
 
 

 
 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO 
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO PARCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

                                    CPA IESMA/UNISULMA 
               2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Imperatriz – MA. 
                                        Março de 2017 

 

 



 

 
SUMÁRIO 

 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................................. 3 

LISTA DE QUADROS .................................................................................................................. 5 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................................... 6 

1.  INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 7 

1.1 Dados da instituição ......................................................................................................... 7 

1.2 Caracterização da IES........................................................................................................... 7 

2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA .................................................. 7 

2.1 Representantes Discentes ...................................................................................................... 8 

2.2 Representantes Docentes ...................................................................................................... 8 

2.3 Representantes Técnico-Administrativos ................................................................................ 8 

2.4 Representantes da Sociedade Civil Organizada ....................................................................... 8 

2.5 Ato de designação da CPA ..................................................................................................... 8 

3 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES .................................................................................. 9 

4 METODOLOGIA .................................................................................................................... 10 

4.1 Sujeitos participantes da pesquisa ....................................................................................... 11 

4.2 Instrumentos utilizados para operacionalizar a proposta de auto avaliação. .......................... 11 

4.3 Formas de análise e tratamento dos dados ........................................................................... 12 

5 DESENVOLVIMENTO ............................................................................................................ 13 

6 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES ......................................................................... 16 

6.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação:  Dimensão 8 – Planejamento e avaliação. ........................... 16 

6.2.1  Coordenador .............................................................................................................. 19 

6.2.2 Docente ...................................................................................................................... 20 

6.2.3 Curso .......................................................................................................................... 23 

6.2.4 Iniciação à pesquisa ..................................................................................................... 24 

6.2.5 Extensão ..................................................................................................................... 27 

6.3 Eixo 3- Políticas Acadêmicas. Dimensão 4- Comunicação Com A Sociedade............................... 31 

6.4 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas. Dimensão 9- Política De Atendimento Aos Discentes .................... 33 

6.5 Eixo 5- Infraestrutura Dimensão 7 – Infraestrutura Física ..................................................... 36 

7 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE ............................................................................................. 39 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 41 

ANEXOS.................................................................................................................................. 43 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1 – A informação referente ao período de avaliação institucional.............................. 17 

Gráfico 2 – Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo........................ .17 

Gráfico 3 – Os instrumentos utiliza dos pelo IESMA/UNISULMA para coleta e registro de 
questionamento funcionaram adequadamente ................................................................................. .18 

Gráfico 4 – Como você avalia atuação da CPA........................................................................................18 

Gráfico 5 -  O coordenador do curso discute as concepções- Objetivos do curso e perfil do 
egresso ............................................................................................................................................................... 20 

Gráfico 6 -  O coordenador realiza reuniões com  representantes da turma .......................... .20 

Gráfico 7 -  O docente discute e retoma o plano de ensino ao longo do semestre ................ 21 

Gráfico 8 -  O docente procura desenvolver um trabalho interdisciplinar .............................. 21 

Gráfico 9 – O docente oportuniza a interação entre as atividades práticas e teóricas ... ....22 

Gráfico 10 – O docente estimula a sua participação na disciplina, desenvolvimento o 
espírito  crítico-reflexivo. ........................................................................................................................... 23 

Gráfico 11 -  O curso discute sobre consciência ética para  exercício profissional ...........24 

Gráfico 12 -  O curso oferece atividades de prática profissional( estágios) compatíveis 
com o proposto no projeto pedagógico do 
curso.......................................................................................................................................................................24 

Gráfico 13- Atividades de iniciação a pesquisa são  integradas ao ensino e a extensão..24 

Gráfico 14 -  A periodicidade de eventos científicos no IESMA/UNISULMA é satisfatória. 
...............................................................................................................................................25  

Gráfico 15-  Você participa de eventos promovidos pela faculdade como semana de 
iniciação científica, jornadas  específicas dos cursos........................................................................26 

Gráfico 16  - Você está envolvido com algum atividade de iniciação 
científica................................................................................................................................................................26 

Gráfico 17- As atividades de extensão atendem a necessidade da comunidade local.......27 

Gráfico 18  -  Atividades de iniciação a pesquisa são integradas ao ensino e a extensão . 27 

Gráfico 19-  Você conhece as ações, projetos de extensão promovidos pela instituições 28 

Gráfico 20- Como  você qualifica a imagem do IESMA/UNISULMA .......................................... 31 

Gráfico 21 Como você avalia os canais de comunicação com  fins de divulgação utilizados 

pelo IESMA/UNISULMA ( TV, rádio, panfletos, jornais impressos, redes 

sociais,outdoors)............................................................................................................................................32 

Gráfico 22 – Como você avalia as ações de nivelamento( palestras, oficinas de orientação 
de estudo , etc.) por ocasião da integração acadêmica................................................................... 34 

Gráfico 23 -  Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de discente  em 
situação econômica desfavorecida no IESMA/ UNISULAM. ......................................................... 35 

 



 

Gráfico 24-  A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de consumo 
satisfatório................................................................................................................. ........................................36 

Gráfico 25-  A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de consumo 
satisfatório................................................................................................................. ..............................................37 

Gráfico 26 - A biblioteca dispõe de títulos em número suficiente...............................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1 - Avaliação dos Eixos  .............................................................................................................. ..13 

Quadro 2 - Síntese –  Eixo 1- Dimensão 8- Política de Avaliação   ............................................. ..19 

Quadro 3- Síntese  da análise : Eixo 3 -  Dimensão 2- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 
Extensão 
............................................................................................................ .......................................................................27 
Quadro 4- Síntese da análise: EIXO 3-DIMENSÃO 4- Comunicação com a Sociedade..........32 

 
Quadro 5- Síntese da análise: EIXO 3-  DIMENSÃO 9- Política de atendimento aos 
discentes.................................................................................................................................................................35 
 
Quadro 6- Síntese da análise: EIXO 5-  Dimensão 7 – Infraestrutura 
Física............................................................................................................................................................................37 

 
 



 

 
LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Cronograma de Atividades .......................................................................................................9 

Tabela 2 – Eixos Avaliados  ......................................................................................................................... 10 
 
Tabela 3- Sujeitos participantes da pesquisa.........................................................................................11 
 
Tabela 4 - Padrão de respostas objetivas no questionário da CPA 2016 - Discente, docente 
e técnico administrativo...........................................................................................................................12



    

 
1.  INTRODUÇÃO 
 
 
1.1  Dados da instituição 

 
 

• Nome: Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão 

• Código da IES: 2724 
 
 
1.2 Caracterização da IES 
 
 

O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA, é uma 

instituição privada, com fins lucrativos, com sede em Imperatriz, Estado do Maranhão, 

mantido pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão - UNISULMA, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede e foro no Município de Imperatriz, Estado do 

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

 O credenciamento do IESMA data de 18 de outubro 2004 pela Portaria 

Ministerial nº 3.981, e recredenciado pela Portaria Ministerial n°1427 de 16 de 

dezembro de 2016. Seu perfil é de uma instituição pluricurricular, que atua nas áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências da Saúde caracterizada pela 

qualidade do ensino ministrado, desenvolvendo atividades de extensão e de investigação 

integradas ao ensino. 

Nos termos do seu PDI “a avaliação institucional é um forte instrumento de 

melhoria da qualidade do ensino”. Seu uso faz parte do cotidiano da Instituição, dos 

professores e dos alunos. Ela consiste em ação participativa, coletiva, livre de ameaças, 

crítica e transformadora dos sujeitos envolvidos e de toda a Instituição. Professores, 

alunos, funcionários administrativos, participam do processo respondendo 

questionários, criticando os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em 

grupo os problemas de ensino e, também, dando sugestões que provoquem a melhoria 

da qualidade do ensino e da Instituição como um todo. 

 
2 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 criação da CPA na IES , consta da Portaria UNISULMA Nº 08/2010, que 

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



    

processo de auto avaliação institucional do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão – IESMA/UNISULMA, seus membros estão designados pela Portaria DG n° 

05/2015 de 15 de maio de 2015.              

Cumpre esclarecer que ação avaliativa da CPA não cumpre apenas uma 

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

processos e reflexões pautadas em leituras da realidade, que conduziram o grupo a um 

amadurecimento epistemológico e político na medida em que compreenderam ainda 

mais a responsabilidade da Comissão como subsídio para o aperfeiçoamento da gestão 

universitária. 

 
2.1 Representantes Discentes 

 Laila Camila Cardoso Pereira - matrícula: 1128500164 

 Silmara Campos Oliveira Leoni matrícula - matrícula: 142600023 
 
 
2.2 Representantes Docentes 

 Antônio Sousa Alves - Presidente da CPA 

 Bárbara Conceição Braga Novaes 

 Sarah Lamarck 
 
 

2.3 Representantes Técnico-Administrativos 

 Wilma Chaves Cunha 

 Leidiane Sousa Lima Fernandes 
 
 

2.4 Representantes da Sociedade Civil Organizada 

 Audileide Barbosa Lima 

 Roberto Lima Freire 
 
 
2.5 Ato de designação da CPA 

Portaria da Direção Geral - nº 05/2015  de 15 de maio  de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

3 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES 
 

 Tabela 1-Cronograma de Atividades 
 

 2016 2017 

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

ETAPA 1 

Capacitação da 
CPA 

  X           

Sensibilização     X         

Elaboração do 
Projeto de Auto 
- Avaliação. 

  X           

ETAPA 2 

Determinação 
dos 
Instrumentos 
de Coleta
 
e 
Indicadores 

    X         

Coleta de dados 
e informações 

    X X X       

Preparação 
Relatório 

      X X      

Divulgação 
Relatório 

       X      

Balanço Crítico 
Parcial 

       X X     

ETAPA 3 

Preparação de 
Relatório Final 

         X X   

Divulgação do 
Relatório Final 

           X  

Balanço Crítico            X  

Correções do 
Relatório Final 

           X X 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

A partir da reformulação de seu instrumento de coleta de dados, a proposta 

para 2016, foi avaliar os Eixos 1- Planejamento e avaliação institucional, Eixo 3- 

Políticas Acadêmicas e Eixo  5 – Infraestrutura  física, conforme  segue  tabela abaixo. 

Tabela 2- Eixos Avaliados  

EIXO DIMENSÃO SEGMENTO AVALIADOR 

1-Planejamento e 

Avaliação Institucional. 

8-Planejameto e 

Avaliação.  

Docentes, técnicos 

administrativo e 

discentes. 

 

 

3-Políticas  Acadêmicas.  

2-Políticas para ensino, 

pesquisa  e extensão. 

Discentes e docentes. 

4-Comunicação com a 

sociedade. 

Docentes, técnicos 

administrativo e 

discentes. 

9-Politicas de 

atendimento aos 

discentes  

Discentes  

5-Infraestrutura Física 7-  Infraestrutura física Docentes, técnicos 

administrativo e 

discentes. 

 
 
4 METODOLOGIA 
 
 

O processo de avaliação realizado em 2016 foi embasado em dados de pesquisa 

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

metodológicas: 

 Análise do relatório final da CPA 2015 pela comissão. 

 Levantamento de demandas da  gestão da IES referente ao ano de 2016. 

 Revisão dos instrumentos de avaliação aplicados em 2015 e melhoria dos 

questionários tornando-os mais dinâmico. 

 Levantamento de demandas apontadas na Ouvidoria no ano de 2016. 

 Levantamento de demandas nas coordenações de curso e na gerência 

administrativa. 



    

 Reuniões periódicas para análise dos materiais coletados e sistematização   da 

avaliação institucional 2016. 

 Elaboração do plano de trabalho. 

 Validação dos instrumentos. 

 Sensibilização da comunidade. 

 Aplicação dos instrumentos para alunos, professores e pessoal técnico- 

administrativo. 

 Apresentação dos dados preliminares com coordenadores de curso e demais 

setores. 

 Elaboração de quadro-síntese com os percentuais das respostas de 

acadêmicos, docentes e técnicos- administrativo. 

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

avaliação de fim de ano. 

 Elaboração de relatório final. 

 Apresentação e discussão dos resultados. 

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

que trata da Avaliação Institucional. 

 
4.1 Sujeitos participantes da pesquisa 
 
 

Os sujeitos participantes da pesquisa em 2016 estão demonstrados na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3 - Sujeitos participantes da pesquisa 
 

SUJEITOS APTOS A RESPONDER RESPONDERAM % 

Docentes 114 54 47,37% 

Discentes 2006 779 38,83% 

Técnico-Administrativo 68 10 14,78% 

 
Fonte: Avaliação Institucional 2016 IESMA/UNISULMA 

 
 
4.2 Instrumentos utilizados para operacionalizar a proposta de auto avaliação. 
 
 

  Levando  em  consideração  a Nota técnica  INEP/ DAES/ CONAES 

N°065/2014,    que apresenta  sugestões de  roteiro para a elaboração do relatório  da 

CPA, e o relatório de 2015,  a comissão percebeu a necessidade de adequar o 



    

instrumento de  coleta de dados, de modo que   pudesse  contemplar  e analisar  um 

mesmo  objeto/ dimensão   pelos olhares dos  vários segmentos   avaliadores. 

Na elaboração  do  novo questionário  da CPA,  serviu de base para análise 

e reformulação   o instrumento de  avaliação  de curso, instrumento de avaliação de 

instituições, questionário  do estudante no   ENADE e o PDI da  IES. Todas as decisões 

foram tomadas a partir de argumentações e análises provocadas  por  todos os 

membros da CPA, democratizando assim os espaços de participação interna,  e 

preparando  a todos  para atuarem também com segurança no processo de 

sensibilização. 

Dentro das deliberações a mudança das variáveis,  deve ser ressaltada, 

pois se acredita que   as variáveis  “excelentes, bom, regular, ruim e não sei 

responder/ não se aplica” são   mais  comuns  aos  alunos, facilitando  sua 

interpretação  e participação no processo  avaliativo.  Além disso,  em alguns casos   as 

opções  “ SIM  E NÃO”   são usadas.  

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

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

optou por uma das respostas, conforme a escala abaixo: 

 

Tabela 4 - Padrão de respostas objetivas no questionário da CPA 2016 - 
Discentes, docentes  e técnico administrativo. 

 
EXCELENTE BOM REGULAR RUIM NÃO SEI 

RESPONDE
R 

SIM NÃO 

Fonte: Avaliação Institucional 2016 IESMA/UNISULMA 

 
 
4.3 Formas de análise e tratamento dos dados 
 
 

Foram confeccionados gráficos explicitando a opinião da comunidade 

acadêmica sobre perguntas selecionadas em cada dimensão. 

Os relatórios setoriais posteriormente foram disponibilizados para os órgãos 

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

fim de ano. 

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

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

documentais que posteriormente foram encaminhados a CPA. Esses relatórios setoriais 

constituíram a base para a construção do relatório final. 

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

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



    

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

da Informação. 

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

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

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

participaram do processo. 

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

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

vista a contextualização do problema. 

Os dados relativos à avaliação 2016 são apresentados e discutidos de forma 

integral, apresentados de maneira legível através do auxílio de gráficos e tabelas, em 

seguida, faz-se a interpretação e análise dos resultados. Essa forma de análise visa uma 

leitura das partes e do todo apresentado, posto que seja  de extrema importância à 

transversalidade das informações, gerando uma visão holística dos elementos 

envolvidos na análise. Como procedimento metodológico de tabulação dos resultados 

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

apresenta da seguinte forma: 

 É considerada avaliação Parcialmente Satisfatória quando a soma do 

percentual atribuído aos conceitos excelente e bom atingir o percentual 

de 40 a 50% 

 É considerada avaliação Satisfatória - quando o percentual atribuído aos 

conceitos excelente e bom somados seja igual ou superior a 51%. 

 Insatisfatória -  quando os conceitos regular, ruim e não  sei responder 
atingirem um percentual  igual ou superior a 51%; 

 Satisfatória – quando  o conceito Sim  atingir  um percentual igual ou  
superior a 51%; 

 Insatisfatória – quando o  conceito Não atingir  um percentual  igual ou  
superior a 51%. 

  

 
5 DESENVOLVIMENTO 
 
 

A seguir serão apresentados os dados e as informações pertinentes a cada 

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

administrativo.  Estão organizados em tabelas, possibilitando assim uma visão global 

do quesito avaliado, bem como, mostrando se este foi considerado satisfatório ou 

insatisfatório. 

 



    

 
Quadro 1 - Avaliação   dos  Eixos  
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QUESITO 

 
CONCEITO 

A informação referente ao período de avaliação 
institucional. 

72% 

Satisfatório 

Há interesse em conhecer o resultado deste 
processo avaliativo. 

93% 
Satisfatório 

Os instrumentos utilizados pelo  
IESMA/UNISULMA para coleta e registro de 
questionamento funcionam adequadamente. 

69% 
Satisfatório 

Os registros e os resultados são efetivamente 
levados em consideração pelas instâncias 
acadêmicas e administrativas do 
IESMA/UNISULMA. 

63% 
Satisfatório 

Como você avalia a atuação da CPA. 70% 
Satisfatório 
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COORDENADOR  DE CURSO 

 O coordenador discute as concepções, objetivos 
do curso e perfil do  egresso. 

71%( sim) 
Satisfatório 

O coordenado  realiza reuniões  com os 
representantes  de turma. 

67% 
Satisfatório 

DOCENTE 

O docente procura desenvolver  um trabalho 
interdisciplinar. 

80% 
Satisfatório 

 O docente relaciona  os conteúdos da disciplina 
com a realidade atual do contexto social. 

86% 
Satisfatório 

 O docente oportuniza  a interação  entre as 
atividades práticas e teóricas.  

81% 
Satisfatório 

 O docente   estimula a sua participação na 
disciplina, desenvolvendo  espirito critico  
reflexivo. 

82% 
Satisfatório 

O docente discute e retoma o plano de  ensino  ao  
longo do curso. 

81,28% 
Satisfatório 

O docente  utiliza recurso didáticos diversificado 
e de qualidade. 

64% 
Satisfatório 

CURSO 

O curso  oferece atividades  de prática 
profissional  (estágios)  compatíveis com a 
proposta do PPC. 

89% 
Satisfatório 

O Curso discute sobre a consciência ética para o 
exercício  profissional. 

84% 
Satisfatório 



    

PESQUISA 
Você está envolvido  com alguma atividade de 
iniciação  científica. 

51,18% (Não) 
Insatisfatório 

Você participa de eventos  científicos  promovidos  
pela faculdade como semana de iniciação 
científica, jornadas específicas do curso. 

77% 
Satisfatório 

As atividades de iniciação  científica são 
integradas ao ensino e a extensão. 

71% 
Satisfatório 

A periodicidade de eventos científicos  no IESMA/ 
UNISULMA  é satisfatória. 

71% 
Satisfatório 

EXTENSÃO 

 As atividades de extensão  atendem  às 
necessidades  da comunidade local. 

59% 
Satisfatório 

Você conhece as ações, projetos  de extensão 
promovidos  pela instituição. 

63%( sim) 
Satisfatório 

As atividades de extensão são articuladas  com o 
ensino e a iniciação científica. 

60% 
Satisfatório 

Você participa  de algum projeto de extensão do 
IESMA/UNISULMA. 

69%(Não) 
Insatisfatório 
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QUESITO 

 
CONCEITO 

Como você qualifica a imagem do 
IESMA/UNISULMA 

80% 
Satisfatório 

Como você avalia os canais de comunicação com 
fins de divulgação utilizados pelo 
IESMA/UNISULMA 

75% 
Satisfatório 

A Comunidade interna  e externa tem 
conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
IESMA/UNISULMA no âmbito do Ensino. 

 
68% 

Satisfatório 

A Comunidade interna  e externa tem 
conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
IESMA/UNISULMA no âmbito da Iniciação 
Científica. 

60% 
Satisfatório 

A Comunidade interna  e externa tem 
conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
IESMA/UNISULMA no âmbito do extensão. 

63% 
Satisfatório 
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QUESITO 

 
CONCEITO 

Como você avalia as ações de Nivelamento( 
palestras, oficinas  de orientação de estudo, 
etc.)por ocasião da integração acadêmica. 

76% 

Satisfatório 

 Existem ações que favoreçam a inclusão e 
permanência de discentes em situação econômica 
desfavorecida no IESMA/ UNISULMA 

76% 

Satisfatório 
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QUESITO 

 
CONCEITO 

 A manutenção e conservação das instalações  físicas 
são satisfatórias  

53% 

Insatisfatório 
Os equipamentos no laboratório de informática são 
adequados e em número suficiente 

57% 
Satisfatório 

Os laboratórios são adequados em termo de espaço e 
equipamento  

60% 

Satisfatório 

A biblioteca dispõe dos livros básicos e 
periódicos recomendados pelas unidades 
curriculares 

76% 

Satisfatório 

A cantina oferece qualidade e diversidade  de 
produtos de consumo satisfatório 

52% 

Insatisfatório 

Os serviços de limpeza do campus são adequados  74% 

Satisfatório 

 
 

6 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

A partir da modificação  do instrumento de coleta de dados foi preferível  

fazer as análises com as considerações de cada eixo e dimensão e quanto pertinente às 

interligações entre as dimensões, sob a ótica de todos os avaliadores. 

 

6.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação:  Dimensão 8 – Planejamento e avaliação. 

  A dimensão 8 – Planejamento e  Avaliação     de maneira  geral   foi  avaliada  

satisfatoriamente  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Gráfico 1 

 

A CPA  em sua constituição é o órgão com maior interesse de transparência, 

fidelidade e participação de toda comunidade interna quanto às informações, 

reclamações e sugestões  da IES colhidas por meio do questionário, relatórios setoriais, 

avaliação in loco e ENADE. Desta forma se faz necessário uma comunicação ampla e 

intensa quanto à data de avaliação.  A informação  referente ao  período de Avaliação 

Institucional foi considerada pela maioria dos avaliadores  satisfatória com o percentual 

de 72%, regular ou ruim 26% e não soube responder 1%. 

 

Gráfico 2 

 

A sensibilização sobre a importância de avaliar, acompanhar e cobrar resultados 

quanto às reclamações tem sido foco constante da equipe da CPA, de forma a provocar o 

interesse satisfatório (93%) no conhecimento dos resultados  destes processos 

avaliativos.  

 

24% 

49% 

22% 
4% 

1% 

A INFORMAÇÃO REFERENTE AO 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL . 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica

93% 

7% 

HÁ INTERESSE EM CONHECER O 

RESULTADO DESTE PROCESSO AVALIATIVO. 

SIM

NÃO



    

 

Gráfico 3 

 

A coleta de informação foi por questionário online disponibilizado na página 

eletrônica da IES  utilizando o CPF,  quando aluno na Central do Aluno, docente na 

Central do Docente e do Funcionário Técnico-Administrativo na Central do Colaborador. 

Considerado satisfatório (69%),  regular ou ruim(31%).  

 

Gráfico 4 

 

A apresentação dos resultados das avaliações,  as sugestões da CPA  nas 

resoluções das demandas surgidas e os encaminhamentos dados pela IES  tem 

apresentado um índice favorável de 70% na atuação da CPA. 

 

 

 

 

22% 

47% 

23% 

4% 4% 

 OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELO 

IESMA/UNISULMA PARA COLETA E REGISTRO DE QUESTIONAMENTO 
FUNCIONAM ADEQUADAMENTE. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica

24% 

46% 

19% 

5% 

6% 

COMO VOCÊ AVALIA A ATUAÇÃO DA 
CPA. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

 

 

 

Quadro 2-  Síntese – Eixo 1-  Dimensão 8: Política de Avaliação  

EIXO 1: POLÍTICA DE AVALIAÇAO – Dimensão 8- Política de Avaliação 

QUESITO CONCEITO AVANÇO DESAFIOS IMPLEMENTAÇÃO 
NO PDI 

Como é a informação 
sobre o período de 
avaliação 
institucional. 

72% 

Satisfatório 

Participação  
dos 
coordenadore
s no período  
de avaliação 
da CPA. 

Fortalecer  uma 
cultura avaliativo. 

 Avaliar a 
administração 
acadêmica e o 
planejamento global 
da instituição, 
corrigindo e 
melhorando a 
qualidade da gestão. 

 

 

 

 Ampliar a integração 
dos mecanismo de 
avaliação  interna- 
CPA, Ouvidoria; 

 

 

 

 Aperfeiçoamento  da 
divulgação  as 
avaliações em geral; 

 

 

Há interesse em 
conhecer o resultado 
deste processo 
avaliativo. 

93% 
Satisfatório. 

A 
disponibilida
de de 
divulgação  
do relatório 
para a 
comunicada 
de acadêmica 

Obter maior 
adesão 
voluntária dos 
sujeitos 
avaliadores. 

Os instrumentos 
utilizados pelo  
IESMA/UNISULMA 
para coleta e registro 
de questionamento 
funcionam 
adequadamente. 

69% 
Satisfatório 

Uso de um 
instrumento  de 
coleta de dados 
que  contempla as 
10 dimensões, 
comparando a 
partir da visão 
dos sujeitos 
avaliadores.  

Filtrar os 
dados par  

Como você avalia a 
atuação da CPA. 

70% 
Satisfatório 

Oportunizar 
uma análise  
dos dados por  
curso. 

Tornar o 
processo 
avaliativo mais  
rápido e  ágil. 

 

6.2 Eixo 3- Políticas Acadêmicas. Dimensão 2- Políticas Para o Ensino, A Pesquisa E. 

Extensão 

6.2.1  Coordenador  

O coordenador foi avaliado por docentes e discentes e foram abordados neste 

relatório dois questionamentos. Após análise dos gráficos, conclui- se que o trabalho 

desempenhado pelos coordenadores dos cursos foi aprovados, analisando se esse 

discute as concepções- objetivos do curso e perfil do egresso, foi obtido um 

resultado de 71% sim e 29% não, envolverem 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. Quanto 

ao quesito se o coordenador realiza reuniões com os representantes de turma o 

resultado obtido foi de 44% excelente, 36% bom, 14% regular e 4% ruim.  

Gráfico 5 

 

 

Gráfico 6  

 

 

6.2.2 Docente  

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

aquele que orienta a reconstrução do conhecimento, elencamos questionamentos que 

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

O primeiro questionamento a ser analisado foi se o professor discute 

retoma o plano de ensino ao longo do semestre, onde foi obtido um resultado 

satisfatório( 80%),  apesar de ainda apontar índice de insatisfação(18%), denotando que 

71% 

29% 

 O COORDENADOR DO CURSO DISCUTE 
AS CONCEPÇÕES - OBJETIVOS DO CURSO E PERFIL DO EGRESSO. 

SIM

NÃO

44% 

36% 

14% 

4% 2% 

 O COORDENADOR  REALIZA 

REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DE TURMA. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se
aplica



    

a discussão do Plano de Ensino com os discentes, constitui-se procedimento 

fundamental para sua reconstrução permanente e democratizada do acesso do aluno ao 

que está previsto para ser desenvolvido em termos de promoção da aprendizagem no 

semestre. 

Gráfico 7  

 

No segundo questionamento foi abordado o se o docente procura 

desenvolver um trabalho interdisciplinar, ressaltando que de acordo com PDI, torna-se 

fundamental implementar as ações na perspectiva interdisciplinar para desenvolver 

habilidades e competências, segundo perfil do egresso. Desta forma os alunos apontaram 

um resultado satisfatório com índice de 44% excelente e de 36% bom, em relação ao 

resultado insatisfatório obteve-se índice de 14% regular e 4% ruim.  

 

Gráfico 8 

 

44% 

36% 

14% 

4% 2% 

 O  DOCENTE  DISCUTE RETOMA O PLANO DE ENSINO AO LONGO DO 

SEMESTRE. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica

44% 

36% 

14% 
4% 

2% 

 O DOCENTE PROCURA DESENVOLVER 

UM TRABALHO INTERDISCIPLINAR.. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se
aplica



    

Na análise dos discentes sobre se as estratégias pedagógicas utilizadas 

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

observar 44% no conceito excelente e 36% no conceito bom, o que expressa os 

resultados do investimento na formação continuada docente. Os índices de insatisfação 

foram de 14% no conceito regular e 4% no conceito ruim, apesar de ser menos 

expressivo requer atenção no contexto das discussões e da própria formação continuada 

docente, embora tenha tido avanços. É importante lembrar que um bom profissional 

forma-se na relação constante entre teoria e prática, pois é a partir da ação e da reflexão 

que se constrói um indivíduo em estado de mudança. 

 

Gráfico 9  

 

Quando o discente avalia se o docente estimulou a participação do 

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

positivo, uma vez que apresentou índice de 80% nos conceitos satisfatórios, torna-se 

imprescindível que formemos profissionais que tenham competência de enfrentar os 

desafios atuais que o mercado requer, construindo uma consciência crítica a respeito do 

contexto no qual está inserido. 

Gráfico 10 

 

44% 

36% 

14% 

4% 2% 

O DOCENTE OPORTUNIZA A INTERAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES 
PRÁTICAS E TEÓRICAS 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica

44% 

36% 

14% 

4% 2% 

 O DOCENTE ESTIMULA A SUA 
PARTICIPAÇÃO NA DISCIPLINA, DESENVOLVENDO O ESPÍRITO CRÍTICO- 

REFLEXIVO. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

 

6.2.3 Curso  

Os projetos dos cursos do IESMA, direcionados pelas respectivas  diretrizes 

curriculares nacionais dos cursos são pautados em princípios éticos na atuação 

profissional, sendo importante à discussão sobre a ética profissional durante todo o 

curso.  Desta forma foi questionado se o curso discute sobre consciência ética para o 

exercício profissional, obtendo um resultado satisfatório com índice de 84% e um 

resultado insatisfatório de 15%. 

Gráfico 11 

 

 

O Segundo questionamento a respeito dos cursos foi sobre o estágio, sendo 

este obrigatório conforme lei federal 6.494 de 07/12/1997, regulamentada pelo decreto 

de lei 87.497 de 18/08/1982 que determina o cumprimento de 10% da carga horária 

prescrita para o currículo mínimo dos cursos de graduação, desta forma os alunos 

avaliaram se o curso oferece atividades de prática profissional (estágios) 

compatíveis com o proposto no projeto pedagógico do curso, o resultado obtido foi 

satisfatório onde 89% dos discentes responderam que sim e 11% responderam que não, 

há a possibilidade deste percentual de 11% se tratarmos de  alunos que ainda não foram 

para os estágios. 

Segundo o Manual de estágios à obrigatoriedade tem intuito de articular os 

ensinamentos teóricos e práticos ao discente um processo de aprendizagem em 

conformidade com o mercado de trabalho, permitindo-lhe refletir os conteúdos, a 

prática, as exigências operacionais táticas e estratégias das organizações em seu 

cotidiano sejam elas públicas ou privadas. 

49% 

35% 

11% 
4% 

1% 

 O CURSO DISCUTE SOBRE CONSCIÊNCIA ÉTICA PARA O EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

Gráfico 12 

 

 

6.2.4 Iniciação à pesquisa 

 

   Em conformidade   com a política   da IES, a pesquisa  está  articulada com o  

Ensino e  fundamenta  na iniciação  científica, para a promoção  e formação  de  um egresso  

com autonomia intelectual e critica. Quando se avaliou o  quesito  “atividades de 

iniciação a pesquisa  são integradas ao ensino e a extensão”,   o percentual  de  

satisfação  foi de   71%  que responderam sim para este quesito.      

 Gráfico 13

 

 

 

 

89% 

11% 

O CURSO OFERECE ATIVIDADES DE 
PRÁTICA PROFISSIONAL (ESTÁGIOS) COMPATÍVEIS COM O PROPOSTO NO 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO. 

SIM

NÃO

71% 

29% 

Atividades de iniciação a pesquisa  são integradas ao ensino e a extensão. 

SIM

NÃO



    

 

 

  Ainda    dentro  desta  perspectiva,  no  quesito  “a periodicidade de eventos  

científicos no IESMA/ UNISULMA,   ficam  no  percentual de  100% de satisfação, quando 

respondem  com o percentual de   71% excelente  e 29% bom.  A ação  da instituição  com 

os eventos  de cunho científico  possibilitam ao aluno  uma discussão  interdisciplinar e de 

questões relevantes  sociais e econômicas  pertinentes a cada curso. 

 

Gráfico 14  

 

 

 Além da  periodicidade dos eventos  a CPA, a  maioria dos alunos 

participam de eventos científicos promovidos pela faculdade como a semana de 

iniciação científica, jornadas específicas dos cursos, entre outros, como indicou 78% dos 

alunos. Os docentes buscam essa envolvimento dos alunos, fundamental para que as 

ações de ensino, pesquisa e extensão possam ser bem desenvolvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

0% 0% 

A periodicidade de eventos científicos  no IESMA/ UNISULMA  é 
satisfatória. 

Excelente

Bom

Regular

 Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

 

Gráfico 15 

 

    Apesar da participação  e periodicidade dos eventos de cunho científico   

desenvolvidos pelo IESMA, o envolvimento  dos discentes  com alguma atividade de 

iniciação  científica  foram  avaliadas como  insatisfeita no percentual de  51%%. 

Diante deste  contexto,  a IES poderá  efetivar e sistematizar atividades de iniciação  

científica para maior participação dos  alunos. 

 

Gráfico 16 

 

 

 

78% 

22% 

  Você participa de eventos 

Científicos promovidos pela faculdade como semana de iniciação 
científica, jornadas específicas dos cursos. 

 

SIM

NÃO

49% 
51% 

  Voce está envolvido  com alguma atividade de iniciação  

científica. 

 

SIM

NÃO



    

 

6.2.5 Extensão  

Gráfico 17 

 

Da análise do gráfico que verifica se as atividades de extensão atendem a 

necessidade da comunidade local, verificou-se que 59% dos alunos estão satisfeitos com 

a interelação entre faculdade e comunidade. É o resultado das ações previstas na 

responsabilidade social da IES, com atenção aos problemas existentes na comunidade e 

região, e a proposição de alternativas debatidas pelos acadêmicos, com o objetivo de 

interferir na realidade, visando contribuir em sua melhoria. 

Gráfico 18 

 

No tocante a integração entre as atividades de iniciação a pesquisa e ensino e 

extensão, significativa maioria, 71% do alunos, avaliou positivamente o quesito. Este 

indicador sinaliza que os docentes estão conseguindo avançar na articulação do tripé 

educacional – ensino, pesquisa e extensão.   

 

20% 

39% 

17% 

4% 

20% 

As atividades de extensão  atendem a necessidade da  comunidade local. 

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se aplica

71% 

29% 

Atividades de iniciação a pesquisa  são integradas ao ensino e a 

extensão. 

SIM

NÃO



    

Gráfico 19 

 

 

Da análise do gráfico acima, constata-se que as ações e projetos de extensão da IES 

são conhecidos da maioria dos alunos que avaliaram o quesito – 63%. Apesar do item ser 

avaliado satisfatoriamente, o indicador é inferior ao número de alunos que informou 

participar dos eventos científicos e que identificam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. A IES pode contribuir na melhor divulgação das ações e eventos de extensão 

que realiza. 

 
Quadro 3- Síntese  da análise: Eixo 3 -  Dimensão 2- Políticas para o Ensino, a 
Pesquisa e Extensão.  

EIXO 3- POLÍTICAS ACADÊMICAS. 
DIMENSÃO 2- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e. 

Extensão 

QUESITO CONCEIT0 AVANÇO  DESAFIO  IMPLANTAÇÃO 
NO PDI 

COORDENADOR  DE CURSO 

 O coordenador discute 
as concepções, objetivos 
do curso e perfil do  
egresso. 

71%( sim) 
Satisfatório 

 A jornada de 30 
h  para os 

coordenadores  

  

O coordenado  realiza 
reuniões  com os 
representantes  de 
turma. 

67% 
Satisfatório 

Articulação de  
reuniões com os  
discentes,  como 
mecanismo de  

escuta às 
necessidades e 

efetivar a 
participação  

discentes; 

Acrescentar  os 
relatos dos discentes  
com instrumento de  

análise para os 
relatórios  da CPA 

 

DOCENTE 

63% 

37% 

Você conhece as ações, projetos de extensão  promovidos pela 
instituição  

SIM

NÃO



    

O docente procura 
desenvolver  um trabalho 
interdisciplinar. 

80% 
Satisfatório 

Implantação dos  
seminários  

temáticos  nas 
matrizes 

curriculares  

 Estruturar  uma 
regulamentação dos 
seminários  

 
 
 
 
 
Revisão  ampla e 

minuciosa dos 
Planos de Ensino  e 
atualização das 
metodologias  de 
ensino priorizando 
as de caráter ativo 
e interdisciplinar 

 O docente relaciona  os 
conteúdos da disciplina 
com a realidade atual do 
contexto social. 

86% 
Satisfatório 

 
Docentes mais 

qualificados  com  
pós-graduação 
strictu senso 

 
 

Formação  
continuada dos 

docentes  

  
 
 
 
Coerência dos  
PPC’s com os  
Planos de Ensino   

 O docente oportuniza  
a interação  entre as 
atividades práticas e 
teóricas.  

81% 
Satisfatório 

 O docente   estimula a 
sua participação na 
disciplina, 
desenvolvendo  espirito 
critico  reflexivo. 

82% 
Satisfatório 

O docente discute e 
retoma o plano de  
ensino  ao  longo do 
curso. 

81,28% 
Satisfatório 

 
Atuação do 

coordenador. 

 
Manter  a 
discussão e  a 
retomada do  
plano de ensino 
durante todo o 
semestre. O docente  utiliza 

recurso didáticos 
diversificado e de 
qualidade. 

64% 
Satisfatório 

CURSO 

O curso  oferece 
atividades  de prática 
profissional  (estágios)  
compatíveis com a 
proposta do PPC. 

 
89% 

Satisfatório 

 
Implantação  da 
coordenação de 
estágio para os 
cursos da saúde. 

 
 
 
 
 

 
Ampliar os espaços e 

campo de  estágio  
curricular  e 

extracurricular,  
Visando  a diversificação 

para atuação  
profissional 

Revisão ampla e 
minuciosa dos 

Planos de Ensino 
e atualização das 
metodologias de 

ensino 
priorizando as 

de caráter ativo e 
interdisciplinar e 

ético; O Curso discute sobre a 
consciência ética para o 
exercício  profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84% 

Satisfatório 

PESQUISA 



    

Você está envolvido  
com alguma atividade 
de iniciação  científica. 

51,18% (Não) 
Insatisfatório 

 
 
 
 

Implantação do 
sistema de 

eventos. 
 
 

Seminários 
temáticos  

obrigatório em 
alguns cursos,   

com o objetivo de  
despertar à 

iniciação  
científica. 

 
 
Iniciar atividades  

que  contemplem  a 
iniciação científica, 
além da  
regulamentação 
pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidação da 
Semana de 
Iniciação 

Científica em nível 
local e regional 

Você participa de 
eventos  científicos  
promovidos  pela 
faculdade como semana 
de iniciação científica, 
jornadas específicas do 
curso. 

77% 
Satisfatório 

As atividades de 
iniciação  científica são 
integradas ao ensino e a 
extensão. 

71% 
Satisfatório 

 Reestruturação  a  
Semana de Iniciação  
Científica. 

A periodicidade de 
eventos científicos  no 
IESMA/ UNISULMA  é 
satisfatória. 

100% 
Satisfatório 

EXTENSÃO 

 As atividades de 
extensão  atendem  às 
necessidades  da 
comunidade local. 

59% 
Satisfatório As atividades de 

extensão cada vez 
mais se voltam para 
as demandas locais, 
formando 
profissionais com 
condições de 
diagnosticar a 
realidade e 
interferir. 

Ampliar a atuação 
das atividades 
extensionistas na IES, 
sugerindo a criação 
de sua 
regulamentação legal 
e manual de 
procedimentos, além 
de melhoria nas 
formas de registro. 

 
Redefinir as ações 

de extensão entre 
projetos e ações de 
caráter pontual ou 
periódico, 
ampliando a 
perspectiva 
interdisciplinar e 
intercursos. 

 

 
 
Promover 

atividades 
integradas de 
ensino, iniciação 
científica e 
extensão, bem 
como atividades 
intercursos tais 
como Dia da 
Responsabilidade 
Social. 

Você conhece as ações, 
projetos  de extensão 
promovidos  pela 
instituição. 

63%( sim) 
Satisfatório 

Em decorrência da 
realização de um 
maior número de 
ações e projetos de 
extensão, houve um 
avanço no 
reconhecimento das 
ações realizadas. 

Melhorar a 
divulgação das ações 
e projetos de 
extensão promovidos 
pela IES. 

As atividades de 
extensão são articuladas  
com o ensino e a iniciação 
científica. 

60% 
Satisfatório 

A articulação entre 
ações de ensino, 
pesquisa e extensão 
avançou, com uma 
maior execução 
entre os docentes. 

Ampliar a 
articulação entre 
ações de ensino, 
pesquisa e 
extensão, com a 
criação da 
regulamentação e 
manual de 
procedimentos. 



    

Você participa  de 
algum projeto de extensão 
do IESMA/UNISULMA. 

69%(Não) 
Insatisfatório 

Nesse quesito não 
houve avanços. 

Aumentar o número 
de alunos que 

participam dos 
projetos de extensão, 
socializando os dados 

com Direção 
Acadêmica, 

Coordenadores e 
docentes, para que se 

estruturam as 
diretrizes de uma 

política de fomento à 
extensão. 

 

6.3 Eixo 3- Políticas Acadêmicas. Dimensão 4- Comunicação Com A Sociedade 

 
A comunicação com a sociedade,   Dimensão  04,  foi  avaliada  como satisfatória  

em  todos  os  itens  avaliados, como  demostra os gráficos  abaixo: 

Gráfico 20 

 

Com o  percentual de  32% de excelente e 49% de  Bom   os segmentos  

avaliadores  qualificam a  imagem da UNISULMA como   satisfatória obtendo uma 

somatória de 81%.   Além de obter  a somatória de 19%  nos conceitos  ruim e regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

49% 

16% 

3% 0% 

Como  você qualifica a imagem do IESMA UNISULMA   

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se
aplica



    

 

Gráfico 21  

 

Os meios  de comunicação   que o IESMA/ UNISULMA   utiliza  para 

comunicação externa   foi   avaliado  expressivamente   satisfatório  quando  obtém  75%  

na somatória de excelente e  bom.  É importante relatar que a comunicação interna e 

externa da Unisulma é feita pela  redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, onde suas  

informações são atualizadas diariamente com fotos e textos, relatando as diversas ações 

que acontecem na instituição. 

O site www.unisulma.edu.br dispõe das informações institucionais como 

histórico, corpo administrativo, calendário acadêmico, instalações, regulamentos de 

setores específicos, guia acadêmico, curso de graduação e pós-graduação, vídeos, 

notícias, informações sobre o vestibular e programas institucionais, tudo acessível  à 

comunidade  interna e externa. 

 

Quadro 4- Síntese da análise: EIXO 3-DIMENSÃO 4- Comunicação com a Sociedade 

EIXO 3- POLÍTICAS ACADÊMICAS. 
DIMENSÃO 4- Comunicação com a Sociedade 

QUESITO CONCEITO AVANÇO DESAFIOS IMPLEMENTAÇÃO 
NO PDI 

Como você qualifica 
a imagem do 
IESMA/UNISULMA 

80% 
Satisfatório 

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

 

  

 

 

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

30% 

45% 

21% 

4% 0% 

Como  você avalia os canais  de comunicação  com fins de divulgação 
utilizados pelo IESMA/ UNISULMA( TV, radio, panfletos, jornais impressos, 

redes sociais, outdoors) 

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

Como você avalia os 
canais de 
comunicação com 
fins de divulgação 
utilizados pelo 
IESMA/UNISULMA 

75% 
Satisfatório 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

A Comunidade 
interna  e externa 
tem conhecimento 
das atividades 
desenvolvidas pelo 
IESMA/UNISULMA 
no âmbito do Ensino. 

 
68% 

Satisfatório 

A Comunidade 
interna  e externa 
tem conhecimento 
das atividades 
desenvolvidas pelo 
IESMA/UNISULMA 
no âmbito da 
Iniciação Científica. 

60% 
Satisfatório 

A Comunidade 
interna  e externa 
tem conhecimento 
das atividades 
desenvolvidas pelo 
IESMA/UNISULMA 
no âmbito do 
extensão. 

63% 
Satisfatório 

 

6.4 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas. Dimensão 9- Política De Atendimento Aos 

Discentes 

  A dimensão  9 -  Atendimento ao discente, dentro do  EIXO 3 – POLÍTICAS 

ACADÊMCIAS  foi respondida somente pelos alunos, e com  base  nos resultados da  

avaliação  desta dimensão,  cujo conceito é satisfatório nos  quesitos  avaliados.  Com 

destaque para o  quesito “Como  você avalia as ações  de nivelamento ( palestras, 

oficinas de orientação de estudo, etc.) por ocasião da integração acadêmica”   foi 

avaliado  satisfatoriamente com um índice de 77%%, onde  26%  responderam excelente e  

51%   bom,  conforme  o gráfico  abicha.  Ressalta-se  que  são  fundamental   tais ações e 

acolhida  na chegada   dos alunos  ingressantes,  e que o  NAP  -– Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico atua, entre outros eixos, na ADAPTAÇÃO ACADÊMICA  com o  objetivo de   

atendê-los  no que se refere  aos  processos de  adaptação  no ensino  superior. 

 



    

    A pesquisa de ingressantes   tem ainda  o propósito  de traçar o perfil dos  

acadêmicos  para  futuras  intervenções  educativas. 

 

Gráfico 22 

 

 

Outro  aspecto avaliativo dentro  da dimensão  9  que merece destaque  é 

“existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de discentes em situação 

econômica desfavorecida no IESMA/ UNISULMA ( FIES/Pro Uni, Politica de 

Desconto, Renegociação),  foi considerado satisfatório visto  que 76% responderam 

que sim.  Vale destacar que o IESMA possui  um número  expressivo de alunos assistidos 

pelos  programas do  Governo Federal FIES,  em média de 600 alunos e Pro Uni  com  

220 alunos. 

Em  2016,  a instituição reorganizou o setor de recuperação de crédito  com o 

intuito de  evitar  a inadimplência  e melhor atender os alunos, fornecer opções de 

renegociação, de forma a evitar a evasão. As principais  ações  são a contratação de uma 

supervisora para o Setor de  Recuperação de Crédito, descontos em  multas e  juros, 

dentro os  30 dias  de vencimento da mensalidade e renegociação diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

51% 

18% 

2% 3% 

Como  você avalia as ações  de nivelamento ( palestras, oficinas de 

orientação de estudo, etc) por ocasião da integraçao acadêmica. 

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

Gráfico 23  

 

 

Quadro 5- Síntese da análise: EIXO 3-  DIMENSÃO 9- Política de atendimento aos 
discentes 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMCIAS - DIMENSÃO 9- Política de atendimento aos discentes 
 QUESITO CONCEITO AVANÇO DESAFIOS IMPLEMENTAÇÃO 

NO PDI 

Como você avalia as 
ações de 
Nivelamento     

(palestras, oficinas  
de orientação de 
estudo, etc.)por 
ocasião da 
integração 
acadêmica. 

76% 

Satisfatório 

 Atuação do  NAP- 
Núcleo de  Apoio  
Psicopedagógico  
nas questões  de 
orientação de 
estudo, adaptação 
acadêmica,  
dificuldades de 
aprendizagem e 
inclusão. 

 Reestruturar  a 
política de  
nivelamento,   
somando às ações 
do  NAP. 

 

Reestruturação com 
o fim de ampliação 
da política de apoio 
ao  discente. 

 

Implantação da 
Monitoria Voluntária  

 Existem ações que 
favoreçam a inclusão 
e permanência de 
discentes em 
situação econômica 
desfavorecida no 
IESMA/ UNISULMA 

76% 

Satisfatório 

 
A reestruturação  
do  Setor de 
Recuperação de 
Crédito.  

 Estabelecimento 
e aplicação de  
estratégias  para 
resgate de 
acadêmicos 
evadidos. 

Estabelecimento e 
aplicação de  
estratégias  para 
resgate de acadêmicos 
evadidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

24% 

Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de discentes em 
situação econômica desfavorecida no IESMA/ UNISULMA 

 

SIM

NÃO



    

 

6.5 Eixo 5- Infraestrutura Dimensão 7 – Infraestrutura Física 
 

Gráfico 24 

 

Da análise do gráfico sobre a qualidade e diversificação de produtos que a cantina 

oferece, mais de 63% dos alunos que avaliaram consideraram o serviço satisfatório 

(Excelente e Bom), todavia vale notar que 21% entenderam que o serviço é ruim, o que 

aponta a necessidade de melhoria. Interessante observar, que ainda no ano de 2016, 

foram realizados convites a diversos prestadores de serviços alimentícios para nova 

contratação, e atualmente encontra-se outra empresa atendendo a IES. 

 

Gráfico 25 

 

 

 

12% 

32% 

31% 

21% 
4% 

A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de consumo 
satisfátório 

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se aplica

25% 

44% 

23% 

7% 

1% 

A biblioteca dispõe dos livros básicos  e períodicos recomendados nas 
Unidades Curriculares  

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

Ao avaliar a biblioteca, no tocante aos livros básicos e periódicos, 69% dos 

avaliadores considerou o acervo satisfatório, o que resulta dos investimentos da IES na 

biblioteca e na permanente atualização do material. Esses dados foram levados ao 

conhecimento da gestão, para destinação de recursos específicos para aquisição de livros.  

 

Gráfico 26 

 

Ao avaliar-se a quantidade de títulos da biblioteca, verificando se estão em 

número suficiente para atender as demandas dos cursos, 54% dos alunos consideraram 

satisfatório, o que indica que a biblioteca foi elogiada pela quantidade de material à 

disposição. A despeito da avaliação positiva, foi sugerido à gestão a ampliação do número 

de títulos adquiridos, para que cada vez mais os alunos tenham acesso ao acervo. 

 

Quadro 6- Síntese da análise: EIXO 5-  Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

EIXO 5- INFRAESTRUTURA 
DIMENSÃO 7 – Infraestrutura Física 

QUESITO CONCEITO AVANÇO DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO  

NO PDI 

A manutenção e 
conservação das 
instalações físicas são 
satisfatórias 

53% 

Insatisfatório 

Houve melhoria 
nos serviços de 
limpeza, aparelhos 
de ar condicionado, 
manutenção 
predial, 
atendimento a 
internet wi-fi, 
apesar de ainda 
haver insatisfação. 

Melhoria da 
conservação do 
espaço físico e 
reestruturação dos 
espaços de 
convivência, para 
maior acolhida aos 
acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

19% 

36% 

29% 

15% 

1% 

A biblioteca dispõe de títulos  em número suficiente. 

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Não sei responder/ Não se aplica



    

Os equipamentos no 
laboratório de 
informática são 
adequados e em número 
suficiente 

57% 

Satisfatório 

A estrutura e 
quantitativo de 
equipamentos do 
laboratório de 
informática foi 
considerado 
satisfatório, 
necessitando 
constante melhoria. 

Ainda há 
insatisfações quanto 
ao acesso, que 
precisa ser 
melhorado para 
atender a grande 
quantidade de 
alunos, o que 
demanda 
ampliação. 

 

Eliminação de 
barreiras 
arquitetônicas para a 
circulação dos 
estudantes permitindo 
o acesso coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 A aquisição do acervo 
de livros   na ordem de 
5% ao ano, ou 
conforme demanda 
específica, sendo 
disponibilizado aos 
usuários internos e 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os laboratórios são 
adequados em termo de 
espaço e equipamento 

60% 

Satisfatório 

A estrutura e 
quantitativo dos 
laboratórios foi 
considerado 
satisfatório, 
necessitando 
constante melhoria. 

Ainda há 
insatisfações 
quanto ao acesso, 
que precisa ser 
ampliado, sendo 
um desafio à 
aquisição de 
equipamentos e 
aumento das salas. 

A biblioteca dispõe dos 
livros básicos e 
periódicos 
recomendados pelas 
unidades curriculares 

76% 

Satisfatório 

O número de livros 
básicos e 
periódicos foi 
avaliado 
satisfatoriamente 
pelos alunos. Foram 
adquiridos livros 
para atualização do 
acervo. 

Ainda há a 
necessidade de 
permanente 
melhoria do 
acervo, para 
atender as 
atualizações dos 
conteúdos 
curriculares. 

A cantina oferece 
qualidade e diversidade 
de produtos de 
consumo satisfatório 

52% 

Insatisfatório 

O índice de 
insatisfação foi 
pouco acima do 
total de avaliados. 
Houve melhoria 
nos serviços de 
cantina, apesar de 
ainda haver 
insatisfação.  

Oferecer um serviço 
de alimentação 
qualificado e 
diversificado, para 
atender a 
comunidade 
acadêmica. 

Os serviços de limpeza 
do campus são 
adequados 

74% 

Satisfatório 

Os serviços de 
limpeza foram 
considerados 
satisfatórios com 
ampla satisfação, 
devendo aumentar 
o padrão de 
satisfação.  

Ampliar os serviços 
de limpeza da IES, 
para integrado aos 
outros itens da 
infraestrutura, 
oferecer uma.  

As instalações são 
adequadas aos 
portadores de 
necessidades 
especiais 

47,23% 

Parcialmente 

Satisfatório 

Apesar dos 
resultados 
parcialmente 
satisfatórios, a IES 
está buscando 
adequação da 
estrutura 
arquitetônica para 
contemplar as 
questões de 
acessibilidade. 

Melhoria da 
conservação do 
espaço físico e 
reestruturação dos 
espaços, para 
efetivação da 
acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 



    

7 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

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

atividades educacionais desenvolvidas pela Instituição, em parceria com a Direção 

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

pelos processos internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da 

Educação. 

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

2016 tem caráter opinativo às instâncias de gestão do IESMA/UNISULMA, visando 

diagnosticar fragilidades e potencialidades, com o fito de corrigir distorções e incrementar 

a oferta da qualidade do ensino superior. 

No sentido das potencialidades, note-se a realização de vários eventos por 

curso, bem como com uma periodicidade, que são considerados satisfatórios. Destaquem-

se, ainda, os seminários temáticos desenvolvidos por alguns cursos, que possibilitam  além 

da  iniciação científica uma interdisciplinaridade e transversalidade da  matriz curricular. 

No tocante as fragilidades e sugestões, uma das considerações da CPA diz respeito à 

iniciação científica desenvolvida pelo IESMA / UNISULMA, que se sugere seja 

regulamentada e elaborado manual de procedimentos, bem como capacitação docente 

específica, a fim de orientar as iniciativas dos docentes e a colheita de dados por meios de 

relatórios, com prazos definidos estabelecidos no Calendário Acadêmico. Contudo é 

relevante a reestruturação de outras atividades que permitam aos alunos  o contado com a 

iniciação científica, cuja  função  é  sem  dúvida de articulador da aprendizagem,  do 

desenvolvimento de habilidades e pensamento crítico. 

Compreendida no tripé constitucional do ensino superior, a extensão foi 

satisfatoriamente avaliada nos quesitos de atendimento às necessidades da comunidade 

local, sua articulação com ensino e iniciação a pesquisa e o conhecimento dos alunos 

acerca das ações e projetos desenvolvidos na IES. Da análise realizada por meio da 

avaliação institucional 2016, a CPA propõe a regulamentação e elaboração de manual de 

procedimentos, bem como capacitação docente específica, a fim de orientar as iniciativas 

dos docentes e a colheita de dados por meios de relatórios, com prazos definidos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico. Aventa-se, ainda, a possibilidade de maior 

articulação no processo de ensino e aprendizagem para maior envolvimento dos alunos, e 

de ampliar a divulgação nos espaços da IES (murais mídia e redes sociais). 

Ao avaliar a adequação das instalações às pessoas portadoras de necessidades 

especiais, os resultados foram parcialmente satisfatórios, recomendando-se que o 

IESMA/UNISULMA deve planejar e executar ações de adequação da infraestrutura predial 



    

e urbanística, tornando-a acessível à pessoa portadoras de necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida, superando barreiras arquitetônicas que dificultem a livre circulação, 

o uso do espaço, dos equipamentos e dos serviços no âmbito da Instituição. 

A análise da manutenção e conservação do espaço foi insatisfatória, não 

obstante ocorreram diversas melhorias nos serviços de ar condicionado, cantina, serviços 

de limpeza, aparelhos de ar condicionado, manutenção predial e atendimento a internet 

wi-fi. Da apreciação dos dados obtidos na avaliação institucional, a CPA propõe que seja 

formulado um programa ou plano de ação para manutenção e conservação do espaço, com 

metas e prazos definidos para realização. 

A avaliação institucional identificou que a atuação da ASCOM teve ampla 

satisfação, conseguindo transmitir a imagem positiva do IESMA/UNISULMA perante a 

sociedade como uma Instituição comprometida com a realização de sonhos e formação 

profissional de qualidade. A atuação dos canais de comunicação divulgando a IES tem 

permitido um maior conhecimento das ações e eventos realizados, tanto para a 

comunidade interna quanto externa, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. A CPA 

opina pela manutenção da qualidade dos serviços de comunicação e melhoria de sua 

atuação, bem como pela ampliação da cobertura de solenidades e atividades realizadas na 

Instituição. 

 No que concerne à ampliação da política de apoio ao discente, verifica-se que houve 

satisfação com relação às ações de nivelamento, tais como palestras, oficinas de orientação 

de estudo, entre outras, por ocasião da integração acadêmica. Ademais, há execução de 

ações que favorecem a inclusão e permanência dos discentes em situação econômica 

desfavorecida no IESMA/UNISULMA. A CPA propõe que esses programas e projetos 

tenham divulgação ampliada e que se estabeleça um calendário de ações de nivelamento, 

além do estudo de viabilidade para implantação da monitoria não remunerada, o que 

contribuirá para melhoria da política de apoio ao discente.  

 Por fim, a Comissão Própria de Avaliação do IESMA/UNISULMA renova seu 

compromisso com uma avaliação independente e transparente, almejando identificar os 

anseios da comunidade acadêmica, as possibilidades e desafios da gestão, diagnosticando e 

apontando proposições, e acompanhando todo o processo na busca por uma educação 

superior de qualidade.  

 
 
 
 
 
 
 



    

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O relatório apresentado pela CPA solidifica a auto avaliação como atividade 

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

comunidade universitária sobre processos acadêmico-institucionais em suas várias 

dimensões. O objetivo da pesquisa avaliativa – de conhecer a Instituição, subsidiar as 

melhorias que se fazem necessárias e aprimorar as iniciativas bem sucedidas a cada ciclo 

de avaliação, tem sido firmado e reconhecido por alunos, professores e funcionários da 

Instituição. 

Todos os integrantes da CPA participam ativamente das reuniões e da 

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

resultados da auto avaliação, entregando todas as avaliações por curso, as coordenações 

e demais setores. Reafirma-se, dessa maneira, o cumprimento do dever realizado em 

prol da identidade desta Instituição de Ensino Superior. 

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

portanto encaminhando as demandas sobre melhorias institucionais aos responsáveis 

pela gestão acadêmico-administrativa, visando ao planejamento  de ações. A análise dos 

resultados e o planejamento das ações têm contribuído no sentido de concretizar a 

melhoria. 

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

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

renovação de reconhecimento de cursos, e também sua importância como apoio 

institucional, na busca permanente pela qualidade, têm sido registrados nos relatórios 

conclusivos a nós encaminhados pela SERES/INEP, por meio do sistema e-MEC. A CPA, 

em todos os processos tem sido bem avaliada, o que representa a valorização, pelos 

avaliadores externos, do nosso trabalho. 



    

 
 

MEMBROS DA CPA 
 
 
 
 

Antônio Sousa Alves 
Presidente da CPA 

 
 
 

Bárbara Conceição Braga Novaes 
Representante do Corpo Docente 

 
 
 

Sarah Lamarck 
Representante do Corpo Docente 

 
 
 

Leidiane Sousa Lima Fernandes 
Representante técnico-administrativo 

 
 
 

Wilma Chaves Cunha 
Representante técnico-administrativo 

 
 
 

Laila Camila Cardoso Pereira 
Representante do Corpo Discente 

 
 
 

Silmara Campos Oliveira 
Representante do Corpo Discente 

 
 
 

Roberto Lima Freire 
Representante da Sociedade 

 
 
 

Audileide Barbosa Lima 
Representante da Sociedade



    

 
ANEXOS 

 


