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1  INTRODUÇÃO 

 

O processo de autoavaliação do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – 

IESMA, segue as Diretrizes para a Avaliação das Instituições da Educação Superior - 

CONAES/INEP, conforme as orientações gerais para o roteiro da auto avaliação das instituições e 

será implementado e orientado por uma Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com o Art. 

11, incisos I e II, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. 

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 participantes 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.  

Neste prisma, a Avaliação Institucional é planejada para atender com veracidade a esta 

proposição, sendo realizada a partir da análise dos relatórios do ano anterior elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, com o objetivo de detectar o cumprimento das demandas. 

Portanto este relatório aborda a construção das análises do relatório parcial referente ao 

ano de 2018, com discussões dos indicadores avaliados em o 2018, conforme segue abaixo: 

   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Dimensão 03:  Responsabilidade Social da Instituição 

   EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 Dimensão 02: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

   EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

Dimensão 06:  Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10:  Sustentabilidade Financeira 
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2  DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

MANTENEDORA 

ü   Nome: Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão Ltda. – UNISULMA 
ü   Endereço: Rua São Pedro, nº 11 – Jardim Cristo Rei. Bairro: Nova Imperatriz 
ü     CEP: 65907-070 
ü   Fone: (99) 2101-0202 Fax: (99) 2101-0203. Cidade: Imperatriz/MA 
ü   Homepage: www.unisulma.edu.br. e-mail: unisulma@unisulma.edu.br 
ü   CNPJ nº 04.564.299/0001-68 Categoria Administrativa: Direito privado 
ü   Registro: Pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Imperatriz - MA. 

Contrato Social inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21 2 0050699 
1, registrado no Cartório do 1º Ofício, à Rua Godofredo Viana, nº 520, Registro de Pessoas 
Jurídicas. 

ü   Presidente: José Lauro de Castro Moura  
 
 

MANTIDA 

ü    Nome: Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA 
ü   Código da IES: 2724 
ü   Endereço: Rua São Pedro, nº 11 - Jd. Cristo Rei Bairro: Nova Imperatriz  
ü   CEP: 65907-070 
ü    Fone: (99) 2101-0202 Fax: (99) 2101-0203 Cidade: Imperatriz/MA  
ü   Homepage: www.unisulma.edu.br. e-mail: unisulma@unisulma.edu.br. 
ü   CNPJ n° 04.564.299/0001-68 Categoria Administrativa: Instituição privada com fins 

lucrativos 
ü   Credenciamento:  Portaria MEC n°  3.310/2004,  de  18  de  outubro  de  2004  (D.O.U 

19/10/2004) 
ü   Recredenciado: Portaria MEC n° 1427, de 06 de dezembro de 2016. 
ü   Perfil: Instituição pluricurricular, que atua nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Ciências da Saúde. 
ü   Diretor(a): Joane Glaucia Silva de Almeida e Almeida 

 

 

2.1   Histórico da Instituição 

 

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

superior particular, integrante do Sistema Federal de Ensino, com limite territorial de atuação 

circunscrito ao Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. É mantido pela Unidade de Ensino 
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Superior do Sul do Maranhão – UNISULMA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na 

mesma cidade e Estado e conta com uma área total de 15.000 m², sendo 6.257 m² de área construída. 

A mantenedora, Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão - UNISULMA, 

sociedade mercantil por cotas de responsabilidade limitada foi criada a partir de uma visão 

empreendedora e educacional, em 10 de julho de 2001 por um grupo de pessoas com experiência e 

trajetória acadêmica, todas empenhadas em transformar a realidade, através da realização dos sonhos 

de jovens e adultos, formando profissionais para intervir diretamente na cidade de Imperatriz e região. 

O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA, credenciado pela Portaria 

do MEC nº 3.310/2004, de 18 de outubro de 2004 (D.O.U 19/10/2004) e recredenciado pela Portaria 

MEC n° 1427, de 06 de dezembro de 2016, é hoje um centro de ensino atuante nas áreas de ciências 

humanas, sociais e da saúde, cuja missão consiste em formar profissionais e cidadãos protagonistas 

do processo de transformação da realidade econômica e social da Região Tocantina e do Estado do 

Maranhão, a partir do acesso a uma política educacional subsidiada na ética, na responsabilidade e 

justiça social. 

O processo de implantação dos cursos de graduação do IESMA se deu a partir de uma 

pesquisa de campo, onde 16 mil questionários foram aplicados em toda a Região Tocantina, com foco 

no levantamento da demanda de profissionais qualificados que viessem atender o desenvolvimento 

da região. A partir desta informação o IESMA solicita, junto ao Ministério da Educação a autorização 

dos cursos de Serviço Social, Nutrição, Enfermagem e Administração; Licenciatura em Educação 

Física e Ciências Biológicas em 2004.  No final de 2004 o IESMA/ UNISULMA realiza o seu 

primeiro vestibular com um quantitativo de 5.000 candidatos. 

Em 2006 é autorizado do curso de Direito com 200 vagas anuais. Já em 2015 autorizados 

os curso de Fisioterapia e em 2016 os cursos de Psicologia, Educação Física Bacharelado e o curso 

de Tecnologia em Estética e Cosmética. Nestes anos de funcionamento cerca de três mil egressos 

foram lançados no mercado de trabalho, e juntamente com cenário apresentado por Imperatriz como 

polo de formação no ensino superior, tem possibilitado grandes mudanças nos aspectos econômicos, 

político e social. 

Desde sua criação, a qualidade institucional é um dos atributos que se manifesta em toda 

a sua dinâmica processual e nos resultados até então produzidos, que expressam a consecução, 

nos graus estabelecidos como desejáveis, da Missão Institucional, bem como da observância de seus 

princípios e diretrizes de ação. 
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É hoje um centro de ensino atuante nas áreas de ciências humanas, sociais e da saúde, 

cuja missão consiste em formar profissionais e cidadãos comprometidos com a ética, a justiça 

social, o desenvolvimento econômico e científico-tecnológico da Região Tocantina e do país. Para 

tal, orienta suas atividades a partir dos princípios da excelência acadêmica, liberdade de cátedra, 

pluralidade de ideias, transparência, ética e responsabilidade social. Assume o compromisso por 

prestar serviços educacionais com excelência acadêmica, na perspectiva da formação integral dos 

profissionais e cidadãos comprometidos com o enfrentamento dos problemas socioeconômicos e, 

sobretudo, com o desenvolvimento sustentável local e regional, tornando-se referência em educação 

no campo do ensino superior. 

A instituição se faz presente na cidade e região, contribuindo para o desenvolvimento 

sócio educacional, além de gerar demandas para empregos diretos e indiretos, criando novas fontes 

de riqueza para o município e cidades da Região Tocantina.  
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3 COMPOSIÇÃO DA 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. Vejamos: 

 

   Representantes Discentes 
Cassio Carneiro Cardoso 
Ycaro da Silva  Sousa  
 
   Representantes Docentes 

Francine Adilia Rodante Ferrari Nabhan (Presidente da CPA) 
Wanderson Wendel Noronha Lô 
 
   Representantes Técnico-Administrativos 

Adélia Solange Soares Diniz  
Leidiane Sousa Lima Fernandes 
 
   Representantes da Sociedade Civil Organizada 

Maria da Natividade Silva Rodrigues  
Domingos Alves Bandeira  
 
   Ato de designação da CPA 

Portaria da Direção Geral - nº 06/2018, de 11 de abril de 2018.  
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4   CONCEPÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A missão da Instituição de Ensino Superior é produzir e socializar a ciência e a cultura, 

por meio da formação humana, da pesquisa e da extensão. Tem como objeto central uma formação 

cidadã e profissional e a produção cultural, concebidos como bens públicos. Esses compromissos de 

natureza política, pedagógica e científica realizam-se por meio de processos e relações sociais 

complexas que precisam ser compreendidas pelos valores e significados construídos em contexto 

histórico-cultural específico. 

Historicamente, a necessidade da prática avaliativa, sistematizada ou espontânea, faz-se 

presente na vida social e, em especial, nas ações educacionais, com objetivos e significados diversos 

e muitas vezes contraditórios em relação ao valor e à qualidade do objeto avaliado. Portanto, a 

Instituição de Ensino Superior, enquanto instituição educativa e científica, também precisa ser 

avaliada. 

A avaliação institucional não é um processo sem direção e sem planejamento, requer uma 

instância interna que incentive, coordene e possibilite a articulação e a coerência de diversos 

instrumentos avaliativos, operando com procedimentos metodológicos e operacionais comuns que 

permitam a cada instituição conhecer e avaliar o seu desempenho quantitativo e qualitativo. Assim, é 

necessário que exista uma instância interna própria de cada instituição para a coordenação do 

processo avaliativo. 

Independentemente da regulação a que todas as IES estão submetidas, é fundamental que 

elas construam seu movimento próprio de avaliação interna, visando seu aprimoramento e inovação 

institucional. O SINAES, na sua regulamentação, prevê como um dos processos a auto avaliação 

institucional articulada ao desenvolvimento institucional. 

O desenvolvimento de uma instituição educacional deve ter como referência o seu Projeto 

de Desenvolvimento Institucional que define a sua missão, finalidades e objetivos. Projeto construído 

pela comunidade acadêmica que deverá ser materializado na prática acadêmica com qualidade social. 

Necessário se faz, então, que se sistematize um processo avaliativo que observe, 

acompanhe e interprete o desenvolvimento institucional. Assim, a comunidade acadêmica que 

escreveu coletivamente o seu projeto institucional deve conhecer até que ponto os princípios estão 

sendo respeitados e se os projetos dos cursos estão sintonizados com o projeto maior da instituição. 
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Também poderá verificar e interpretar como a Instituição responde às demandas e 

desafios sociais, como os perfis profissionais fomentam os desenvolvimentos nacional, regional e 

local, como promove as interações sociais e nível de satisfação com as condições infra estruturais e 

como as pesquisas ajudam a resolver os problemas sociais. 

Em suma trata-se de uma auto avaliação para conhecer os pontos fortes e fracos da 

instituição e com este conhecimento ou resultado potencializar e socializar os sinais de positividade 

aos demais setores, bem como sistematizar estratégias para corrigir os maus percursos detectados no 

processo avaliado. 

 

4.1  Diretriz 

 

 A partir das concepções e orientações do Plano de Desenvolvimento Institucional a 

Comissão Própria de Avaliação é conduzida pela Diretriz n° 3 de Aperfeiçoamento Institucional, com 

os objetivos de promover a melhoria dos índices de avaliação interna e externa e auto avaliação.  

 

 

4.2  Princípios 

 

 Excelência Acadêmica, Liberdade de Cátedra, pluralidade de ideias, transparência ética e 

responsabilidade social. 

 

4.3  Objetivos 

 

Define-se como objetivo geral da Auto avaliação Institucional do Instituto Superior do 

Sul do Maranhão, elevar a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e do desempenho 

institucional, adequadas ao seu porte, com vistas a excelência na prestação de serviços educacionais 

no sentido de verificar, fundamentalmente, o cumprimento da missão da instituição, qual seja, “A 

instituição visa 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.  
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Para tanto, orientara suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão no sentido 

de participar do esforço nacional de desenvolvimento autossustentável, dando ênfase ao regional e 

local”. 

 

4.3.1 Objetivos Específicos 

 

I – desenvolver um processo de sensibilização permanente da comunidade acadêmica 
para o processo de auto avaliação da instituição; 

II – subsidiar o plano de desenvolvimento institucional e o projeto pedagógico do IESMA 
quanto às potencialidades e carências diagnosticadas, apresentando proposta(s) de 
otimização e correção; 

III – auxiliar na atualização do quadro de indicadores de qualidade nos trabalhos 
desenvolvidos pela Instituição; 

IV – orientar os cursos de graduação, na definição e construção de seus instrumentos 
avaliativos sempre que solicitados; 

V – avaliar, sob uma perspectiva pedagógica, os processos de ensino e de aprendizagem; 

VI – identificar a adequação dos serviços administrativos e a realidade da infraestrutura 
em que os serviços são realizados. 
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5  METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

	  

O processo de avaliação realizado em 2017 foi embasado em dados de pesquisa do tipo 

quantitativo, com coleta de informações que obedeceu às seguintes etapas metodológicas: 

	  

ü   Análise do relatório trienal 2015 a 2017 pela comissão; 
ü   Levantamento de demandas da gestão da IES referente ao ano de 2018; 
ü   Revisão dos instrumentos de avaliação aplicados em 2018 e melhoria dos 

questionários tornando-os mais dinâmico; 
ü   Levantamento de demandas apontadas na Ouvidoria no ano de 2018; 
ü   Levantamento de demandas nas coordenações de curso e na gerência administrativa; 
ü   Reuniões periódicas para análise dos materiais coletados e sistematização da 

avaliação institucional 2018; 
ü   Elaboração do plano de trabalho; 
ü   Validação dos instrumentos; 
ü   Sensibilização da comunidade; 
ü   Aplicação dos instrumentos para alunos, professores e pessoal técnico 

administrativo; 
ü   Apresentação dos dados preliminares com coordenadores de curso e demais setores; 
ü   Elaboração de quadro-síntese com os percentuais das respostas de acadêmicos, 

docentes e técnicos- administrativo; 
ü   Elaboração de relatório final para enviar aos setores antes da reunião de avaliação de 

fim de ano; 
ü   Elaboração de relatório final; 
ü   Apresentação e discussão dos resultados; 
ü   E de forma permanente a comissão avaliava as ações, estuda sobre a legislação que 

trata da Avaliação Institucional. 
	  

Em conformidade com a nota técnica DAES/INEP/ CONAES n° 65/2014 a elaboração do 

presente relatório levou em consideração os relatórios final, referente aos anos de 2015 e 2017 que 

subsidiaram uma análise global do  triênio a partir da avaliações dos eixos, de forma que  as dimensões 

foram avaliadas duas vezes,  como mostra o quadro a seguir:  

Quadro 01: Eixos e dimensões trabalhados durante 2018.  
EIXO DIMENSÕES 2018 

Eixo 2 : Desenvolvimento Institucional Dimensão 3: Responsabilidade 
Social da Instituição x 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas Dimensão 2: Políticas para o Ensino, 
a Pesquisa e a Extensão x 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 06:  Organização e Gestão 
da Instituição x 

Dimensão 10: Sustentabilidade 
Financeira x 
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Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA. 

  

5.1  Participantes da pesquisa 

 

 Os participantes da pesquisa que responderam os questionários durante o ano de 2018 estão 

demonstrados na tabela abaixo. 

 
Quadro 02: Participantes da pesquisa no ano 2018 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

  Com relação ao grupo focal o público de professores que participaram foi reduzido chegando 
ao percentual menor do que 10 % (dez por cento) do total de docente. Contudo, levando em 
consideração a pertinência dos posicionamentos e discussões, bem como as características 
qualitativas do processo, levou-se em consideração a fala docente como ponto investigativo e 
avaliativo.  

 O pessoal técnico administrativo houve uma participação efetiva de quase 80% (oitenta por 
cento) no direcionamento do grupo focal, deste modo com consideração pertinente ao processo auto 
avaliativo da instituição. 

 

5.2  Coletas de dados 

 

 A CPA desde de 2018, 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 cada item a escala abaixo: 

Participantes 
2018 

Aptos a Responder   Responderam  % 

Discentes  1632 588 36,02 

Docentes  108 63 58,33 

Técnico Administrativo  49 29 59,18 
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EXCELENTE BOM REGULAR RUIM NÃO SEI 

RESPONDER 

SIM NÃO 

Fonte: Avaliação Institucional 2016 IESMA/UNISULMA 

 

  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. 

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 participantes 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 2018 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: 

 

•   Totalmente satisfatório - o percentual atribuído aos conceitos excelente e bom somados 

seja igual ou superior 90% a 100%. 

•   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 



	  

15  
	  

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%. 

 

 No ano de 2018, a CPA decidiu por uma nova metodologia que é o grupo focal. Esse 

momento se propõe a avaliar a instituição de maneira qualitativa, através do enfrentamento dos 

indicadores de qualidade propostos pela CPA e os grupos participantes, com a finalidade de obter 

dados que complementem o questionário objetivo.   

 A avaliação Institucional 2018, no que tange o grupo focal favoreceu aos Professores e 

colaboradores técnicos administrativos, a participação do processo respondendo coletivamente aos 

questionamentos da CPA durante a entrevista, avaliando os aspectos positivos e negativos das 

dimensões avaliadas, discutindo em grupo os problemas, dando sugestões que provoquem a melhoria 

da qualidade da Instituição como um todo. O grupo focal centrou-se suas considerações no dimensão 

6 e 10. 
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6   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS – 2018 

 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. 

 

6.1 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Dimensão 3: Responsabilidade 
Social 
 

Quadro 03: EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

DIMENSÕES QUESITOS Docente Discente Técnico 
Administrativo 

Dimensão 3: 
Responsabilidade 
Social 

 

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

95,24% 

Totalmente 
Satisfatório 

80,64% 

Satisfatório 

93,55%  

Totalmente 
Satisfação 

Desenvolvimento de 
projetos que 
minimizem a 
exclusão social e 
promovam a 
dignidade humana. 

88,88% 

Satisfatório 

78,95% 

Satisfatório 

86,21% 

Satisfatório 

A política 
institucional favorece 
a inclusão de pessoas 
portadoras 

de necessidades 
especiais. 

 

80,95% 

Satisfatório 

79,31% 

Satisfatório 

79,31% 

Satisfatório 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 
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6.1.1 Desenvolvimento de ações que contribuem para a melhoria na qualidade de vida da comunidade. 
 
  

Neste item, buscou-se analisar as ações que contribuem para a melhoria na qualidade de vida 

da comunidade. Na análise dos 63 docentes, que responderam a avaliação institucional 35 

classificaram as ações da Instituição que contribuem para a melhoria na qualidade de vida da 

comunidade como Excelente, 25 classificaram como Bom e somente 3 como regular, gerando um 

grau de satisfação docente de 95,24 %, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos discentes, dos 593 alunos que responderam a avaliação institucional, 204 

consideraram as ações Excelentes, 275 Bom, 73 Regular, 19 ruim e 23 não souberam responder. 

Assim, verifica-se que 80,64% consideraram que as ações da Instituição contribuem para a melhoria 

na qualidade de vida da comunidade, conforma se verifica no gráfico abaixo: 



	  

18  
	  

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

  

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos dos 29 que responderam a 

avaliação institucional: 9 consideraram as ações Excelentes, 19 consideram Bom, 0 Regular, 0 Ruim 

e 1 Não soube responder. O que gera um grau de 93,55% de Satisfação, conforme se verifica no 

gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018  

  

6.1.2 Desenvolvimento de projetos que minimizem a exclusão social e promovam a dignidade 
humana. 

   

Neste item, buscou-se analisar o desenvolvimento de projetos que minimizem a exclusão 

social e promovam a dignidade humana. 
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 Na análise dos 63 docentes, que responderam a avaliação institucional 28 classificaram os 

projetos da Instituição como Excelente, 28 classificaram como Bom, 6 como Regular e 1 Não soube 

Responder, gerando um grau de satisfação docente de 88,88 %, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2018  

  

Na análise dos discentes, dos 593 alunos que responderam a avaliação institucional, 197 

consideraram os projetos Excelentes, 272 Bom, 75 Regular, 22 ruim e 28 não souberam responder. 

Assim, verifica-se que 78,95% consideraram que o desenvolvimento de projetos que minimizem a 

exclusão social e promovam a dignidade humana desenvolvidos pela instituição são Satisfatórios. 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos dos 29 que responderam a 

avaliação institucional: 8 consideraram os projetos Excelentes, 17 consideram Bom, 3 Regular, 0 

Ruim e 1 Não soube responder. O que gera um grau de 86,21% de Satisfação, conforme se verifica 

no gráfico abaixo:  

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
 
 
6.1.3 A política institucional favorece a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 

 

Neste quesito, vamos analisar se a política institucional favorece a inclusão de pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Na análise dos 63 docentes, que responderam a avaliação 

institucional 22 responderam que a política institucional para pessoas portadoras de necessidades 

especiais respondem de maneira excelente, 29 classificaram como Bom, 10 como Regular e 2 não 

souberam responder, o que deu origem ao seguinte gráfico: 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 
 

 

Diante dos números apresentados, podemos dizer que 80,95 % dos docentes consideram que 

a política institucional favorece a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Na análise dos discentes, dos 593 alunos que responderam a avaliação institucional, 188 

consideraram a política institucional excelente, 254 Bom, 88 regular, 39 ruim e 25 não sabiam 

responder. Assim, verifica-se que 79,31% consideram que a política institucional voltada para a 

inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais é satisfatória, conforma se verifica no 

gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 
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Quadro 04: Síntese do Eixo 2-   Desenvolvimento Institucional – Dimensão 3   

QUESITO AVANÇOS A MELHORAR IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

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

Atendimento do 
curso de Fisioterapia 
e estética e cosmética 
para a comunidade; 

  

 

 

Fomentar a política 
de responsabilidade 
social  

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

Desenvolvimento de 
projetos que 
minimizem a 
exclusão social e 
promovam a 
dignidade humana. 

Ampliação do 
público atendido 
pelo projeto 
Comunidade e 
Saúde; 

 

A política 
institucional favorece 
a inclusão de pessoas 
portadoras de 
necessidades 
especiais. 

 

Institucionalização 
do atendimento do 
núcleo 
psicopedagógico 
com o intuito de 
atender ao alunos 
portadores de 
necessidades 
especiais.  

 

Aquisição de alguns 
instrumentos que 
possibilitam a 
acessibilidade.  

 

Divulgar e 
sensibilizar   a 
comunidade 
acadêmica sobre a 
política de 
acessibilidade.  

-Implementação de 
mecanismos, 
instrumentos legais e 
operacionais a 
acadêmicos com 
deficiência, mediante 
necessidade 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA  

 

6.2 Eixo 3: Políticas Acadêmicas: Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

   

Em 2018, dentro do eixo 3 – Politicas Acadêmicas a CPA avaliou a dimensão 02  - Políticas 
para o Ensino, Pesquisa e a Extensão  Esta dimensão foi avaliada pelos docentes e discentes, segue 
abaixo, o percentual avaliado. 
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Quadro 05: EIXO 3:  Políticas Acadêmicas 

EIXO 3:  Políticas Acadêmicas 

DIMENSÕES QUESITOS DOCENTES DISCENTES TECNICO 
ADMINIST
RATIVO 

COORDENADOR 

Dimensão 02: 
A política 
para o 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão. 

ATENDIMENTO E 
EFICIÊNCIA DA 
COORDENAÇÃO DE 
CURSO. 

91,4% satisfatório 84,36% satisfatório  

O COORDENADOR DO 
AGE COM ÉTICA NOS 
ATENDIMENTOS 
INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

89,53%satisfatório 86,51% satisfatório  

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

100% satisfatório 79,9% satisfatório  

DOCENTE 

O DOCENTE 
APRESENTA O PLANO 
DE ENSINO PARA A 
DISCIPLINA NO INÍCIO 
DO SEMESTRE 

 91% satisfeito  

O DOCENTE DISCUTE E 
RETOMA O PLANO DE 
ENSINO AO LONGO DO 
SEMESTRE. 

 85,95% satisfatório  

O DOCENTE ELABORA 
OS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO DE 
FORMA CLARA E 
OBJETIVA 

 87,62% satisfatório  
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O DOCENTE 
EVIDENCIA DOMÍNIO 
DO CONTEÚDO DA 
DISCIPLINA 

 92,68% satisfatório  

O DOCENTE 
OPORTUNIZA A 
INTERAÇÃO ENTRE AS 
ATIVIDADES 
PRÁTICAS E TEÓRICAS 

 86,56% satisfatório  

 CURSO 

MATRIZ CURRICULAR 
DO CURSO É 
ATUALIZADA 

93,33%satisfatorio 99% satisfatório  

BIBLIOGRAFIA 
INDICADA PARA AS 
DISCIPLINAS É 
ATUALIZADA E DE 
QUALIDADE  

 85,7% satisfatório  

APRESENTA OS 
RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÕES, PARA 
CONHECIMENTO, 
DISCUSSÃO E 
CONFERÊNCIA 
CONJUNTA 

 87% satisfatório  

CURSO ESTÁ 
CORRESPONDENDO ÀS 
SUAS EXPECTATIVAS 

90%satisfatorio 83,14% satisfatório  

EXTENSAÕ 

AS ATIVIDADES DE 
INICIAÇÃO A 
PESQUISA SÃO 
NTEGRADAS AO 
ENSINO E À EXTENSÃO. 

72% satisfatório 100% satisfatório  

A DIVULGAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO 
REALIZADAS PELO 

73.2% satisfeito 63,4% satisfatório  
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IESMA/UNISULMA SÃO 
ADEQUADAS 

PESQUISA 

PERIODICIDADE DE 
EVENTOS 
CIENTÍFICOS NO 
IESMA/UNISULMA É 
SATISFATÓRIA 

66.67% satisfeito 81%satisfatório  

 EXISTEM MEIOS 
ADEQUADOS DE 
DIVULGAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 
(REVISTAS, ANAIS, 
ETC.) 

57%satisfatorio 68,97%satisfatório  

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

É importante destacar que a dimensão 2 analisa a atuação do coordenador a partir da 

concepção dos docentes e discentes. Analisando os dados percebe-se que os 62 discentes responderam 

de forma positiva sobre a eficiência do coordenador de curso como demostra o gráfico abaixo. 

 

ATENDIMENTO E EFICIÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE CURSO. 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Diante da análise fazendo a somatória entre os conceitos excelente e bom é possível afirmar 

que 91,4% dos discentes tem uma percepção positiva em relação a eficiência do coordenador, 

atendendo de forma satisfatória. 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

Nas análises dos discentes aqui representados por 588 discentes avaliam que o coordenador 

tem um atendimento satisfatório. Diante dos resultados obteve-se que 43,37% considera excelente, 

40,99 classifica como um bom atendimento, 12,8% como regular, 2,72% ruim e 0,85% não sabe 

responder. Diante desse resultado temos om percentual de excelente e bom com 84,36% sendo 

considerado satisfatório.  

 
O COORDENADOR AGE COM ÉTICA NOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS  

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Diante da analise realizada observou-se que 66 dos discentes responderam de maneira positiva 

sobre o atendimento realizado com ética pelo coordenador tanto para as demanda individuais e 

coletivas o que corresponde a um atendimento excelente, 28 consideram um atendimento bom.  

Nesse sentido o resultado é assim apresentado 62% considera um atendimento excelente; 

26,67% um bom atendimento. As opções regular, ruim e não se aplica conseguiram juntas apenas 

10,48%. Somados os critérios excelente e bom tem-se 89,53% sendo considerado satisfatório. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2018 

 
Na análise dos 593 discentes, que responderam a avaliação institucional, 324 responderam 

que o coordenador atende com ética classificando como excelente, 189 como bom, 40 regular e 16 

como ruim e os que não sabem responder com 24, o que deu origem ao seguinte gráfico ao gráfico 

acima onde podemos analisa-lo com 54% da população pesquisada confirma a ética no atendimento 

excelente e 31,87% como bom, somados os critérios temos 85,87% o qual pode ser considerado 

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

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Foi observado que 94 docentes percebem a discussão dos objetivos e do perfil do egresso pelo 

coordenador, enquanto 11 ainda não conseguem obter essa percepção. Diante da análise 89,52% 

responderam de maneira positiva sendo o conceito satisfatório. 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Dos 593 respondentes 469 responderam de maneira afirmativa que existe a discussão da 

concepções do curso entretanto 123 afirmam que esta discussão ainda não existe. Conforme analise 

percebemos que 79,09% afirmam que existe a discussão dos objetivos do curso e perfil do egresso 

enquanto apenas 20,91% desconhecem a discussão no curso. 

 

DOCENTE - O DOCENTE DISCUTE E RETOMA O PLANO DE ENSINO AO LONGO DO 
SEMESTRE. 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos discentes, dos 3583 alunos que responderam a avaliação institucional sobre a 

retomada da discussão do plano de ensino pelo docente, 1868 consideraram excelente e confirmam 

que existe a discussão durante o semestre, 279 Bom, 58 regular, 16 ruim e 14 não sabiam responder. 

Assim, verifica-se que 85,95% consideram que este procedimento é fundamental para a reconstrução 

da aprendizagem do aluno. 
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O DOCENTE ELABORA OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE FORMA CLARA E 
OBJETIVA 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Analisando ainda sobre atuação do docente foi questionado ao discente sobre a elaboração 

dos instrumentos de avaliação de forma clara e objetiva. Para este quesito foram encontrados os 

seguintes resultados. Dos 3593 que responderam, 1961 indicaram que o instrumento é elaborado de 

maneira excelente, 1188 bom, 303 regular, 124 ruim e 14 não sabe responder. Assim podemos 

concluir que foi obtido um resultado satisfatório com 87,62% da população pesquisada com a 

somatória dos indicadores excelente e bom. Entretanto faz-se necessário atentar para os índices de 

insatisfação representado pelos indicadores regular, ruim e não sabe responder. 

 

O DOCENTE EVIDENCIA DOMÍNIO DO CONTEÚDO DA DISCIPLINA 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos docentes sobre o domínio do conteúdo pelo docente obteve-se o seguinte 

resultado. 66,75% responderam que o discente tem o domínio do conteúdo classificando como 

excelente, 25,93% identificou como bom apresentando índice de 92,68% de satisfação. Este indicador 

torna-se relevante diante da formação de profissionais que tenham habilidades e competências e que 

estas devem ser adquiridas com auxílio das teorias. 

 

O DOCENTE OPORTUNIZA A INTERAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES PRÁTICAS E 
TEÓRICAS 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na perspectivas do discente sobre a estratégias pedagógicas utilizadas pelo docente 

oportunizam a interação entre a teoria e a prática nas atividades. Diante dos resultados encontrados  

foi possível confirmar que 54,48% dos discentes percebem a interação entre a teoria e a pratica dentro 

do contexto das atividades proposta pelos docentes, classificando como excelente, 32% consideraram 

bom a interação, 9,71 como regular, ruim e não sabe responder  

CURSO - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO É ATUALIZADA 



	  

32  
	  

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Dos 583 discentes que responderam a avaliação institucional, 482 afirmaram que a matriz do 

curso esta atualizada e consideram excelente,  111 responderam que não. Diante da analise dos dados 

podemos destacar que 81,28% dos discentes responderam de maneira satisfatória e apenas 18,72% 

responderam de maneira negativa. 

 
BIBLIOGRAFIA INDICADA PARA AS DISCIPLINAS É ATUALIZADA E DE QUALIDADE 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Após a análise 3593 discentes, 1807 avaliaram positivamente considerando excelente a 

bibliografia utilizada pelas disciplinas, estando está adequada e atualizada. Enquanto 1279 

responderam bom, 351 regular, 89 consideram ruim e não sabe ou não quer responder temos 68 

pessoas. Destacamos que a população pesquisa representada por 50,28% considera que a bibliografia 
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está adequada e atualizada em relação a disciplina, observa-se também a análise de 35,59% que 

considera bom. Fazendo a somatória destes dados encontrados obteve-se 85,87% confirmando o 

critério como satisfatório. 

O PROFESSOR APRESENTA OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES, PARA 
CONHECIMENTO, DISCUSSÃO E CONFERÊNCIA CONJUNTA 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

A análise permite observar que dos pesquisados 1892 confirmam que o docente faz a 

apresentação dos resultados das avaliações, trazendo a discussão e permitindo o conhecimento 

representado por 52,64% da população considerando excelente, 1237 considera bom a devolutiva do 

docente representado 34,42 da população; 307 regular representando 8,54¨% da população, 105 como 

ruim que equivale 2,92% da população e 1,48% que não sabe responder. Diante dos resultados obtém 

um índice satisfatório. 

 

CURSO ESTÁ CORRESPONDENDO ÀS SUAS EXPECTATIVAS 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Responderam a este questionamento 593 discentes dos quais 271 consideram que suas 

expectativas estejam sendo atendidas de forma excelente representando 45,70% da população, 222 

representando bom o que equivale a 37,44% da população, 76 regular, 19 ruim e 5 apenas não sabe 

responder. Mediante resultados observou que 45.70% considerou com excelente e 37,44% considera 

bom o que permiti concluir que o critério atende de maneira satisfatória. 

 

EXTENSÃO - AS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO A PESQUISA SÃO INTEGRADAS AO 
ENSINO E À EXTENSÃO. 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Dos 105 docentes que avaliaram este quesito 73 confirmam que a IES possibilita aos 

acadêmicos atividades de iniciação a pesquisa e  que estas são integradas ao ensino e à extensão, este 

indicador evidencia que os discentes avançam na articulação do tripé educacional assim como esta 

representado no gráfico. A maioria 69,52% da população considerou excelente e apenas 32 discordam 

desta afirmativa representando 30,48% dos pesquisados. 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Responderam positivamente 418 discente representando 70,49% da população considerando 

excelente as atividades de iniciação a pesquisa desenvolvida pela instituição de ensino e apenas 175 

responderam de maneira negativa aqui representado por 29,51% da população. Conclui-se que a IES 

tem possibilitado ao discente as atividades de iniciação a pesquisa e que estas são integradas ao ensino 

e à extensão, evidenciando assim que este quesito é atendido satisfatoriamente. 

 

A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS PELO 
IESMA/UNISULMA SÃO ADEQUADAS 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Dos 105 docentes que responderam ao questionamento 33 afirmam que a divulgação das 

atividades de extensão realizadas pelo iesma/unisulma são adequadas obtendo um percentual de 

31,43%, 44 consideram bom representado 41,90 da população pesquisada, regular obteve 12 

correspondendo a 11, 43% e 6 classificaram como ruim. Entretanto quando somados as variáveis 

excelente e bom temos um total de 73,33% que é considerado satisfatório. A IES utiliza o site 

institucional e murais para que toda a comunidade tenha acesso a informação. 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Dos 593 discentes que responderam ao questionamento 160 afirmam que a divulgação das 

atividades de extensão realizadas pelo iesma/unisulma são adequadas obtendo um percentual de 

26,98%, 216 consideram bom representado 36,42% da população pesquisada, regular obteve 76 

correspondendo a 12,82%, 29 classificaram como ruim e 112 não souberam responder. Entretanto 

quando somados as variáveis excelente e bom temos um total de 63,4% que é considerado satisfatório. 

Este indicador pode ser confirmado devido a IES disponibilizar todas as informações através do site 

institucional e no murais. 

 

PESQUISA - PERIODICIDADE DE EVENTOS CIENTÍFICOS NO IESMA/UNISULMA É 
SATISFATÓRIA 
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Ainda no contexto de pesquisa, no quesito periodicidade de eventos científicos no 

IESMA/UNISULMA, ficam um percentual de 100% considerado excelente. Este indicador foi 

indicado pelos discentes como satisfatório quando respondem as indicadores como bom 33.33% e 

66,67% excelente. A instituição possibilita ao aluno uma interação com eventos de cunho cientifico 

levando a uma discussão sobre questões relevantes sociais e econômicas pertinentes ao curso. 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Analisando ainda este indicador na perspectiva dos discentes, observou-se que a avaliação foi 

satisfatória obtendo um percentual de 100% de satisfação, quando respondem com um percentual de 

67,12% como excelente e 32,88% como bom. A IES oferece a sua comunidade acadêmica de forma 

periódica eventos como iniciação cientifica, jornadas, semanas de cursos, Work Shop, seminários 

dentre outros. 
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EXISTEM MEIOS ADEQUADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (REVISTAS, ANAIS, ETC.) 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Da análise do gráfico que verifica a adequação dos meios para a divulgação das atividades cientifica, 
este quesito foi respondido de forma 100% satisfatória pelo docentes. A instituição disponibiliza a 
informação das atividades de iniciação cientifica através do site institucional, revista e anais. 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Quando o discente avalia sobre os meios utilizados pela IES para divulgação das atividades de 

iniciação científica, este indicador é classificado com positivo sendo 100% considerado satisfatório. 
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O percentual de 68,97% de excelente e 31,03% de bom indica que os discentes conseguem ter acesso 

às informações das atividades através do site institucional, revista ou anais. 

 

Quadro 06: Síntese do Eixo 3:  Políticas Acadêmicas - Dimensão 2   

EIXO 3:  Políticas Acadêmicas 

QUESITOS AVANÇOS  A MELHORAR  IMPLEMEN
TAÇÃO NO 
PDI 

COORDENADOR 

ATENDIMENTO E 
EFICIÊNCIA DA 
COORDENAÇÃO DE 
CURSO. 

 

 

Consolidação das 
matrizes de 
referências e a 
implantação do 
novo plano de 
ensino, com 
participação efetiva 
de NDE’s e 
docentes.  

 

 

Acompanhar a 

efetivação do plano 

de ensino proposto 

pelos docentes;  

 

 

Acompanhar o 
percurso 
discente, 
identificando 
as possíveis 
causas do 
baixo 
rendimento, da 
evasão, 
prevenindo-os; 

O COORDENADOR DO 
AGE COM ÉTICA NOS 
ATENDIMENTOS 
INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

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

DOCENTE 

O DOCENTE 
APRESENTA O PLANO 
DE ENSINO PARA A 
DISCIPLINA NO INÍCIO 
DO SEMESTRE 

 Formação 
docentes para a 
implantação do 
novo plano de 
ensino. 

 

 Formação docente 
com o foco nas 
metodologias ativas, 
elaboração de itens e 
interdisciplinaridade. 

 

Levantamentos e 
Work shop das 
estratégias ativas 

 

 Revisão 
ampla e 
minuciosa dos 
Planos de 
Ensino e 
atualização 
das 
metodologias 

O DOCENTE DISCUTE E 
RETOMA O PLANO DE 
ENSINO AO LONGO DO 
SEMESTRE. 
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O DOCENTE ELABORA 
OS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO DE 
FORMA CLARA E 
OBJETIVA 

Consolidação das 
matrizes de 
referências.  

desenvolvidas pelos 
professores. 

 

 

de ensino 
priorizando as 
de caráter 
ativo e 
interdisciplina
r; 

O DOCENTE 
EVIDENCIA DOMÍNIO 
DO CONTEÚDO DA 
DISCIPLINA 

O DOCENTE 
OPORTUNIZA A 
INTERAÇÃO ENTRE AS 
ATIVIDADES 
PRÁTICAS E TEÓRICAS 

  

 CURSO 

MATRIZ CURRICULAR 
DO CURSO É 
ATUALIZADA 

  

 

 

Consolidação das 
matrizes de 
referência e sua 
incorporação no 
novo plano de 
ensino.  

 

 

 

Consolidação do 
novo plano de 
ensino.  

Revisão ampla 
e minuciosa 
dos PPCs, 
matrizes 
curriculares/e
mentários ; 

Atualização 
periódica da 
Bibliografia 
básica e 
complementar;  

Revisão ampla 
e minuciosa 
dos Planos de 
Ensino e 
atualização 
das 
metodologias 
de ensino 
priorizando as 
de caráter 
ativo e 
interdisciplina
r;  

BIBLIOGRAFIA 
INDICADA PARA AS 
DISCIPLINAS É 
ATUALIZADA E DE 
QUALIDADE  

APRESENTA OS 
RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÕES, PARA 
CONHECIMENTO, 
DISCUSSÃO E 
CONFERÊNCIA 
CONJUNTA 
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EXTENSAÕ 

AS ATIVIDADES DE 
INICIAÇÃO A 
PESQUISA SÃO 
NTEGRADAS AO 
ENSINO E À EXTENSÃO. 

Fortalecimento da 
política 
de extensão e 
iniciação 
científica, com a 
redefinição das 
linhas 
temáticas que 
contempla 
todos os cursos. 

Efetivar e 

implementar a da 

política de 

extensão iniciação 

científica, com a 

redefinição das 

linhas temáticas;  

Pesquisar e divulgar 

dados resultantes 

da extensão 

 

 

Consolidação 
da Semana de 
Iniciação 
Científica em 
nível local e 
regional; 

 
A DIVULGAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO 
REALIZADAS PELO 
IESMA/UNISULMA SÃO 
ADEQUADAS 

PESQUISA 

PERIODICIDADE DE 
EVENTOS 
CIENTÍFICOS NO 
IESMA/UNISULMA É 
SATISFATÓRIA 

 

Fortalecimento da 
política 
de extensão e 
iniciação 
científica, com a 
redefinição 
das linhas 
temáticas que 
contempla todos os 
cursos. 

 
Efetivar e 
implementar a da 
política de 
extensão iniciação 
científica, com a 
redefinição das 
linhas temáticas; 

 
 

 

Consolidação 
da Semana de 
Iniciação 
Científica em 
nível local e 
regional; 

 
Regulamentar 
apoio às 
publicações 
docentes em 
periódicos e 
livros. 
 
Regularização 
da 
periodicidade 
da 
revista UNI; 

EXISTEM MEIOS 
ADEQUADOS DE 
DIVULGAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 
(REVISTAS, ANAIS, 
ETC.) 
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6.3 Eixo 4: Políticas de Gestão- Dimensão 06:  Organização e Gestão da Instituição 

  

A organização e gestão da instituição (Dimensão 06) avaliada em 2015, verificou alto grau de 

satisfação na atuação das Direção Geral, Direção Acadêmica e Gerencia Administrativa, com o 

desafio de manter o padrão de satisfação no atendimento, e ampliar para outras instâncias na IES.  

 

 Ao avaliar essa dimensão em 2017 os mesmos setores obtiveram resultados satisfatórios. 

Visto que os setores do IESMA/UNISULMA foi avaliado com percentuais satisfatórios, pode-se 

considerar que a meta Promoção do desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos servidores nas ações 

administrativas específicas do PDI, com foco no corpo técnico administrativo, está sendo cumprida. 

 

 O indicador avaliado em 2017 que merecia atenção era o “Atendimento e eficiência da 

Ouvidoria” que tinha sido avaliado com os seguintes percentuais: 72 % satisfatório (docente) 44 % 

Parcialmente Satisfatório (discente) e 52% Insatisfatório (técnico administrativo), a disparidade entre 

os valores, evidenciando a fragilidade na atuação da Ouvidoria. 

 
 Deste modo, em 2017, a CPA, propôs que a IES analisasse a tímida atuação da ouvidoria em 

prol de elaborar um plano de ação, visto que a ouvidoria é o órgão responsável pelo acolhimento 

direto da comunidade interna e externa e responsável em propor sugestões, informações e solução 

para a IES e a Comunidade. 

 
Em 2018, a CPA voltou a analisar a dimensão 6, e agora encontrou os seguintes resultados: 
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Quadro 07: comparativo de resultados  

Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

DIMENSÕES QUESITOS Docente Discente Técnico 
Administrativo 

Dimensão 6: 
Organização e 
gestão 
institucional 

 

A instituição dispõe de 
quantidade de 
funcionários para o 
apoio técnico-
administrativo. 

95,16% 

Totalmente 

Satisfatório 

85,03% 

Satisfatório  

93,10% 

Totalmente 

Satisfatório 

Atendimento e 
eficiência da T.I 
(Tecnologia da 
Informação 

91,94% 

Totalmente 

Satisfatório 

82,48% 

Satisfatório 

79,31% 

Satisfatório 

Atendimento e 
eficiência da 
Coordenação 
Laboratorial. 

72,58% 

Satisfatório 

73,98% 

Satisfatório 

93,10% 

Totalmente 

Satisfatório 

Atendimento e 
eficiência da 
Coordenação de Curso. 

91,94% 

Totalmente 

Satisfatório 

84,36% 

Satisfatório 

96,55% 

Totalmente 

Satisfatório 

Atendimento e 
eficiência da Direção 
Acadêmica 

95,16% 

Totalmente 

Satisfatório 

78,91% 

Satisfatório 

86,21% 

Satisfatório 

Atendimento e 
eficiência da Direção 
Geral. 

100% 

Totalmente 

Satisfatório 

73,81% 

Satisfatório 

93,11% 

Totalmente 

Satisfatório 

Atendimento e 
eficiência da Ouvidoria. 

59,67% 

Satisfatório 

59,02% 

Satisfatório 

58,62% 

Satisfatório 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 
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6.3.1 Apoio técnico-administrativo 

 

Primeiramente vamos analisar o item que trata sobre a quantidade de funcionários para o apoio 

técnico-administrativo da instituição. Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação 

institucional 38 responderam que o número atende de maneira excelente, 21 classificaram como Bom 

e somente 3 como regular, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 
 

 
 
Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Diante dos números apresentados, podemos dizer que 95,16 % dos docentes consideram a 

quantidade de funcionários para o apoio técnico-administrativo da instituição Satisfatório. Na análise 

dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 221 consideraram o número 

excelente, 279 Bom, 58 regular, 16 ruim e 14 não sabiam responder. Assim, verifica-se que 85,03% 

consideram a quantidade de funcionários técnicos administrativos satisfatório, conforma se verifica 

no gráfico abaixo:  
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Por fim, na análise do próprio corpo de técnicos administrativos somente 29, responderam a 

avaliação institucional, desses: 10 consideraram o número excelente, 17 consideram Bom, 1 Regular 

e 1 Ruim. O que gera um grau de 93,10% de Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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No grupo focal tanto os docentes como o pessoal técnico administrativo relataram que de 

maneira geral há pessoal suficiente para suprir as demandas institucionais. Contudo, destacam a 

necessidade de melhorar a qualidade dos serviços laboratoriais da saúde.  

 

 
6.3.2 Tecnologia da Informação (TI) atendimento e trabalho eficiente 
 

Neste item, buscou-se analisar o atendimento e eficiência do setor de TI (Tecnologia da 

informação). Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 37 classificaram 

a atuação do TI como Excelente, 20 classificaram como Bom e somente 5 como regular, gerando um 

grau de satisfação docente de 91,94 %, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 
 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 212 

consideraram o trabalho do TI Excelente, 273 Bom, 56 regular, 9 ruim e 38 não souberam  responder. 

Assim, verifica-se que 82,48% consideram o atendimento e eficiência do setor de Tecnologia da 

informação (TI) satisfatório, conforma se verifica no gráfico abaixo:  
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos: 13 consideraram o trabalho do 

TI Excelente, 10 consideram Bom, 5 Regular e 1 Ruim. O que gera um grau de 79,31% de Satisfação, 

conforme se verifica no gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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No grupo focal tanto os docentes quanto os Técnicos administrativos avaliaram o atendimento 

do Núcleo de Tecnologia da Informação (TI) de maneira satisfatória. Destacam que o atendimento é 

eficiente e os funcionários muito prestativos. Entretanto, ressalta-se que a disponibilização de rede de 

internet da instituição, não é possível atender com satisfação na utilização de algumas metodologias 

que necessitam de referido recurso. 

  
 

6.3.3. Atendimento e eficiência da Coordenação Laboratorial. 

 

Neste item, buscou-se analisar o atendimento e eficiência da Coordenação Laboratorial da 

Instituição. Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 25 classificaram 

a atuação da Coordenação Laboratorial como Excelente, 20 classificaram como Bom, 0 como 

Regular, 4 como Ruim e 13 Não souberam responder. Gerando um grau de satisfação docente de 

72,58%, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

 

Na análise dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 201 

consideraram o trabalho da Coordenação Laboratorial Excelente, 234 Bom, 58 regular, 19 ruim e 76 
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não souberam responder. Assim, verifica-se que 73,98% consideram o atendimento e eficiência da 

Coordenação Laboratorial satisfatória, conforma se verifica no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos: 10 consideraram o trabalho da 

Coordenação Laboratorial Excelente, 17 consideram Bom, 0 Regular, 1 Ruim e 1 Não soube 

responder. O que gera um grau de 93,10% de Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 
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 Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

 No grupo focal os docentes e técnicos administrativos afirmaram que estes setores têm 

melhorado de uma maneira geral. Destacaram que a coordenação é prestativa e atenciosas se 

preocupando em atender as demandas dos discentes. Como ponto negativo, destacaram a rotatividade 

de estagiários no laboratório.  

 

6.3.4 Atendimento e eficiência da Coordenação de Curso. 

 

Neste item, buscou-se analisar o atendimento e eficiência da Coordenação de Cursos da 

Instituição. Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 40 classificaram a 

atuação da Coordenação de Curso como Excelente, 17 classificaram como Bom, 3 como Regular, 1 

como Ruim e 1 Não soube responder. Gerando um grau de satisfação docente de 91,94 %, o que deu 

origem ao seguinte gráfico: 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 255 

consideraram o trabalho da Coordenação de Curso Excelente, 241 Bom, 71 regular, 16 ruim e 5 não 
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souberam responder. Assim, verifica-se que 84,36% consideram o atendimento e eficiência da 

Coordenação de curso satisfatória, conforma se verifica no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos: 12 consideraram o trabalho da 

Coordenação de Curso Excelente, 16 consideram Bom, 1 Regular, 0 Ruim e 0 Não soube responder. 

O que gera um grau de 96,55% de Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 

 

 



	  

52  
	  

  

 O atendimento e eficiência das Coordenações de Curso foram avaliadas positivamente 

pelos técnicos administrativos e docentes. Destacaram que as coordenações são acessíveis, prestativas 

e atenciosas com as demandas de todos, principalmente, dos discentes. Contudo, foi sugerido a 

separação das salas de coordenação e assistente de curso, na medida que o coordenador, necessita de 

um espaço privado, caso haja necessidade de atendimentos individualizados. 

 

6.3.5. Atendimento e eficiência da Direção Acadêmica 

 

Neste item, buscou-se analisar o atendimento e eficiência da Direção Acadêmica da 

Instituição. Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 34 classificaram a 

atuação da Direção Acadêmica como Excelente, 25 classificaram como Bom, 1 como Regular, 0 

como Ruim e 2 Não souberam responder. Gerando um grau de satisfação docente de 95,16 %, o que 

deu origem ao seguinte gráfico: 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 185 

consideraram o trabalho da Direção Acadêmica como Excelente, 279 Bom, 62 regular, 19 ruim e 43 



	  

53  
	  

não souberam responder. Assim, verifica-se que 78,91% consideram o atendimento e eficiência da 

Direção Acadêmica satisfatória, conforma se verifica no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos: 11 consideraram o trabalho da 

Direção Acadêmica Excelente, 14 consideram Bom, 2 Regular, 2 Ruim e 0 Não soube responder. O 

que gera um grau de 86,21% de Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

 No grupo focal os docentes e técnicos administrativos elogiaram o atendimento e 

eficiência da Direção Acadêmica. Destacaram a preocupação com a qualificação profissional, a 

dinâmica pedagógica dos docentes, a acessibilidade e a preocupação em fornecer treinamentos e 

formações pertinentes e interessantes a todos os funcionários da Instituição. Como ponto negativo, 

destacou-se a necessidade das qualificações e formações constarem no calendário acadêmico do 

semestre. 

 

6.3.6 Atendimento e eficiência da Direção Geral 

 

Neste item, buscou-se analisar o atendimento e eficiência da Direção Geral da Instituição. Na 

análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 39 classificaram a atuação da 

Direção Geral como Excelente, 23 classificaram como Bom, 0 como Regular, 0 como Ruim e 0 Não 

souberam responder. Gerando um grau de satisfação docente de 100 %, o que deu origem ao seguinte 

gráfico: 

 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Na análise dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 175 

consideraram o trabalho da Direção Geral como Excelente, 259 Bom, 71 regular, 19 ruim e 64 não 

souberam responder. Assim, verifica-se que 73,81% consideram o atendimento e eficiência da 

Direção Geral satisfatória, conforma se verifica no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos: 13 consideraram o trabalho da 

Direção Geral Excelente, 14 consideram Bom, 1 Regular, 0 Ruim e 1 Não soube responder. O que 

gera um grau de 93,11% de Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

 No grupo focal os docentes destacaram a valorização do profissional, como um dos pontos 

de destaque da Instituição. Destacaram ainda a pontualidade e assiduidade nos pagamentos, mas 

sugeriram que algumas questões administrativas deveriam ser melhor esclarecidas, como por 

exemplo plano de carreiras e progressão salarial.    

 

6.3.7.Atendimento e eficiência da Ouvidoria. 

 

Neste item, buscou-se analisar o atendimento e eficiência do setor da Ouvidoria da Instituição. 

Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 19 classificaram a atuação da 

Ouvidoria como Excelente, 18 classificaram como Bom, 1 como Regular, 0 como Ruim e 24 Não 

souberam responder. Gerando um grau de satisfação docente de 59,67 %, o que deu origem ao 

seguinte gráfico: 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos discentes, dos 588 alunos que responderam a avaliação institucional, 121 

consideraram o trabalho da Ouvidoria como Excelente, 226 Bom, 77 regular, 51 ruim e 113 não 

souberam responder. Assim, verifica-se que 59,02% consideram o atendimento e eficiência da 

Ouvidoria satisfatória, conforma se verifica no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 
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Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos: 4 consideraram o trabalho da Ouvidoria 

Excelente, 13 consideram Bom, 4 Regular, 2 Ruim e 6 Não souberam responder. O que gera um grau 

de 58,62% de Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Quadro 08: Síntese da Dimensão  

QUESITO AVANÇOS A MELHORAR IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

Atendimento e 
eficiência da 
T.I 
(Tecnologia da 
Informação 

  

 

 

 

 

 Todos os setores 
foram avaliados 
com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoção do 
desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento dos 
servidores nas ações 

Atendimento e 
eficiência da 
Coordenação 
Laboratorial. 

Evitar a 
rotatividades de 
estagiários no 
laboratórios. 

Publicizar e 
sensibilizar sobre 
a política de 
laboratório para a 
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características de 
cordiais e 
prestativas  

comunidade 
acadêmica. 

administrativas 
específicas  

 
Atendimento e 
eficiência da 
Coordenação 
de Curso. 

Divulgar os 
espaço de 
atendimento 
individual e 
coletivo 
disponibilizados 
pela IES 

Atendimento e 
eficiência da 
Direção 
Acadêmica 

Disponibilizar no 
calendário 
acadêmico os 
eventos 
institucionais  

Atendimento e 
eficiência da 
Direção Geral. 

Esclarecimento 
administrativos 
dos planos de 
cargo, carreira e 
salários. 

Atendimento e 
eficiência da 
Ouvidoria. 

Disponibilização 
da caixa da 
ouvidoria  

Promover ações 
da ouvidoria em 
conjunto com a 
CPA.  

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

6.4  Eixo 4: Políticas de Gestão- Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Quadro 09: Eixo 04 -  Políticas de Gestão- Dimensão 

Eixo 04: Políticas de Gestão- Dimensão  

DIMENSÕES QUESITOS Docente Discente Técnico 
Administrativo 

Dimensão 10: 
Sustentabilidade 
Financeira 

 

Seu conhecimento 
sobre a existência de 
políticas direcionadas 
à aplicação de 
recursos para 
programas de ensino, 
pesquisa e extensão 
na UNISULMA. 
 

51,61% 

Satisfatório 

Não se 
aplica 

55,56% 

Satisfatório 
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Alocação de recursos 
para manutenção das 
instalações e 
atualização de 
equipamentos e 
materiais. 
 

72,58% 

Satisfatório 

Não se 
aplica 

62,96% 

Satisfatório 

Alocação de recursos 
para a capacitação 
dos colaboradores/ 
professores. 
 

70,97% 

Satisfatório 

Não se 
aplica 

62,97% 

Satisfatório 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

- Existência de políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 
pesquisa e extensão na UNISULMA. 
 

 

Neste item, buscou-se analisar o conhecimento dos funcionários, administrativos e docentes 

sobre a existência de políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 

pesquisa e extensão na Instituição. 

 

Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 7 classificaram como 

Excelente, 25 classificaram como Bom, 16 como Regular, 5 como Ruim e 9 Não souberam responder. 

Gerando um grau de satisfação docente de 51,61 %, o que deu origem ao seguinte gráfico, visto que 

uma das diretrizes do programa de bolsas é fornece apoio financeiro para divulgação, apresentação 

e/ou publicação de trabalhos científicos  
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 
Na análise dos 27 funcionários técnicos administrativos: 4 avaliaram como Excelente, 11 

consideram Bom, 4 Regular, 2 Ruim e 6 Não souberam responder. O que gera um grau de 55,56% de 

Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 

 

 
 
Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

No grupo focal, os docentes e técnicos administrativos afirmaram a necessidade de se buscar 

mais a interdisciplinaridade. Devendo existir uma maior integração entre os cursos. Os docentes 

destacaram também que os núcleos de prática realizam com periodicidade projetos de extensão, 

entretanto não há divulgação ou documentação da realização dos mesmos    
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- Alocação de recursos para manutenção das instalações e atualização de equipamentos e 
materiais. 
 

 

Neste item, buscou-se analisar o conhecimento dos funcionários, administrativos e docentes 

sobre a alocação de recursos para manutenção das instalações e atualização de equipamentos e 

materiais. Na análise dos 62 docentes, que responderam a avaliação institucional 13 classificaram 

como Excelente, 32 classificaram como Bom, 7 como Regular, 2 como Ruim e 8 Não souberam 

responder. Gerando um grau de satisfação docente de 72,58 %, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2018 

 

Na análise dos 27 funcionários técnicos administrativos: 5 avaliaram como Excelente, 12 

consideram Bom, 8 Regular, 1 Ruim e 1 Não souberam responder. O que gera um grau de 62,96% de 

Satisfação, conforme se verifica no gráfico abaixo: 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 
 

No grupo focal os colaboradores destacaram que já foi anunciado pela direção geral a 

construção do novo prédio da UNISULMA/IESMA, o que demonstra a preocupação e o cuidado da 

Instituição com o quesito das instalações. Nos demais setores destacaram a necessidade de 

investimentos no setor de informática, principalmente quanto à internet. 

 
- Alocação de recursos para a capacitação dos colaboradores/ professores. 
 
 

Neste item, buscou-se analisar o conhecimento dos funcionários, administrativos e docentes 

sobre a alocação de recursos para a capacitação dos colaboradores/ professores. Na análise dos 62 

docentes, que responderam a avaliação institucional:  16 classificaram como Excelente, 28 

classificaram como Bom, 6 como Regular, 2 como Ruim e 10 Não souberam responder. Gerando um 

grau de satisfação docente de 70,97 %, o que deu origem ao seguinte gráfico: 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2018 

 
 

Na análise dos 27 funcionários técnicos administrativos: 4 avaliaram como Excelente, 13 consideram 

Bom, 5 Regular, 2 Ruim e 3 Não souberam responder. O que gera um grau de 62,97% de Satisfação, 

conforme se verifica no gráfico abaixo: 
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Fonte: Avaliação institucional 2018 

 
No grupo focal, docentes e técnicos administrativos dispuseram que a Instituição oferece 

cursos e treinamentos que ajudam na formação dos mesmos, que quando solicitado capacitações a 

faculdade disponibiliza a flexibilidade de horário em alguns casos apoio financeiro. Os docentes 

destacaram a preocupação da Instituição nos cursos sobre as metodologias ativas, por exemplo, além 

da disponibilização do apoio logístico e financeiro para professores que cursam programas de pós-

graduação strictu senso em outros estados.  

 
 
Quadro 10: Avanços e melhorias. 
 

QUESITO AVANÇOS A 

MELHORAR 

IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

Seu 
conhecimento 
sobre a 
existência de 
políticas 
direcionadas à 
aplicação de 
recursos para 
programas de 
ensino, pesquisa 
e extensão na 
UNISULMA. 

 

A periodicidade 
Eventos 
extensionistas e 
científicos para 
toada a 
comunidade 
acadêmica  

A divulgação 
dos eventos de 
cunho científico 
e de extensão a 
toda comunidade 
acadêmica.  

 

Redefinir as ações de 
extensão entre projetos 
e ações de caráter 
pontual ou periódico, 
ampliando a 
perspectiva 
interdisciplinar e 
intercursos  
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Alocação de 
recursos para 
manutenção das 
instalações e 
atualização de 
equipamentos e 
materiais. 
 

Manutenção 
semestralmente 
das instalações e 
modificações 
necessárias na 
estrutura, sempre 
que necessário.  

O alcance  de 
distribuição de 
internet nas 
dependências 
das IES.  

Apoio à divulgação da 
produção científica e 
tecnológica, em 
periódicos certificados 
pela CAPES, e à 
publicação de livros e 
capítulo de livros.  

 
Alocação de 
recursos para a 
capacitação dos 
colaboradores/ 
professores. 
 

Dispobilização 
de bolsas para 
capacitação 
stritctu senso 
para docentes , 
além de 
disponibilizar 
curso  aos 
colaboradores 
mediante 
solicitação  

Programa de 
capacitação para 
os 
colaboradores, 
com foco na 
ética e 
profissionalismo.  

Manutenção da 
política de apoio à 
formação stricto sensu 
aos docentes, 
prioritariamente a 
doutorandos  
 
Aprimoramento da 
gestão de pessoas 
buscando a qualidade 
de vida e saúde do 
servidor  
 

 
Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 
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7 AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

7.1 ENADE, CPC E ICG 

	  

      No ano de 2018 O IESMA/ UNISULMA   participou da edições do Exame Nacional 

Desempenho Estudantil – ENADE, do curso de Direito, Administração e Serviço Social, coma 

divulgação dos resultados somente no fim de 2019.  

 Ainda em 2018, o Inep divulga os dados de Enade, CPC e IGC, referente  ao ano de 2017  com  

, com resultados insatisfatórios no Exame Nacional de Desempenho Estudantil,. Contudo, na 

composição do CPC e IGC a instituição obteve conceito satisfatório, conforme quadro abaixo:  

	  

   Quadro 11:  Resultados do triênio 2015-2017/ENADE 

Ano Curso CPC IGC 

 

        2017 

Educação Física 

(licenciatura)  

 3  

3 

 Ciências 

Biológicas  

3 

  Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 
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  Diante do desempenho dos alunos   no Enade a CPA recomenda uma análise pelo NDE 

das matrizes, metodologia e avaliação do cursos   com a finalidade de melhorar o desempenho dos 

alunos no referido exame, traçando um plano de curto, médio e longo prazo. É importante ressaltar 

que a implementação das matrizes de referência nos cursos   traz a discussão e reflexão de tais 

elementos e   proporcionam consciência do docente do seu papel e importância de sua disciplina na 

constituição do perfil do egresso. 

 

7.2 Avaliação In Loco 

    

 Durante o ano de 2018 o Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão recebeu a comissão 

de Reconhecimento do Curso Tecnológico de Estética no mês de março, obtendo conceito final 4 e 

portaria de Reconhecimento sob n° 275 de  20 de Abril de 2018.  

 A partir do relatório de avaliação in loco os pontos fortes do curso destaque-se ente outros: o 

estágio supervisionado, as atividades complementares e o tcc, além da carga horária.  Pontos a 

melhorar é o espaço disponibilizado para a clínica-escola; Laboratório de estética capilar; Laboratório 

de estética corporal; Laboratório de estética facial e maquiagem. 
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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 durante o ano de 2018, oportunizando um análise parcial 

das  dimensões do SINAES. 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.  

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 Plano de Ação 

Recomendado pela CPA poderão contribuir para a reelaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2015-2019, os Projetos Pedagógicos de Curso e Planos de Gestão de coordenadores e 

Diretores do IESMA em prol a melhoria da oferta da qualidade do ensino  

Todos os integrantes da CPA participam ativamente das reuniões e da divulgação dos resultados 

em gráficos e relatórios, 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. 

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.  

Por fim, espera-se que este documento possa subsidiar momentos de reflexão de toda a 

comunidade acadêmica, de forma a orientar e reorientar práticas institucionais e pedagógicas, bem 

como tomada de decisões dos gestores, além de promover uma conscientização da importância do 

processo autoavaliativo para alcançar objetivos e metas. Diante desse cenário, fica aqui as 

recomendações da referente a avaliação 2018.  
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Quadro 11: Recomendações 

EIXO  DIMENSÃO IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

RECOMENDÇÃO 

DA CPA  

Eixo 2 : 
Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 3:  

Responsabilidade 

Social da 

Instituição 

 

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

 
 Consolidar a 
política de extensão 
redefinição das 
linhas temáticas, 
com foco na 
responsabilidade 
social  
 

Eixo 3: Politicas 
acadêmicas  

 Dimensão 2:  

Políticas para o 

Ensino, a 

Pesquisa e a 

Extensão 

 

 

Revisão ampla e 
minuciosa de 
instrumentos de 
avaliação da 
aprendizagem, 
aperfeiçoando-os; 

 

 

Revisão ampla e 
minuciosa dos PPCs, 
matrizes 
curriculares/ementários 

 
Consolidação dos 
planos de ensino dos 
cursos; 
 
 
Acompanhamento 
dos planos de ensino 
pelo NDE e 
Coordenação de 
Ensino 
 
 
Formação sobre 
metodologias 
ativas, elaboração 
de itens e 
interdiciplinaridade. 

Eixo 4: Políticas 
de Gestão 

Dimensão 6:  

Organização e 

Gestão da 

Instituição 

 

Aprimoramento da 
gestão de pessoas 
buscando a qualidade 
de vida e saúde 

do colaborador 

Elaboração do  
plano de formação 

para técnico 
administrativo e 

docentes  
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Dimensão 10:  

Sustentabilidade 

Financeira 

 

 Consolidar uma 
política para 
apoio a programas 
de 
ensino, iniciação 
científica e 
extensão. 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 
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