmico podem melhorar, necessitam ser debatidos no âmbito dos 

colegiados de curso, para redução dos possíveis ruídos que afetam o desenvolvimento dos 

envolvidos, uma vez que a práxis pedagógica deve se fundar no bom relacionamento inter 

partis, aproximando e estimulando ao efetivo comprometimento de construção e reconstrução 

de conhecimento 
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Gráfico 15 – Estabeleceu bom relacionamento acadêmico 

 

 

 

Conforme pode-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 elevado, um indicativo 

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

acadêmica. 

Considerando os resultados acima indicados acredita-se a adequação da proposta 

pedagógica aos objetivos institucionais que buscam “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”. 

 

3.1.5 Da auto-avaliação discente. 

 

 Considerando a atuação do aluno como o ator principal do processo ensino-

aprendizagem, o IESMA tem como um dos princípios filosóficos a qualidade, que propõe que “o 

ensino e a vivência escolar sejam conduzidos de modo a criar as melhores e mais apropriadas 

oportunidades para que os indivíduos se desenvolvam na sua total potencialidade cultural, 

política, social, humanística e profissional”. 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 auto-avaliação torna-se o 

momento em que este sujeito encontra-se com suas necessidades, deficiências e 
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potencialidades e pode atuar sobre elas. Tais elementos possibilitam à IES intervir através de 

atividades pedagógicas para minimizar possíveis distorções que comprometam a formação 

processual do perfil do egresso.  

 No primeiro item, que versa o quesito demonstro crença na futura profissão, a análise 

dos dados aponta para resultados satisfatórios, acima de 90% nos dois semestres, 

considerando que apenas uma minoria não expressiva que se encontra descrente 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.  

 

Gráfico  16 – Demonstro crença na futura profissão 

 

 

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

que fortaleçam a identidade do discente com o curso escolhido e que potencialize o sujeito-

aprendente como elemento chave da sua própria formação. Esta análise ganha respaldo 

quando é avaliada a participação das atividades recomendadas pelo professor (leituras, 

trabalhos, pesquisas seminários) , tendo os índices como média aproximada em 95% entre 

as avaliaçoes de excelente, muito bom e bom, nos dois semestres. 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.  
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Gráfico 17 – Participação nas atividades recomendadas pelo professor (leituras, trabalhos, 

pesquisas e seminários) 

 

 

  

Os resultados para a avaliação se o discente demonstra respeito para com 

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

que possibilita condições favoráveis para a aprendizagem. A IES é um lugar onde a formação 

ética tem prioridade e a construção de relações entre a comunidade acadêmica é um 

importante marco neste sentido. 

 

Gráfico  18 – Demonstro respeito para com os professores e colegas 
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3.2 Análise dos Dados Obtidos Através de Questionários  Aplicados a  Professores – 

2009.1 e 2009.2   

 

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. 

Da análise dos 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.  

Dentro desse abrangente enfoque que o IESMA tem dado sobre a responsabilidade 

social do(s) curso(s) encontramos o amparo para, talvez, o maior comprometimento de uma 

intuição que presta serviços públicos, no caso o ensino. Embora revestida de caráter privado, 

não foge à fundamentação de sua existência, qual seja, por intermédio de seus acadêmicos e 

futuros profissionais, quer seja com projetos de extensão, preparando esses formandos para 

intervenções sociais, agindo e discutindo sobre essa responsabilidade. Os docentes avaliaram 

as ações e discussões sobre responsabilidade social como satisfatórios, apresentando 

índice de aproximadamente 88% do primeiro semestre e de 92% no segundo semestre entre os 

conceitos excelente, muito bom e bom. Os conceitos de insatisfação foram inexpressivos. 

  

 

 

 



28 

 

 

3.2.1 Da responsabilidade social do(s) curso(s). 

 

 
Gráfico 19 – As ações e discussões sobre responsabilidade social 

 

 

 

3.2.2 Da auto-avaliaçao docente 

 

 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. 

 Ao se manifestarem sobre a postura do professor, analisando se o plano de ensino foi 

discutido com os alunos obtivemos os indicadores de 92,31% em 2009.1 e 92,58%. em 

2009.2 entre os conceitos satisfatórios, demonstrando a conscientização e a responsabilidade 

do corpo docente em relação a apresentação do plano de ensino. Este questionamento 

corrobora com a avaliação realizada pelos discentes. 
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Gráfico  20 – O Plano de ensino foi discutido com os alunos 

 

 

 

Questionando se foi possível cumprir o plano de ensino revelou-se que 88,03% das 

respostas em 2009.1 situaram-se entre os conceitos excelentes, muito bom e bom,  as 

avaliações correspondentes à 2009.2 foram marcadas por elevada melhoria correspondendo a 

97,83% nos mesmos conceitos. O plano de ensino se amplamente aplicado pode revelar que as 

ações idealizadas para a díade ensino-aprendizado foram implementadas. 

 

Gráfico  21 – Foi possível cumprir o plano de ensino 
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A respeito da sistemática de avaliação, o questionamento deixou claro as regras da 

avaliação, trás sobre si valores satisfatórios correspondentes a 92,31% em 2009.1 e 99,19% 

em 2009.2. A avaliação é parte integrante da aprendizagem onde deve ser realizada de forma 

transparente, abrangente e de qualidade. Ao comparar com a avaliação dos alunos no que diz 

respeito à clareza e objetividade dos instrumentos de avaliação, estes também avaliaram de 

maneira satisfatória. 

 
Gráfico 22 – Deixou claro as regras da avaliação 

 

 

 

Ainda sobre a sistemática acima, aproveitou a avaliação como etapa/ensino em 

2009.1, 91,49% daqueles profissionais conceituaram como excelente ou muito bom 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 2009.2 essa classificação manteve-

se em patamar aproximado a 89,63%. Houve uma leve redução de 1,86 pontos percentuais. Os 

que entendem ser regular ou ruim a maneira como essas variáveis vêm sendo trabalhadas em 

2009.2 correspondem a 10,37%, indicação que sugere olhar mais atento a essa ferramenta 

pedagógica. 
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Gráfico 23 – Aproveitou a avaliação como etapa/ensino  

 

 

   

Partindo da compreensão de que a 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. Uma contextualização da 

matéria trabalhada em sala proporciona 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 96,15% dos professores classificaram 

como excelente, muito bom ou bom a articulação da área de conhecimento com aspectos 

sociais, políticos e culturais da realidade brasileira, em 2009.1 elevando-se para 98,33% 

em 2009.2. 
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Gráfico 24 – Articulação da área de conhecimento com aspectos sociais, políticos e culturais da 

realidade brasileira.  

 

 

 

  O próximo gráfico avalia o relacionamento interpessoal, este é importante para criar 

um ambiente de companheirismo, de equipe e de amizade, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem e favorecendo um ambiente agradável de trabalho. 

Os resultados são positivos como já assinalado, pois 90,17% dos professores 

classificaram como excelente, muito bom ou bom o relacionamento interpessoal com os demais 

professores, com a coordenação, direção, funcionários e alunos da Instituição, em 2009.1. O 

resultado em 2009.2 foi ligeiramente superior a este apresentando índice de 96,93%. O 

percentual relativo àqueles que responderam ser regular ou ruim foi de apenas 2,14% em 

2009.1 e de 1,95% em 2009.2.  
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Gráfico 25 – Relacionamento Interpessoal 

 

 

 

3.2.3 Da atuaçao do coordenador 

 

Esta avaliação vem a ser realizada, dada a importância do coordenador para o bom 

desempenho do curso. É ele quem vai, como o próprio nome já diz, coordenar as atividades do 

curso, conciliar os conflitos, estimular alunos e professores, intermediar relações. Enfim, a 

atuação do coordenador é condição determinante para a qualidade do curso. Por meio de sua 

liderança, estabelece-se um clima favorável para um bom relacionamento entre as pessoas e, 

conseqüentemente, para o trabalho em equipe. 

Ao se manifestarem sobre a atuação do coordenador do curso, os docentes do IESMA 

aprovam o trabalho que vem sendo desempenhado, analisando se esse promove atendimento 

quanto a apoio didático pedagógico. No semestre 2009.1, houve 97,11% e no em 2009.2, 

98,18% de satisfação.  Não obtendo resultado de insatisfação neste questionamento. 
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Gráfico  26 – Promove atendimento quanto a apoio didático-pedagógico 

 

 

 

3.2.4 Quanto a atuação do discente 

 

O discente é avaliado quanto à interação e responsabilidade na realização das 

atividades propostas pela disciplina, 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.  

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

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

que, em 2009.1, 86,75% dos professores consideraram essa participação como excelente, 

muito bom ou bom e 13,29% como regular ou ruim. Os números indicam melhoria dessa 

questão, onde de 2009.1 para 2009.2 o percentual de satisfação aumentou para 94,48%. 
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Gráfico 27 – Interação e responsabilidade na realização das atividades propostas pela disciplina   

 

 

 

4   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 
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DIMENSÃO 1 
A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

                  RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                 

FRAGILIDADES EM 2008 POTENCIALIDADES EM 2009 

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

 Após credenciamento a IES fortaleceu o 
PDI e promoveu atividades de extensão. 
 

 Adequou à forma de contratação de 
professores contemplando o regime 
parcial e integral. 

 

  Institucionalizou o PCCS docente com a 
adesão no inicio de 2010 de professores 
em regime integral com o fim de 
promover a iniciação científica  - 
conjunto de professores que integrarão 
grupos de estudo. 

 
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.  
            Busca de MINTER desde segundo 
            semestre de 2008. 
 

 Foram contratados para exercício a 
partir de 2010 (02) doutores,( 01) 
doutorando em fase de conclusão, 
(01) mestrando em fase de 
conclusão e 03 mestres  

 
 Implantou bolsa para doutorandos e 

mestrandos em março de 2009 .  
 

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

Contratação de 
professores 40 e 20 
horas. 

Regime exclusivamente horista.  Estruturou 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 
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(iniciação científica, extensão) e buscou 
a redução do índice de turn over da 
instituição. 

            previsão para 2009.  

 O PCCS foi construído e encontra-se em 
fase de implantação sendo a meta atingir 
no primeiro semestre de 2010  a 
contratação  de 1/3 do corpo docente em 
regime parcial e integral 

 

 
Tabela 3 – Dimensão 1 

 
 
 
 
 

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

a extensão 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENSINO 
 

 
 
 
50% ou sua totalidade dos 
docentes precisam ser 
contratados em regime de 
tempo integral ou parcial 
(vinte horas). 
 
 
 
 
Falta implantar programa 
sistemático de educação 
continuada e extensão  
universitária  

 

 Os professores com regime integral, assim como os 
que estejam à frente de projetos de extensão com 
recursos orçados,  terão a responsabilidade junto a 
IES de contribuir com a produção e disseminação do 
conhecimento.Encontra-se aprovado  orçamento 
referente ao ano 2010 recursos para a revista de 
iniciação científica, o que potencializou o ensino. 
 

 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. 
 

 O portal está em funcionamento tendo 
aumentado o uso pelos docentes, precisando, 
porém ser melhor e mais aproveitado como 
ferramenta pedagógica. 
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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 iniciação científica 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. 

 

 Atualmente há 06 professores com apoio (bolsa de 
capacitação), dentre eles 01 doutorando e 
permanecem artiulações da IES com universidades  
tendo em vista um Minter na área de educação e na 
área do direito 

 

 Estruturar no início de 2010 programa de Iniciação 
Científica sistematizando iniciativas de pesquisa 
acadêmica, isoladas nos diversos cursos, instituindo 
assim a participação dos discentes, com o fim de 
transformar em artigos para publicação.  

 

 Retomada de monografias com o fim de 
publicação de artigos em revista de iniciação 
científica a ser lançada no II semestre de 2010.  

 

 Institucionalização da produção textual 
obrigatória com a finalidade de elevar a 
qualidade leitora e escritora na perspectiva da 
argumentação crítica, de discentes e docentes 
de todos os cursos no I semestre de 2010. a 
medida também repercute na produção de 
material para revista de iniciação científica em 
fase de estruturação 

 

 Mudança na configuração 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. 
 

 

 
Tabela 4 – Dimensão 2 
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DIMENSÃO 3 
A responsabilidade social da instituição 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 FRAGILIDADES POTENCIALIDADES EM 2009 

 
 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

 
 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

 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. 

 

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

 FRAGILIDADES POTENCIALIDADES EM 2009 
 
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.   
 
 

 
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. 

 

 A criação/formalização do programa institucional 
estabelecendo a política de descontos da IES com 
base nos critérios de responsabilidade social.  
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Concessão de 
descontos para 
empresas públicas e 
privadas conveniadas 
no total de nove em 
2008. 

 
 
 
 
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-
administrativo).  

 

 Trote “alternativo”, com alimentos e roupas 
 destinados a entidades filantrópicas. A ação no 
que     tange à arrecadação de  alimentos  está 
sendo feita pelo NPJ-SS – Núcleo de Prática 
Jurídica e Serviço Social, sendo o público atendido 
mulheres alvo de violência e submetidas a riscos 
sociais. 

 

 
 
 
 
 
Biblioteca 
 

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

 O sarau poético em 2009 voltou-se para alunos de 
escolas públicas de ensino médio, sendo os 
primeiros colocados premiados com livros e o 
primeiro com um notboock 

 

 Multa alternativa – Livros e alimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
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, com foco na criança, mulher e idoso, tendo 
por eixo a informação do cidadão. 

 
 
 
 
Inclusão Social 

 
Não há na Instituição 
nenhum regulamento 
que estabelece regras 
de oferecimento de 

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

 Oferecer benefícios aos portadores de  
necessidades especiais, e conscientizar os alunos 
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 benefícios as pessoas 
portadoras de 
necessidades especiais. 
 

sobre a importância da inclusão de tais pessoas 
no ambiente acadêmico e social. 

 

 
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. 
 
A intranet foi implantada, mas 
precisa melhorar o uso. 
Recentemente um mecanismo 
chamado help desk  tem 
ampliado a comunicação com  a 
gerência de tecnologia da 
informação no sentido de agilizar 
o atendimento desta aos diversos 
setores da IES. 
 
- Apesar de não ter sido instituído 
o manual de procedimentos 
internos a comunicação interna 
foi melhorada a partir da 
institucionalização de reuniões 
dos setores e entre setores com 
maior freqüência, a exemplo do 
que já ocorre com a área 
acadêmica, cujas reuniões são 
quinzenais. 
 
- Foi efetivada a contratação de 
novo ouvidor. 

 
Tabela 6 -  Dimensão 4 
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DIMENSÃO 5 
As políticas de pessoal 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

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

 
Identificou-se que o  
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. 
 
 
 

 

 Atendimento específico a portadores de 
necessidades especiais. 
 

 Foi implantado o auxílio Vale Transporte para os 
funcionários. 
 

 Implantado como ganho para os funcionários Ticket 
Alimentação. 
 

 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. 
Implantação do PCCS. 
 

 PCCS redefinindo a carga horária de todos os 
funcionários com seus supervisores, de forma que o 
funcionário cumpra efetivamente sua jornada de 
trabalho conforme legislação vigente.  
 

 Foram oferecidos treinamentos para os funcionários 
nos diversos setores administrativos da IES. Foram 
contemplados: telefonistas, assistentes e demais 
colaboradores com cursos de Recursos Humanos e 
Libras, para 
 

 
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.  
 

 

 O PCCS do pessoal técnico administrativo encontra-
se implantado e o Plano de Cargos e Salários dos 
docentes em fase final de implantação e 
estabelecem critérios horizontais e verticais de 
progressão 

   Projetos para o ano de 2009 incluem cursos de  
Excel Básico, Expressão Oral atendimento trabalho 
em grupo, contabilidade básica, Português e  
Matemática. 
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 Para professores  foram promovidos estudos tendo 
com especial destaque a temática avaliação da 
aprendizagem institucional. 

 

 Em 2010 permanece  a temática avaliação sendo 
esta discutida também com base nas exigências do 
Enade. a adesão dos professores tem aumentado 
consideravelmente nos encontros. 

 
Tabela 7 – Dimensão 5 

 
 
 

DIMENSÃO 6 
Organização e gestão da instituição 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

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 
instituição e de falta 
de atualização.  
 

 Procedimentos operacionais de acordo com o 
Regimento, tais como: 

 Seleção de Professores, 

 Matrícula de novos alunos, 

 Requerimentos Acadêmicos, 
    Existência de um Manual do 

Acadêmico, formulado com base no 
Regimento Geral. 

 Previsão de reformulação do Regimento Geral e 
Organograma em 2009. 

 
 
 

 
 
Representatividade 
dos órgãos colegiados. 
 

 
Necessidade de 
estimular ainda mais 
a participação 
discente. 

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

 INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS NDEs – Núcleos 
Docente Estruturantes agregou valor ao processo 
decisório no âmbito acadêmico. 

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. 
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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 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 
 
 
 
 
 
 
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. Foi criado mais 01 laboratório de 
informática em 2009. 

 
 
 
 
 
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. O serviço de fotocópia está instalada em 
espaço mais amplo e com melhor condição de 
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atendimento do usuário, adequado, reduzindo as 
reclamações. 

 Compra de novos equipamentos de suporte às 
aulas. 

 Foram adquiridos mais 20 Data shows para o 
ano de 2010 

 
 
Tabela 9 – Dimensão 7 

 

 

DIMENSÃO 8 
Planejamento e avaliação 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

 
 
 
 
 
Planejamento e 
Avaliação 
 

 
 
 
Maior divulgação dos 
Projetos 
Institucionais à 
comunidade 
acadêmica, em 
especial, aos alunos. 
 
Necessidade de 
discussão com 
coordenadores sobre 
novas formas de 
divulgação dos 
Projetos de Cursos e 
Planos de Ensino. 
 

 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 de intensa 
participação. 

 

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

 O Planejamento Participativo tem sido importante 
instrumento de  discussão e avaliação do processo 
ensino-aprendizagem. 

 Desmembramento do calendário de eventos, do 
calendário propriamente acadêmico  no que se refere 
a prazos, tendo em vista uma maior visualização da 
política de eventos da IES. disponibilização em  
murais e página eletrônica. 

 

 Organização de painel com todos os projetos de 
extensão aprovados para 2010. Disponibilização em 
murais e página eletrônica. 

 
 
 
Auto-Avaliação 
Institucional 
 

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

 

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

 

 
Tabela 10 – Dimensão 8 
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DIMENSÃO 9 
Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

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.  

 Foi organizado pesquisa, está em fase de 
aplicação. a análise estará disponível no ii 
semestre de 2010. Apesar disso, é significativo o 
número de colação de grau extemporânea em 
2009,1 uma (01) e em 2009.2 vinte (20) em virtude 
de ingresso de concluintes no mercado de trabalho 

 
Tabela 11 – Dimensão 09 
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DIMENSÃO 10 
Sustentabilidade financeira 

 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

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. 

 

 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 
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. O núcleo de prática jurídica foi 
estruturado e está em pleno funcionamento e a 
empresa júnior está sendo redimensionada através 
da nova coordenação. 

 
 
 
 
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 2008. 

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

 

 
 
Tabela 12 – Dimensão 10 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Para o desenvolvimento da Avaliação de 2009 foram desenvolvidos alguns momentos 

que consideramos importantes ao trabalho da equipe da CPA. Pensamos metodologicamente 

em organizar as ações com base na seguinte ordem:  

 

 Formato que assumiria a Avaliação Institucional do IESMA no ano de 

2009 – a equipe marcou momentos para discussão das competências que deveriam ser 

observadas no processo de avaliação no ano de 2009. Foi decidido utilizar o mesmo 

formato de questionário do ano de 2008, uma vez que esse apresenta um norte para 

verificação das diretrizes do SINAES, e ainda, se pensou em cruzar os dados dos dois 

semestres 2009.1 e 2009.2 para melhor entendimento das variáveis.  

 Formato do questionário – colocar no questionário perguntas que 

permitisse mapear as 10 dimensões da CPA junto ao corpo docente, discentes e 

pessoal técnico-administrativo. Ainda  utilizamos de análise documental e observação 

nos setores em busca de evidências de atendimento às dimensões, o que demandou 

maior argumentação 

 Sensibilização dos alunos – para haver uma adesão significativa da 

Avaliação Institucional no ano de 2009 por parte dos alunos, professores e demais 

servidores, foi necessário  intenso e efetivo movimento de sensibilização promovido pela 

equipe da CPA. A equipe preparou uma ampla divulgação do período de avaliação 

utilizando de todos os necessários recursos midiáticos, a citar: faixa, anúncios na home 

page da IES e divulgação verbal por membros da equipe da CPA nas salas de aula. 

 Aplicação dos questionários –l após período de sensibilização 

promovido pela equipe de CPA junto aos discentes da IES foram aplicados os 

questionários nas turmas. È importante destacar que para o semestre de 2009.1 os 

questionários foram produzidos e reproduzidos em  fotocópia  para aplicação manual. Já 

no semestre de 2009.2 os questionários foram produzidos e aplicados na home page da 

IES. Para que os alunos pudessem ter maior acessibilidade à Avaliação e, assim, se 

obter maior porcentagem de adesão. Para facilitar esse processo foram disponibilizados 

os 02 laboratórios de informática da IES. 

 Análise e interpretação dos resultados – para a análise dos dados a 

equipe utilizou de programa de computador que facilitou a junção dos dados. Após 

tabulação dos dados a equipe sentou para fazer a avaliação qualitativa dos resultados, 
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fazendo inferência de interpretações a partir dos aspectos vivenciados no cotidiano da 

IES e dos dados expressos nos gráficos. 

 

 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 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.    
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