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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de auto avaliação 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 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 2019, com discussões dos indicadores avaliados, conforme segue 

abaixo: 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 08: Planejamento e Avaliação 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Dimensão 01:  Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 02: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão 
Dimensão 04: A comunicação com a sociedade 
Dimensão 09: Políticas de atendimento aos discentes 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

Dimensão 05: Políticas de Pessoal 
Dimensão 06:  Organização e Gestão da Instituição 
Dimensão 10:  Sustentabilidade Financeira  

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA Dimensão 07: Infraestrutura física 
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1 DADOS DAINSTITUIÇÃO 

 

a. MANTENEDORA 

Nome: Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão Ltda. – UNISULMA 

Endereço: Rua São Pedro, nº 11, Jardim Cristo Rei, Nova Imperatriz, 65907-070. 

Fone: (99) 2101-0202 Fax: (99) 2101-0203.  

Cidade: Imperatriz/MA 

Homepage: www.unisulma.edu.br.  

E-mail: unisulma@unisulma.edu.br 

CNPJ nº 04.564.299/0001-68  

Categoria Administrativa: Direito privado 

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 21200506991, 

registrado no Cartório do 1º Ofício, rua Godofredo Viana, nº 520, Registro de Pessoas 

Jurídicas. 

Presidente: José Lauro de Castro Moura  

 

b. MANTIDA 

Nome: Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA 

Código da IES: 2724 

Endereço: Rua São Pedro, nº 11, Jardim Cristo Rei, Nova Imperatriz, 65907-070 

Fone: (99) 2101-0202 Fax:(99) 2101-0203  

Cidade: Imperatriz/MA 

Homepage: www.unisulma.edu.br. E-mail:unisulma@unisulma.edu.br. 

CNPJ: 04.564.299/0001-68 

Categoria Administrativa: Instituição privada com fins lucrativos 

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

19/10/2004) 

Recredenciamento: Portaria MEC n° 1427, de 06 de dezembro de 2016. 

Perfil: Instituição pluricurricular, que atua nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas e Ciências da Saúde. 
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Diretora: Joane Glaucia Silva de Almeida e Almeida 

1.1 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 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 
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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. 

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. 

 

2 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 – 



 

7 
 

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 

Adélia Solange Soares Diniz  

Francine Adilia Rodante Ferrari Nabhan (Presidente da CPA) 

Maria Simone Pereira Maciel 

Representantes Técnico-Administrativos 

Leidiane Sousa Lima Fernandes 

Siloah Jesseni Gomes Alves 

Representantes da Sociedade Civil Organizada 

Eugenir Andrade Gomes  

Sebastiana Santana de Carvalho 

Ato de designação da CPA 

Portaria da Direção Geral - nº 13/2019, de 29 de julho de 2019.  

 

3 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. 
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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. 

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 
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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.  

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; 
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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. 

 

5 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O processo de avaliação realizado em 2019 foi embasado em dados de 

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

etapas metodológicas: 

 

 Análise do relatório de 2019 pela comissão; 

 Levantamento de demandas da gestão da IES referente ao ano de 2019; 

 Revisão dos instrumentos de avaliação aplicados em 2018 e melhoria dos 

questionários tornando-os mais dinâmico; 

 Levantamento de demandas apontadas na Ouvidoria no ano de 2019; 

 Levantamento de demandas nas coordenações de curso e na gerência 

administrativa; 

 Reuniões periódicas para análise dos materiais coletados e sistematização 

da avaliação institucional 2019; 

 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 
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acadêmicos, docentes e técnicos- administrativo; 

 Elaboração de relatório final 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. 

 

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

elaboração do presente relatório levou em consideração os relatórios por segmento que 

subsidiaram uma análise global do ano de 2019, a partir da avaliações dos eixos, de forma 

que as dimensões foram avaliadas, como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 01: Eixos e dimensões trabalhados durante 2019. 

 

EIXO DIMENSÕES 2019 

Eixo 1: Planejamento e 

avaliação institucional 

Dimensão 08: Planejamento e Avaliação 
x 

Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional 
x 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 02: Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão 
x 

Dimensão 04: A comunicação com a 

sociedade 
x 

Dimensão 09: Políticas de atendimento aos 

discentes 
x 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 05: Políticas de Pessoal x 

Dimensão 06:  Organização e Gestão da 

Instituição 
x 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira X 

Eixo 5: infraestrutura física Dimensão 07: Infraestrutura física 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 

2019 estão demonstrados na tabela abaixo. 

 

Quadro 02: Participantes da pesquisa no ano 2019 

 

Participantes 

2019 

Aptos a responder Participantes Percentual 

Discentes 1918 1799 93,79% 

Docentes  118 117 99,75% 

Técnico 

Administrativo 

60 36 60% 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

5.2  Coletas de dados 

 

 A CPA a partir de 2019, optou pela coleta de dados através da utilização da escala 

likert, onde o grau de concordância com cada uma das alternativas foi avaliado segundo 

uma escala que varia de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). Caso a pessoa 

julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, a opção 3 poderia ser assinalada, sendo 

esta avaliada com o conceito de: nem concordo, nem discordo. 

 

 
Fonte: Avaliação Institucional 2019 IESMA/UNISULMA 

 

Foram confeccionados gráficos explicitando a opinião da comunidade 

Respostas:
1 1 DISCORDO TOTALMENTE
2 2 DISCORDO
3 3 NEM CONCORDO, NEM DISCORDO
4 4 CONCORDO
5 5 CONCORDO TOTALMENTE
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acadêmica sobre perguntas selecionadas em cada dimensão. 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 2019 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 4 e 5 somados 

seja igual ou superior 90% a 100%. 

 É considerada avaliação Satisfatória - quando o percentual atribuído aos 

conceitos 4 e 5 somados seja igual ou superior a 51%. 

 Insatisfatória - quando os conceitos 1 e 2 atingirem um percentual igual ou 

superior a 51%; 

 É considerada avaliação Insatisfatória - quando o percentual atribuído ao 

conceito 3 seja igual ou superior a 51%. 

 

6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS – 2019 

  

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. 
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6.1  Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional - Dimensão 8: Planejamento e 

Avaliação  

 

O ano de 2019, a CPA avaliou a dimensão 8 - planejamento e avaliação 

institucional - com destaque para discussão e análise de alguns indicadores, a partir da 

ótica dos discentes, docentes e pessoal técnico administrativo, como segue abaixo. A 

seguir serão apresentados os resultados da avaliação do corpo docente. 

 

Gráfico1: Como é a informação sobre o período de avaliação 

institucional. 

 
Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 
Neste item, buscou-se avaliar as ações de divulgação da avaliação institucional 

junto a comunidade para divulgação do período de avaliação na instituição. Segundo o 

gráfico acima na análise dos 110 docentes que responderam esta questão da avaliação 

institucional, 51 classificaram que as ações de divulgação da avaliação institucional junto 

a IES assinalando a alternativa Concordo Totalmente, 50 concordaram, 25 não souberam 

responder e somente 3 discordaram, gerando um grau de satisfação dos docentes de 74%, 

sendo este quesito considerado totalmente satisfatório. 

 

Gráfico 2: Os instrumentos utilizados pelo IESMA/UNISULMA para coleta 

e registro de questionamento funcionam adequadamente. 

5; 2%

10; 51%

25; 12%

50; 23%

25; 12%

1 2 3 4 5 6
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Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 

Segundo o gráfico acima, na análise dos 110 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 52concordam totalmente com o instrumento utilizado para coleta 

de dados, 22 concordam, 22 nem concorda nem discorda e 5 discordam totalmente. Sendo 

este quesito considerado totalmente satisfatório com um percentual de 67%. 

 

Gráfico 3: Como você avalia a atuação da CPA 

 
Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
  

Por fim, na análise do gráfico acima, dos 110 que responderam a avaliação 

institucional, 60 concordam totalmente e 15 concordam, 15 não concordam nem 

9; 8%
5; 5%

22; 20%

52; 47%

22; 20%

1 2 3 4 5 6

15; 14%

14; 13%

15; 14%60; 54%

6; 5%
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discordam,15 discordam e 10 discordam totalmente com a atuação da CPA. Sendo este 

quesito considerado totalmente satisfatório com um percentual de 59%. 

Na avaliação discente temos os seguintes resultados: 

  

Gráfico 4: Como é a informação sobre o período de avaliação institucional 

 
Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 

Neste item, buscou-se analisar as ações da CPA junto à comunidade para 

divulgação do período de avaliação na IES. Segundo o gráfico acima na análise dos 1774 

discentes que responderam esta questão da avaliação institucional, 658 Concordam 

Totalmente, 336 concordaram, 300 nem concordam e nem discordam, 200 discordam e 

250 discordam totalmente. Neste quesito obteve-se um grau de satisfação dos discentes 

de 58%, sendo este quesito considerado satisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200; 11%
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.
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Gráfico 5: Os instrumentos utilizados pelo IESMA/UNISULMA para coleta 

e registro de questionamento funcionam adequadamente 

 
Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 

Conforme se verifica no gráfico acima, na análise dos discentes, que 

responderam a avaliação institucional, 1774 assinalaram que os instrumentos utilizados 

para realização da pesquisa institucional estão assim representados 942 concordaram 

totalmente, 408 concordam, 112 não souberam responder, 159 discordaram e 153 

discordam totalmente. Assim, verifica-se que 76% da população consideraram que o 

instrumento para coleta de dados é adequado, sendo considerado um quesito satisfatório. 

 

Gráfico 6: Como você avalia a atuação da CPA 

 

112; 
6% 159; 9%

153; 9%
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408; 23%
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Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 

Como demonstrado no gráfico acima, na análise dos 1774 alunos, que 

responderam a avaliação institucional 850 concordaram totalmente com a atuação da 

CPA,403 concordam, 250 nem concordam e nem discordam, 159 discordam e 112 

discordam totalmente. Apesar da deste quesito ter um grau de satisfação de 71 %, 

considerando este quesito como satisfatório, percebe-se a necessidade de implementar 

junto a comunidade discente a atuação da CPA. 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos destacamos os 

resultados abaixo. 

 

Gráfico 7: Como é a informação sobre o período de avaliação institucional 

 
Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 

O gráfico acima demonstra que dos 56 que responderam a avaliação 

institucional: 6 concordam totalmente com as ações de divulgação do período da 

avaliação, 25 concordaram, 15 nem concordam e nem discordam, 3 discordam e 1 

discorda totalmente. O que gera um grau de 55% de Satisfação, considerando assim este 

quesito satisfatório. 

 

Gráfico 8: Os instrumentos utilizados pelo IESMA/UNISULMA para coleta 

e registro de questionamento funcionam adequadamente 

5; 9%
5; 9%

15; 27%
25; 44%

6; 11%
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Fonte: Avaliação Institucional IESMA /UNISULMA. 
 

Na análise dos funcionários técnicos administrativos, como se verifica no 

gráfico acima, dos 35 que responderam a avaliação institucional: 25concordaram 

totalmente, 5concordaram, e 5 nem concordaram e nem discordaram. O que gera um grau 

de 62% de satisfação sendo este quesito considerado satisfatório 

 

Gráfico 9: Como você avalia a atuação da CPA 

 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos, como se verifica 

no gráfico acima, dos 56 que responderam a avaliação institucional: 11 concordaram 

totalmente, 26 concordaram, 12 nem concordaram e nem discordaram, 6 discordaram e 
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1 discorda totalmente, o que gera um grau de 66% de satisfação sendo este quesito 

considerado satisfatório. 

 

Planejamento 

e Avaliação 

Institucional 

Quesitos Docente Discente Técnico adm 

1. Como é a informação 

sobre o período de 

avaliação institucional.  

94,6% 

Satisfatório 

58% 

Satisfatório 

55% 

Satisfatório 

2. Os instrumentos 

utilizados pelo 

IESMA/UNISULMA para 

coleta e registro de 

questionamento 

funcionam 

adequadamente  

67% 

Satisfatório 

76% 

Satisfatório 

62% 

Satisfatório 

3. Como você avalia a 

atuação da CPA  

59% 

Satisfatório 

71% 

Satisfatório 

66% 

Satisfatório 

 

6.2 Eixo 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Dimensão 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

 

DIMENSÕES QUESITOS Docente Discente Técnico adm 

Dimensão 1: 

Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

A missão do 
IESMA/UNISULMA: 
“Formar 
profissionais e 
cidadãos 
comprometidos com 
a ética, a justiça 
social, o 
desenvolvimento 
econômico e 
científico-
tecnológico da 
Região Tocantina e 
do país”, é percebida 
nas ações de ensino, 
pesquisa (iniciação 

94,9% 

Totalmente 

Satisfatório 

81,3% 

Satisfatório 

85,7% 

Satisfatório 
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científica) e extensão 
desenvolvidas pela 
IES/curso. 
As políticas de 
Ensino, Pesquisa 
(iniciação cientifica) 
e Extensão, previstas 
no PDI contribuem 
na sua formação 
profissional. 

89,7% 

Satisfatório 

82,8 % 

Satisfatório 

83,4% 

Satisfatório 

Você indicaria o 
IESMA/UNISULMA a 
alguém de seu 
convívio social. 

97,4% 

Totalmente 

Satisfatório 

84,9 % 

Satisfatório 

100% 

Totalmente 

Satisfatório 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

A missão do IESMA/UNISULMA “Formar profissionais e cidadãos 

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

tecnológico da Região Tocantina e do país”, é percebida nas ações de ensino, pesquisa 

(iniciação científica) e extensão desenvolvidas pela IES/curso. 

 

Gráfico 10- A missão do IESMA/Unisulma: Formar profissionais e cidadãos 
comprometidos com a Ética, justiça social, o desenvolvimento econômico e 
científico-tecnológico da Região Tocantina e do país é percebida nas ações de 
ensino, pesquisa e extensão?  

 
Fonte: Avaliação institucional docentes 2019 

 

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

qualidade de vida da comunidade. Segundo o gráfico acima, na análise dos 117 docentes 
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que responderam esta questão da avaliação institucional, 86 classificaram que as ações 

da Instituição contribuem para a melhoria na qualidade de vida da comunidade 

assinalando a alternativa Concordo Totalmente, 25 concordaram, 3 não souberam 

responder e somente 3 discordaram, gerando um grau de satisfação dos docentes de 

94,9%, sendo este quesito considerado totalmente satisfatório. 

 

Gráfico 11- A missão do IESMA/Unisulma: Formar profissionais e cidadãos 
comprometidos com a Ética, justiça social, o desenvolvimento econômico e 
científico-tecnológico da Região Tocantina e do país é percebida nas ações de 
ensino, pesquisa e extensão?  

 

 

 
Fonte: Avaliação institucional docentes 2019 

 

Conforme se verifica no gráfico acima, na análise dos discentes, dos 1799 

alunos que responderam a avaliação institucional, 1029 assinalaram as ações como 

concordaram totalmente, 433 concordam, 235 não souberam responder, 63 discordaram 

e 39 discordam totalmente. Assim, verifica-se que 81,3% consideraram que as ações da 

Instituição contribuem para a melhoria na qualidade de vida da comunidade, sendo 

considerado um quesito satisfatório, visto que a comunidade atendida pela Clínica Escola 

dos Cursos de Estética e Cosmética, Psicologia e os atendimentos fisioterapêuticos do 

curso de Fisioterapia, além das ações dos vários projetos de extensão. 
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Gráfico 12- A missão do IESMA/Unisulma: Formar profissionais e cidadãos 
comprometidos com a Ética, justiça social, o desenvolvimento econômico e 
científico-tecnológico da Região Tocantina e do país é percebida nas ações de 
ensino, pesquisa e extensão?  

 
Fonte: Avaliação institucional 2019 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos, como se verifica 

no gráfico acima, dos 35 que responderam a avaliação institucional: 25concordaram 

totalmente, 5concordaram, e 5 nem concordaram e nem discordaram. O que gera um grau 

de 85,7% de satisfação sendo este quesito considerado satisfatório. 

 

  

No indicador As políticas de Ensino, Pesquisa (iniciação cientifica) e 

Extensão, previstas no PDI contribuem na sua formação profissional, buscou-se 

analisar o desenvolvimento de projetos que incentivem as políticas de pesquisa que 

contribuem para a formação profissional. 
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Gráfico 12- As políticas de ensino, pesquisa (Iniciação científica) e 
extensão, prevista no PDI contribuem na sua formação profissional? 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019 

 

Como demonstrado no gráfico acima, na análise dos 117 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 81concordaram totalmente com as políticas de 

ensino utilizadas pela instituição,24 concordam, 8 nem concordam e nem discordam, 2 

discordam e 2 discordam totalmente que estes incentivos contribuem para a formação 

profissional. Gerando um grau de satisfação docente de 89,7 %, considerando este quesito 

como satisfatório. 

  

Gráfico 13- As políticas de ensino, pesquisa (Iniciação científica) e 
extensão, prevista no PDI contribuem na sua formação profissional? 

 
  

 
Fonte: Avaliação institucional 2019 
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Na análise dos discentes, dos 1787 alunos que responderam a avaliação 

institucional, 1043concordam totalmente que estes incentivos contribuem para a 

formação profissional, 436 concordam, 214 nem concordam nem discordam, 65 

discordam e 29 discordam totalmente. Assim, verifica-se que 82,8% consideram que as 

políticas de ensino utilizadas pela instituição contribuem para sua formação profissional, 

gerando um conceito satisfatório para este quesito.  

Neste sentido, a política de iniciação científica adotada pela IES no ano de 

2019, a partir da institucionalização dos grupos de estudos revelam o envolvimento de 

discente e docentes em prol de um produção e disseminação de conhecimento que, 

quando necessário, vão ao encontro as necessidades locais. 

  O indicador, Você indicaria o IESMA/UNISULMA a alguém de seu convívio 

social? buscou-se analisar o grau de satisfação geral da instituição, através do quanto 

você se identifica com a mesma. 

Gráfico 14- Você indicaria o IESMA/UNISULMA a alguém de seu convívio 

social? 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019 

 

Segundo o gráfico acima, na análise dos 117 docentes que responderam a 

avaliação institucional 110concordam totalmente com a indicação da instituição para 

alguém de seu convívio social, 4 concordam, 1 nem concorda nem discorda e 2 discordam 

totalmente. Sendo este quesito considerado totalmente satisfatório com um percentual de 

97,4%. 
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Gráfico 15- Você indicaria o IESMA/UNISULMA a alguém de seu convívio 

social? 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019 

 

Na análise dos discentes, dos 1785 alunos que responderam a avaliação 

institucional, 1156 concordaram totalmente com a indicação da instituição para alguém 

de seu convívio social, 358 concordaram, 174 nem concordam e nem discordam, 58 

discordam e 39 discordam totalmente. Assim, verifica-se que 84, 9% dos alunos, se 

identificam com a instituição e a indicariam a alguém, sendo este quesito considerado 

satisfatório.  

Gráfico 16- Você indicaria o IESMA/UNISULMA a alguém de seu convívio 

social?

 
Fonte: Avaliação Institucional 2019 

 

Por fim, na análise dos funcionários técnicos administrativos, segundo o 

gráfico acima, dos 36 que responderam a avaliação institucional 34 concordam 

totalmente e 2 concordam com a indicação da instituição para alguém de seu convívio 
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social. Sendo este quesito considerado totalmente satisfatório com um percentual de 

100%.   

 
Quadro 04: Síntese do Eixo 2-  Desenvolvimento Institucional – Dimensão 01-
  

QUESITO AVANÇOS A MELHORAR IMPLEMENTAÇÃO 

DO PDI 

A missão do 
IESMA/UNISULMA: 
“Formar 
profissionais e 
cidadãos 
comprometidos com 
a ética, a justiça 
social, o 
desenvolvimento 
econômico e 
científico-
tecnológico da 
Região Tocantina e 
do país”, é percebida 
nas ações de ensino, 
pesquisa (iniciação 
científica) e extensão 
desenvolvidas pela 
IES/curso. 

  

 

 

 

 

 

Publicação de 

Editais para a 

formação dos 

grupos de estudo.  

 

 

 

Fortalecer os 

grupos de estudos, 

bem como as suas 

linhas de pesquisa 

para fomento e 

publicações .  

 

 

 

Promover atividades 

integradas de ensino, 

iniciação científica e 

extensão, bem como 

atividades intercursos 

tais como Dia da 

Responsabilidade 

Social 

As políticas de 
Ensino, Pesquisa 
(iniciação cientifica) 
e Extensão, previstas 
no PDI contribuem 
na sua formação 
profissional. 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA  

 

6.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

6.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

A dimensão 2 trata sobre a política para o Ensino, pesquisa e Extensão da 

instituição e no ano de 2019 foi avaliada pelos docentes e discentes. 

Para uma melhor análise desta dimensão a CPA dividiu a mesma em 4 tópicos 

de avaliação, quais sejam: 

1. Coordenador de Curso 

2. Curso 
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3. Desempenho docente por disciplina do curso 

4. Pesquisa  

 

Passamos a apresentar as questões da avaliação institucional e os resultados 

obtidos conforme verifica-se nos itens abaixo: 

 

Tópico   
 

Quesitos Docente Discente Técnico 
administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Coordenador 
de Curso 

1.Promove atendimento 
quanto às demandas de 
alunos e docentes, é 
resolutivo em tempo 
hábil e estimula à 
participação em 
projetos/eventos. 

95,6% 77,5% Não se aplica 

2. A coordenação do 
curso esteve disponível 
para orientação 
acadêmica e 
apresentação das 
normas da Instituição. 

95,7% 80,1% Não se aplica 

3. Realiza reuniões com 
os representantes de 
turma. 

92,1% 78,9% Não se aplica 

4.Relaciona-se bem e 
com ética com os 
discentes/docentes. 

97,4% 85,9% Não se aplica 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

Tópico 1 - Coordenador de Curso 

QUESTÃO 1 

Neste item, buscou-se analisar o conhecimento dos docentes e discentes sobre 

a postura do Coordenador de curso ao promover atendimento quanto às demandas dos 

mesmos. Perguntou- se se o coordenador é resolutivo, se resolve em tempo hábil e se 

estimula a participação em projetos/eventos. 

A avaliação dos docentes gerou o seguinte gráfico: 
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Pergunta: PROMOVE ATENDIMENTO QUANTO ÀS DEMANDAS DE ALUNOS E DOCENTES, É RESOLUTIVO EM TEMPO HÁBIL E ESTIMULA 
À PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS/EVENTOS. 
Respostas:    Quantidade:  Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   1   0.9% 
2 2   1   0.9% 
3 3    3   2.6% 
4 4    20   17.5% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   89   78.1% 

Total: 114 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 

 

Neste primeiro gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 89 concordam totalmente, 20 concordam com a 

assertiva, 3 classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 1 

discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 95,6%. 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: PROMOVE ATENDIMENTO QUANTO ÀS DEMANDAS DE ALUNOS E DOCENTES, É RESOLUTIVO EM TEMPO HÁBIL E ESTIMULA 
À PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS/EVENTOS. 
Respostas:     Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE    73    4.1% 
2 2     89    5.0% 
3 3     238    13.3% 
4 4     422    23.6% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE    963    53.9% 

Total: 1785 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes 

 

Neste outro gráfico referente a questão 1, apresenta-se a análise dos discentes 

sobre referida situação. Verifica-se que na análise dos 1785 discentes que responderam a 
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avaliação institucional, 963 concordam totalmente, enquanto 422 concordam com a 

assertiva, 238 classificaram como Regular ou não souberam responder, 89 discordaram e 

73 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 77,5%. Ao 

comprar os resultados obtidos tanto pelos discentes como pelos docentes, percebe-se que 

os coordenadores são bem avaliados no que diz respeito às suas demandas, 

desempenhando sempre que possível e epas condições dadas o seu  papel de gestor .  

 

Questão 2 

A questão 2 da dimensão 2 no tópico referente ao coordenador do curso 

questionou se a coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica e 

apresentação das normas da Instituição. 

Neste quesito os docentes responderam da seguinte forma: 

 
Pergunta: A COORDENAÇÃO DO CURSO ESTEVE DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA E APRESENTAÇÃO DAS NORMAS DA 
INSTITUIÇÃO. 
Respostas: Quantidade: Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE    1   0.9% 
2 2     1              0.9% 
3 3     3   2.6% 
4 4     15   13.2% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE    94   82.5% 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 94 concordam totalmente, 15 concordam com a assertiva, 3 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 1 discorda 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 95,7%. 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: A COORDENAÇÃO DO CURSO ESTEVE DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA E APRESENTAÇÃO DAS NORMAS DA 
INSTITUIÇÃO. 
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Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   52   2,9% 
2 2    81    4.5% 
3 3    221    12.4% 
4 4    389    21.8% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   1039    58.3% 

Total: 1782 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Neste gráfico referente a questão 2, apresenta-se a análise dos discentes sobre 

referida situação. Verifica-se que na análise dos 1782 discentes que responderam a 

avaliação institucional 1039 concordam totalmente, enquanto 389 concordam com a 

assertiva, 221 classificaram como Regular ou não souberam responder, 81 discordaram e 

52 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 80,1%. 

 

Questão 3 

A questão 3 da dimensão 2 no tópico referente ao coordenador do curso 

questionou se a coordenação do curso realiza reuniões com os representantes de turma. 

Neste quesito os docentes responderam da seguinte forma: 

 
Pergunta: REALIZA REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DE TURMA. 
Respostas:     Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE    1   0.9% 
2 2     2   1.8% 
3 3     6   5.3% 
4 4     20   17.5% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE    85   74.6% 

Total: 114 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 
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Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 85 concordam totalmente, 20 concordam com a assertiva, 6 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 2 discordam e 1 discorda 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 92,1% 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: REALIZA REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DE TURMA. 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   55    3.1% 
2 2    82    4.6% 
3 3    239    13.4% 
4 4    403    22.7% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   1000    56.2% 

Total: 1779 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Neste gráfico referente a questão 3, apresenta-se a análise dos discentes sobre 

referida situação. Verifica-se que na análise dos 1779 discentes que responderam a 

avaliação institucional 1000 concordam totalmente, enquanto 403 concordam com a 

assertiva, 239 classificaram como Regular ou não souberam responder, 82 discordaram e 

55 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 78,9%. 

Defronte os dados , ressalta-se que as reuniões com os alunos são de extrema 

importância para a manifestação da autonomia discente e a resolutividade de sua 

representação diante dos processos administrativos e acadêmicos, onde o coordenador 

se monstra sensível a esta escuta .  

 

Questão 4 

A questão 4 da dimensão 2 no tópico referente ao coordenador do curso 

questionou se a coordenação do curso relaciona-se bem e com ética com os discentes e 

docentes. 
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Neste quesito os docentes responderam da seguinte forma: 
 
Pergunta: RELACIONA-SE BEM E COM ÉTICA COM OS DISCENTES/DOCENTES. 
Respostas:     Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE    2   1.7% 
2 2     1   0.9% 
3 4    9   7.8% 
4 5 CONCORDO TOTALMENTE   103   89.6% 

Total: 115 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 115 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 103 concordam totalmente, 9 concordam com a assertiva, nenhum 

classificou como Regular ou disseram que não sabiam responder, 1 discordam e 2 

discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 97,4% 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: RELACIONA-SE BEM E COM ÉTICA COM OS DISCENTES/DOCENTES. 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   33   1.9% 
2 2    56   3.1% 
3 3    163    9.1% 
4 4    388   21.8% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   1142   64.1% 

Total: 1782 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Neste gráfico referente a questão 4, apresenta-se a análise dos discentes sobre 

referida situação. Verifica-se que na análise dos 1782 discentes que responderam a 
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avaliação institucional 1142 concordam totalmente, enquanto 388 concordam com a 

assertiva, 163 classificaram como Regular ou não souberam responder, 56 discordaram e 

33 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 85,9%. 

 

Dimensão 02: A política para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Tópico Quesitos Docente Discente Técnico adm 

2. Curso 1. Quanto a satisfação de 
seus interesses em 
relação ao curso.  

96,5% 81,8% Não se aplica 

2. O curso possibilitou 
aumentar a sua 
capacidade de reflexão, 
argumentação e 
consciência ética para o 
exercício profissional. 

97,4% 87,3% Não se aplica 

3. As disciplinas que 
compõem a Matriz 
Curricular do Curso são 
atualizada de acordo 
com a necessidade do 
mercado de trabalho. 

97,3% 83,9% Não se aplica 

4. O Estágio 
Supervisionado 
proporcionou 
experiências 
diversificadas para sua 
formação. 

92,5% 77,7% Não se aplica 

 

Tópico 2 -  Curso 

QUESTÃO 1 

Neste item, buscou-se analisar a satisfação dos docentes e discentes quanto a 

seus interesses em relação ao curso. Para tanto, indagou-se docentes e discentes, dando 

origem aos gráficos apresentados.  

Segue dados docentes: 

 
Pergunta: QUANTO A SATISFAÇÃO DE SEUS INTERESSES EM RELAÇÃO AO CURSO. 
Respostas:    Quantidade:    Percentual: 
1 2    1    0.9% 
2 3   3    2.6% 
3 4    19    16.7% 
4 5 CONCORDO TOTALMENTE   91    79.8% 

Total: 114 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 

 

Neste primeiro gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 91 concordam totalmente, 19 concordam com a 

assertiva, 3 classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 

ninguém discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 96,5%. 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: QUANTO A SATISFAÇÃO DE SEUS INTERESSES EM RELAÇÃO AO CURSO. 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   24   1.3% 
2 2    62   3.5% 
3 3    237   13.3% 
4 4    466   26.1% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   994   55.7% 

Total: 1783 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Neste gráfico apresenta-se a análise dos discentes sobre referida situação. 

Verifica-se que na análise dos 1783 discentes que responderam a avaliação institucional 

994 concordam totalmente, enquanto 466 concordam com a assertiva, 237 classificaram 

como Regular ou não souberam responder, 62 discordaram e 24 discordaram totalmente.  

Gerando um grau de satisfação discente de 81,8%. 
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QUESTÃO 2 

Neste item, buscou-se analisar se o curso possibilitou aumentar a capacidade 

de reflexão, argumentação e consciência ética para o exercício profissional dos docentes 

e discentes respectivamente 

 
Pergunta: O CURSO POSSIBILITOU AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE REFLEXÃO, ARGUMENTAÇÃO E CONSCIÊNCIA ÉTICA PARA O 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 
Respostas:  Quantidade:   Percentual: 
1 2   2   1.8% 
2 3   1   0.9% 
3 4   13   11.4% 
4 5 CONCORDO TOTALMENTE  98   86.0% 

Total: 114 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docentes 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 98 concordam totalmente, 13 concordam com a assertiva, 1 

classificou como Regular ou não souberam responder e 2 discordam. Gerando um grau de 

satisfação docente de 97,4%. 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 
 
Pergunta: O CURSO POSSIBILITOU AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE REFLEXÃO, ARGUMENTAÇÃO E CONSCIÊNCIA ÉTICA PARA O 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 
Respostas:    Quantidade:  Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   20   1.1% 
2 2    43   2.4% 
3 3    163   9.2% 
4 4    398   22.4% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   1153   64.9% 

Total: 1777 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Neste gráfico referente a questão 2, apresenta-se a análise dos discentes sobre 

referida situação. Verifica-se que na análise dos 1777 discentes que responderam a 

avaliação institucional 1153 concordam totalmente, enquanto 398 concordam com a 

assertiva, 163 classificaram como Regular ou não souberam responder, 43 discordaram e 

20 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 87,3%. 

 

QUESTÃO 3 

Na questão 3 da dimensão 2 no tópico referente à análise do Curso questiona-

se a docentes e discentes se as disciplinas que compõem a Matriz Curricular do Curso são 

atualizada de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. 

Diante da mesma, responderam os docentes: 

 
Pergunta: AS DISCIPLINAS QUE COMPÕEM A MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SÃO ATUALIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO 
MERCADO DE TRABALHO. 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   1   0.9% 
2 2    2   1.8% 
3 4    27   24.3% 
4 5 CONCORDO TOTALMENTE   81   73.0% 

Total: 111 
 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docentes 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 111 docentes, que responderam a 
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avaliação institucional, 81 concordam totalmente, 27 concordam com a assertiva, 

ninguém classificou como Regular ou não souberam responder, 2 discordam e 1 discorda 

totalmente. Gerando um grau de satisfação docente de 97,3%. 

Quanto à análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: AS DISCIPLINAS QUE COMPÕEM A MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SÃO ATUALIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO 
MERCADO DE TRABALHO. 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   34   1.9% 
2 2    48   2.7% 
3 3    204   11.5% 
4 4    449  25.2% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   1046   58.7% 

Total: 1781 
 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Neste gráfico referente a questão 3, verifica-se que na análise dos 1781 

discentes que responderam a avaliação institucional 1046 concordam totalmente, 

enquanto 449 concordam com a assertiva, 204 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 48 discordaram e 34 discordaram totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 83,9%.  

 

QUESTÃO 4 

Na questão 4 da dimensão 2, no tópico referente à análise do Curso, questiona-

se sobre o Estágio Supervisionado, indagou-se se o mesmo proporcionou experiências 

diversificadas para sua formação. 

Neste contexto passa-se a analisar as respostas dos docentes da instituição no 

ano de 2019. 

 
Pergunta: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROPORCIONOU EXPERIÊNCIAS DIVERSIFICADAS PARA SUA FORMAÇÃO. 
Respostas:   Quantidade:    Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE  2    1.9% 
2 3   6   5.6% 
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3 4   21    19.4% 
4 5 CONCORDO TOTALMENTE  79    73.1% 

Total: 108 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docentes 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise de 108 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 79 concordam totalmente, 21 concordam com a assertiva, 6 

classificaram como Regular ou não souberam responder, ninguém discordou e 1 

discordou totalmente. Gerando um grau de satisfação docente de 92,5%. 

Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Pergunta: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROPORCIONOU EXPERIÊNCIAS DIVERSIFICADAS PARA SUA FORMAÇÃO. 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 
1 1 DISCORDO TOTALMENTE   82   4.7% 
2 2    76   4.3% 
3 3    234   13.3% 
4 4    391   22.2% 
5 5 CONCORDO TOTALMENTE   976   55.5% 

Total: 1759 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, discentes. 

 

Por fim, neste gráfico referente a questão 4,-se que na análise dos 1759 

discentes que responderam a avaliação institucional 976 concordam totalmente, 

enquanto 391 concordam com a assertiva, 234 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 76 discordaram e 82 discordaram totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 77,7%. 
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Dimensão 02: A política para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 

Tópico   Quesitos Docente Discente Técnico 
administrativ
o 

3 PESQUISA E 
EXTENSÃO 

1. Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes participarem 
de projetos de iniciação 
científica e de atividades 
que estimulam a 
investigação acadêmica.  
 
 
 

90,3% 89,5% Não se aplica 

2. Você participa de 
eventos científicos 
promovidos pela 
faculdade como Semana 
de Iniciação Cientifica e 
Jornadas específicas dos 
cursos, e a periodicidade 
dos mesmos é 
satisfatória. 

92,6% 98,3% Não se aplica 

3. Existem meios 
adequados de divulgação 
das atividades de 
iniciação científica 
(revistas, anais, etc). 
 

92,5% 98,5% Não se aplica 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes participarem 
das ações e projetos de 
extensão promovidos 
pela instituição. 

95,1% 98,3% Não se aplica 

As atividades de extensão 
em atendimento à 
comunidade 
possibilitaram o seu 
desenvolvimento ético 
profissional 

91,2% 92,8% Não se aplica 

 

Tópico -  Pesquisa e Extensão 

QUESTÃO 1 

Neste item, buscou-se analisar a satisfação dos docentes e discentes quanto a 
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seus interesses em relação ao quesito a pratica e iniciação na pesquisa e as atividades de 

extensão no processo de formação dos alunos. Para tanto, indagou-se docentes e 

discentes, dando origem aos gráficos apresentados. 

Seguem os dados discentes:  

 

 

Neste gráfico, referente à questão 1, verifica-se que na análise dos 1768 

discentes que responderam à avaliação institucional, 1031 concordam totalmente, 

enquanto 482 concordam com a assertiva, 198 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 39 discordaram e 27 discordaram totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 90,3%. 
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Neste gráfico referente a questão 2, apresenta-se a análise dos discentes sobre 

referida situação. Verifica-se que na análise dos 1771 discentes que responderam a 

avaliação institucional 971 concordam totalmente, enquanto 419 concordam com a 

assertiva, 249 classificaram como Regular ou não souberam responder, 79 discordaram e 

53 discordaram totalmente. Gerando um grau de satisfação discente de 92,6%. 

Entretendo é preciso que este aspecto seja fortalecido dentro da comunidade. 
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Neste gráfico referente a questão 3, verifica-se que na análise dos 1769 

discentes que responderam a avaliação institucional 943 concordam totalmente, 

enquanto 431 concordam com a assertiva, 262 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 79 discordaram e 54 discordaram totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 92,5%. Neste aspecto é preciso que a IES divulgue ainda mais os 

meios existente para divulgação das atividades possibilitando o acesso a toda a 

comunidade discente. 

 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 1766 discentes que responderam 

a avaliação institucional 884 concordam totalmente, enquanto 440 concordam com a 

assertiva, 285 classificaram como Regular ou não souberam responder, 87 discordaram e 

70 discordaram totalmente. Gerando um grau de satisfação discente de 95,1%. 
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Neste gráfico, verifica-se que na análise de 1770 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 915 concordam totalmente, 422 concordam com a assertiva, 278 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 97discordam e 58 discordou 

totalmente. Gerando um grau de satisfação docente de 91,2%. 

Quanto a análise dos docentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada em 2019: 

DOCENTES 
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Neste primeiro gráfico, verifica-se que na análise dos 105 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 61 concordam totalmente, 33 concordam com a 

assertiva, 10 classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 

ninguém discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 89,5%. 

 

 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 113 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 89 concordam totalmente, 21 concordam com a assertiva, 1 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 2 discorda e ninguém discorda 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 98,3%. 

 



 

46 
 

 

 

No gráfico, verifica-se que na análise dos 113 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 78 concordam totalmente, 28 concordam com a assertiva, 5 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e ninguém discorda 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 98,5%. 

 

 

  

 

No gráfico acima, verifica-se que na análise dos 113 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 75 concordam totalmente, 33 concordam com a 
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assertiva, 3 classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 1 

discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 98,3%. 

 

 

 

Verifica-se, neste gráfico dos 114 docentes, que responderam a avaliação 

institucional 51 concordam totalmente, 32 concordam com a assertiva, 23 classificaram 

como Regular ou não souberam responder, 6 discorda e 2 discorda totalmente.  Gerando 

um grau de satisfação docente de 92.8%. 
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Neste gráfico dos 114 docentes, que responderam a avaliação institucional 83 

concordam totalmente, 27 concordam com a assertiva, 2 classificaram como Regular ou 

não souberam responder, 2 discorda, nenhum discorda totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação docente de 98.3%. 

 

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

EIXO 3:  Políticas Acadêmicas 

QUESITOS AVANÇOS  A MELHORAR  IMPLEMENTA-

ÇÃO NO PDI 

COORDENADOR 

1. Promove atendimento 

quanto às demandas de 

alunos e docentes, é 

resolutivo em tempo 

hábil e estimula à 

participação em 

projetos/eventos. 

Consolidação das 

matrizes de 

referências e 

acompanhamento 

cumprimento do 

plano de ensino 

pelo docente. 

Implantação de 

reunião mensal 

com os 

representantes de 

turma.  

Tornar mais 

acessível aos 

discentes as 

orientações 

acadêmicas sobre 

as normas da 

instituição, 

buscando facilitar 

o convívio 

discente/docente. 

Estimular a 

participação dos 

discentes em 

projetos/eventos.  

Acompanhar o 

percurso 

discente, 

identificando as 

possíveis causas 

do baixo 

rendimento, da 

evasão, 

prevenindo-os; 

2. A coordenação do 

curso esteve disponível 

para orientação 

acadêmica e 

apresentação das normas 

da Instituição. 

3. Realiza reuniões com 

os representantes de 

turma. 

4.Relaciona-se bem e com 

ética com os 

discentes/docentes. 

DOCENTE 

O DOCENTE APRESENTA O 

PLANO DE ENSINO PARA A 

Formação 

docentes para a 

Formação docente 

com o foco nas 

 Revisão ampla e 

minuciosa dos 
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DISCIPLINA NO INÍCIO DO 

SEMESTRE 

implantação do  

plano de ensino. 

 

Consolidação 

das matrizes de 

referências.  

 

Reformulação do 

projetos 

pedagógicos de 

curso. 

metodologias 

ativas, elaboração 

de itens e 

interdisciplinarid

ade. 

 

Levantamentos e 

Workshop das 

estratégias ativas 

desenvolvidas 

pelos professores. 

 

Planos de Ensino 

e atualização das 

metodologias de 

ensino 

priorizando as de 

caráter ativo e 

interdisciplinar; 

O DOCENTE DISCUTE E 

RETOMA O PLANO DE 

ENSINO AO LONGO DO 

SEMESTRE. 

O DOCENTE ELABORA OS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DE FORMA 

CLARA E OBJETIVA 

O DOCENTE EVIDENCIA 

DOMÍNIO DO CONTEÚDO 

DA DISCIPLINA 

O DOCENTE OPORTUNIZA 

A INTERAÇÃO ENTRE AS 

ATIVIDADES PRÁTICAS E 

TEÓRICAS 

 CURSO 

1. Quanto a satisfação de 

seus interesses em relação 

ao curso.  

Formação 

docente 

buscando a 

aplicação das 

metodologias 

ativas na prática 

diária. 

 

Matriz curricular 

do curso revista 

e atualizada pelo 

NDE. 

 

Formação docente 

com o foco na 

interdisciplinarid

ade. 

 

Revisão ampla e 

minuciosa dos 

PPCs, matrizes 

curriculares/em

entários; 

Atualização 

periódica da 

Bibliografia 

básica e 

complementar;  

Revisão ampla e 

minuciosa dos 

Planos de Ensino 

e atualização das 

2. O curso possibilitou 

aumentar a sua capacidade 

de reflexão, argumentação 

e consciência ética para o 

exercício profissional. 

 

3. As disciplinas que 

compõem a Matriz 

Curricular do Curso são 

atualizada de acordo com a 

necessidade do mercado 
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de trabalho. 

 

metodologias de 

ensino 

priorizando as de 

caráter ativo e 

interdisciplinar;  

PESQUISA E EXTENSÃO 

Foram oferecidas 

oportunidades para os 

estudantes participarem 

de projetos de iniciação 

científica e de atividades 

que estimulam a 

investigação acadêmica. 

Fortalecimento 

da política de 

extensão e 

iniciação 

científica, com a 

regulamentação 

da extensão 

inserida na 

grade curricular 

para o primeiro 

período de cada 

curso. 

Efetivar e 

implementar 

política de 

extensão como 

disciplina 

obrigatória. 

Fortalecer a 

iniciação 

científica. 

Pesquisar e 

divulgar dados 

resultantes da 

atividade de 

extensão. 

 

 

Promover 

atividades 

integradas de 

ensino, iniciação 

científica e 

extensão, bem 

como atividades 

intercursos tais 

como Dia da 

Responsabilidad

e Social  

Firmar parcerias 

com órgãos e 

entidades com o 

fim de 

estabelecer 

ações de 

extensão em 

conformidade 

com as 

necessidades da 

comunidade 

Construção de 

Sistema de 

Eventos 

ampliando a 

Você participa de eventos 

científicos promovidos 

pela faculdade como 

Semana de Iniciação 

Cientifica e Jornadas 

específicas dos cursos, e a 

periodicidade dos mesmos 

é satisfatória. 
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eficiência nos 

procedimentos 

de inscrição, 

seleção de 

trabalhos, 

certificação, etc. 

Existem meios adequados 

de divulgação das 

atividades de iniciação 

científica (revistas, anais, 

etc). 

 

Fortalecimento 

da política de 

extensão e 

iniciação 

científica, com a 

redefinição das 

linhas temáticas 

que contempla 

todos os cursos;  

Regulamentação 

do grupos de 

pesquisa em 

todos os Cursos 

de graduação. 

Efetivar e 

implementar a 

política de 

extensão iniciação 

científica, com a 

redefinição das 

linhas temáticas; 

 

Potencializar a 

produção 

cientifica em cada 

curso na escrita de 

artigos científicos. 

Ampliação do 

Conselho 

Editorial da 

Revista UNI 

Qualificação da 

Revista UNI 

Regulamentar 

apoio às 

publicações 

docentes em 

periódicos e 

livros. 

 

Regularização da 

periodicidade da 

Revista UNI; 

Foram oferecidas 

oportunidades para os 

estudantes participarem 

das ações e projetos de 

extensão promovidos pela 

instituição. 

 

 

 

As atividades de extensão 

em atendimento à 

comunidade 

possibilitaram o seu 

desenvolvimento ético 

profissional 

   Ampliação do 

nível de 

produção 

docente; 

Apoio à 

divulgação da 

produção 

científica e 

tecnológica, em 

periódicos 
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certificados pela 

CAPES, e à 

publicação de 

livros e capítulo 

de livros. 

 

 

6.3.2  Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade 

 

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

técnicos administrativos sobre a comunicação da IESMA/UNISULMA com a sociedade, 

seja no âmbito interno da IES como no âmbito externo.  

Primeiramente questionou-se se a comunidade interna e externa tem 

conhecimento das atividades desenvolvidas pelo IESMA/UNISULMA no âmbito do Ensino, 

pesquisa e extensão.  

A avaliação dos docentes para este item gerou o seguinte gráfico: 
Respostas:    Quantidade:  Percentual: 

 

1 1 DISCORDO TOTALMENTE   1  0.9% 

2 2   1  0.9% 

3 3    3  2.6% 

4 4    20  17.5% 

5 5 CONCORDO TOTALMENTE   89  78.1% 

Total: 114 

 

 

Neste primeiro gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 89 concordam totalmente, 20 concordam com a 
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assertiva, 3 classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 1 

discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 95,6%. 

Quanto à análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 

1 1 DISCORDO TOTALMENTE   73   4.1% 

2 2    89   5.0% 

3 3    238   13.3% 

4 4    422   23.6% 

5 5 CONCORDO TOTALMENTE   963   53.9% 

Total: 1785 

 

 

 

Neste outro gráfico referente a questão 1, apresenta-se a análise dos discentes 

sobre referida situação. Verifica-se que na análise dos 1785 discentes que responderam a 

avaliação institucional, 963 concordam totalmente, enquanto 422 concordam com a 

assertiva, 238 classificaram como Regular ou não souberam responder, 89 discordaram e 

73 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 77,5%. 

Ainda para este primeiro quesito, apresenta-se o gráfico gerado com as 

respostas dos técnicos administrativos: 

 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 

1 1 DISCORDO TOTALMENTE   1   0.9% 

2 2    2   1.8% 

3 3    3   5.3% 

4 4    10   17.5% 

5 5 CONCORDO TOTALMENTE   43  74.6% 

Total: 59 
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Neste gráfico referente a questão 1, apresenta-se a análise dos técnicos 

administrativos sobre referida situação. Verifica-se que na análise dos 59 técnicos 

administrativos que responderam a avaliação institucional, 43 concordam totalmente, 

enquanto 10 concordam com a assertiva, 3 classificaram como Regular ou não souberam 

responder, 2 discordaram e 1 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação 

92,10%. 

A questão 2 da dimensão 4 questionou sobre a qualificação da imagem do 

IESMA/UNISULMA. 

Neste quesito os docentes responderam da seguinte forma: 
 

Respostas: Quantidade: Percentual: 

1 1 DISCORDO TOTALMENTE   1   0.9% 

2 2    1              0.9% 

3 3    3   2.6% 

4 4    15   13.2% 

5 5 CONCORDO TOTALMENTE   94   82.5% 

Total: 114 

 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que responderam a 

avaliação institucional 94 concordam totalmente, 15 concordam com a assertiva, 3 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 1 discorda 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 95,7%. 
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Quanto a análise dos discentes, segue os dados e o gráfico decorrente da 

avaliação institucional realizada: 

 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 

1 1 DISCORDO TOTALMENTE   52  2,9% 

2 2    81   4.5% 

3 3    221   12.4% 

4 4    389   21.8% 

5 5 CONCORDO TOTALMENTE   1039  58.3% 

Total: 1782 

 

 

Neste gráfico referente a questão 2, apresenta-se a análise dos discentes sobre 

referida situação. Verifica-se que na análise dos 1782 discentes que responderam a 

avaliação institucional 1039 concordam totalmente, enquanto 389 concordam com a 

assertiva, 221 classificaram como Regular ou não souberam responder, 81 discordaram e 

52 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 80,1%. 

Neste último quesito, apresenta-se o gráfico referente as respostas do grupo 

de técnicos administrativos: 

 
Respostas:    Quantidade:   Percentual: 

1 1 DISCORDO TOTALMENTE   2  1.7% 

2 2    1   0.9% 

3 4    4   7.8% 

4 5 CONCORDO TOTALMENTE   52   89.6% 

Total: 59 
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Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 59 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 52 concordam totalmente, 4 concordam com a 

assertiva, nenhum classificou como Regular ou disseram que não sabiam responder, 1 

discorda e 2 discordaram totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 97,4%. 

Com a dimensão 4 buscou-se avaliar a comunicação da IESMA/UNISULMA com 

a sociedade e de acordo com os dados apresentados na Avaliação Institucional realizada 

no ano de 2019, em referida dimensão a IES foi considerada satisfatória quanto ao nível 

de comunicação. Destaca-se que o acesso à informação, a partir do aperfeiçoamento da 

comunicação interna e externa, por meio da divulgação das ações e dos serviços 

acadêmicos oferecidos pela IES é de fundamental importância na garantia de uma 

educação de qualidade e no compromisso social desenvolvido pela IESMA/UNISULMA. 

 

6.3.3 Dimensão 09 - Políticas de atendimento ao discente 

 

A Dimensão 09 analisa, dentre as polícias acadêmicas elencadas pelo Eixo 03, 

a política de atendimento aos discentes, especificamente os indicadores abordam a 

integração acadêmica, as ações de nivelamento e o apoio prestado pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico. As questões foram respondidas pelos discentes.  

O primeiro indicador preceitua: Você participou da Integração Acadêmica 

por ocasião do ingresso no curso, e 1750 discentes responderam à essa pergunta, 

conforme observa-se abaixo: 
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Da análise dos dados e gráfico é possível aduzir que a integração acadêmica 

possibilita a interação com professores e alunos, uma vez que 78,9% dos participantes 

consideram a ação como satisfatória. 

O segundo indicador questiona: As ações de nivelamento (palestras, 

oficinas de orientação de estudo, etc), contribuem para o seu desenvolvimento 

como discente. A este indicador responderam 1757 discentes, conforme observa-se no 

gráfico demonstrativo abaixo: 

 

 

 



 

58 
 

Resta evidente que o indicador em análise é satisfatório no IESMA/UNISULMA, 

uma vez que 81,9% dos participantes responderam que concordam com tal afirmativa, 

ressaltando que as ações de nivelamento cumprem sua função de política acadêmica de 

atendimento ao discente.  

O terceiro e último indicador desta dimensão questiona: Você tem 

conhecimento das ações realizadas pelo Núcleo Psicopedagógico (NAP).  A esta 

pergunta responderam 1763 discentes, conforme observa-se no gráfico demonstrativo 

abaixo: 

 

 

 

Vê-se que tal indicador tem resultado satisfatório na instituição, uma vez que 

na concepção dos participantes, 63,2% concordam, afirmando conhecerem as ações 

realizadas.  

 

6.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 05:  Políticas de Pessoal 

 

Dentro do eixo 4, no que se refere à Dimensão 05 – Políticas de Pessoal o 

público alvo são os funcionários e professores. Essa dimensão avalia as políticas de gestão 

que a instituição tem adotado ao longo do ano. 
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Eixo 4: Dimensão 05 - Políticas de Gestão 
QUESITOS Docente Pessoal técnico adm 
Você tem conhecimento sobre o 
plano de cargos, carreiras e 
salários desenvolvidos pelo 
IESMA/UNISULMA. 

60,2% Satisfatório 52,8% Satisfatório 

O IESMA/UNISULMA possibilita o 
crescimento profissional dos 
servidores através de apoio para 
sua qualificação. 

73,7% Satisfatório 66,6% Satisfatórios  

O IESMA/UNISULMA realiza 
atividades de formação 
continuada. 

94,5% Satisfatório 79,7% Satisfatório 

O IESMA/UNISULMA apoia sua 
participação em eventos, 
congressos e em publicações 
científicas. 

75,2% Satisfatório 60,1% Satisfatório 

 

  Quando avaliado o indicador que questiona se os colaboradores e professores 

têm conhecimento sobre o plano de cargos, carreiras e salários desenvolvidos pelo 

IESMA/UNISULMA, responderam a este indicador de maneira satisfatória com o 

percentual de 60,2% para professores e 52,8% para colaboradores. O percentual de 

insatisfatórios ficou de 22,1 % para professores e 33,3% dos colaboradores.  

 

Avaliação Institucional 2019- Professores 

 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA. 

 

 Outro aspecto avaliado pelo CPA, dentro da dimensão 6, está relacionado ao 

seguinte indicador:  O IESMA/UNISULMA possibilita o crescimento profissional dos 

servidores através de apoio para sua qualificação.  O grau de satisfação dos 
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professores neste quesito é de 73,7% ao somar as respostas dos itens 4 e 5. Já o pessoal 

técnico administrativo, o percentual fica em 66,6%.  

 

 

 

No que tange o quesito, o IESMA/UNISULMA realiza atividades de 

formação continuada, 94,5% dos professores se sentem satisfeitos na realização das 

atividades de formação. O pessoal técnico administrativo o percentual de satisfeito fica 

em 79,7% com um grau insatisfatório em 29,5%. É possível inferir que as formações 

pensadas para o corpo docente vão ao encontro ao atendimento às necessidades e 

dificuldades do grupo. 

 

Avaliação Institucional de Professores - 2019. 

Fonte. Avaliação Institucional CPA/IESMA 

 

Outro indicador avaliado é: A instituição oferece benefícios e auxilia na 

atenção à saúde funcional dos funcionários, neste quesito o percentual de satisfatório 

para os professores fica em 86,1% e o pessoal técnico administrativo é de 69,4%. Já o grau 

de insatisfação para ambos é na faixa do percentual de 8,3%. 
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Avaliação Institucional – Técnico Administrativo 

  

O quesito avaliado nesta Dimensão é apoia sua participação em eventos, 

congressos e em publicações científicas, os professores se sente, satisfatórios com o 

percentual de 75,2% enquanto o pessoal técnico administrativo fica em torno de 60,1%. 

 

QUESITO AVANÇOS A MELHORAR IMPLEMENTAÇÃO DO 

PDI 

O 
IESMA/UNISULMA 
possibilita o 
crescimento 
profissional dos 
servidores através 
de apoio para sua 
qualificação. 

Flexibilidade 
na logística 
para formação 
strictu senso 
dos docentes. 

Favorecer 
sempre que 
possível, cursos 
específicos para 
atuação de 
coordenadores  
 

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

O 
IESMA/UNISULMA 
realiza atividades 
de formação 
continuada. 

A Formação 
continuada do 
pessoal 
docente e 
técnico 
administrativo   
em 
conformidade 
as necessidades 
institucionais 

O IESMA 
UNISULMA apoia 
sua participação em 
eventos, congressos 
e em publicações 
científicas. 

Há a Resolução 
que apoia com 
fomento as 
publicações 

Ampliar o apoio 
às publicações 
aos grupos de 
estudo  
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6.4.2 Dimensão 06: Organização e gestão institucional 

 

A Dimensão 06 - Organização e Gestão institucional têm como público alvo 

discentes, docentes e pessoal técnico administrativo que avaliam as condições de 

organização dos setores da IES.  Esta   dimensão é avaliada com 9 indicadores que 

abordam a satisfação no atendimento do público alvo com os principais setores de 

atuação na instituição, apontando assim, as possíveis melhoras de cada setor. 

 

Eixo 4: Dimensão 06 –Organização e Gestão Institucional 
 

DIMENSÕES QUESITOS Docente Discente Técnico 
Administrativo 

Dimensão 6: 
Organização 
e gestão 
institucional 

 

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

92,9% 
Satisfatório 

81,4% 
Satisfatório  

72,2% Satisfatório 

Atendimento 
e eficiência 
da Secretaria 
Acadêmica. 

95,6% 
satisfatório 

91,4% 
satisfatório 

91,4% satisfatório 

Atendimento 
e eficiência 
da Protocolo. 

97,4% 
Satisfatório  

84,2% 
satisfatório  

88,5% satisfatório 

Atendimento 
e eficiência 
da T.I 
(Tecnologia 
da 
Informação). 

94,7% 
satisfatório 

84,3% 
satisfatório 

88,5% satisfatório 

Atendimento 
e eficiência 
do Setor de 
Recuperação 
de Crédito. 

85,3% 
satisfatório 

80,12% 
satisfatório  

94,5% satisfatório 

Atendimento 
e eficiência 
da 

78% 
satisfatório  

80,3% 
satisfatório   

87,1% satisfatório  
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Coordenação 
de 
Laboratório. 

15,5% 
indiferentes  
6,9% 
insatisfeitos  

Atendimento 
e eficiência 
dos 
Assistentes 
de 
Coordenação 

94,7% 
satisfatório 

83,6% 
satisfatório  

77,8% satisfatório  
13,9% indiferente  
8,3% 
insatisfatório  

Atendimento 
e eficiência 
da Ouvidoria. 

86,2% 
satisfatório  

71,8% 
satisfatório  
15,9% 
indiferente  
12,3% 
insatisfatório 

62,9% satisfatório  
25% indiferente  
12,1% 
insatisfatório 

Atendimento 
e eficiência 
da Biblioteca  

86,5% 
satisfatório 

86,12% 
satisfatório 

88,9% satisfatório 

 

O primeiro indicador segue “A instituição dispõe de quantidade de 

funcionários para o apoio técnico-administrativo” na concepção de todos os 

participantes o número de funcionários que o IESMA dispõe é satisfatório, com um 

percentual de 92,9 % de professores que consideram satisfatório; 81,4% dos alunos 

consideram satisfatório e 72,2% do pessoal técnico administrativo que considera 

satisfatório.  

 

Avaliação Institucional 2019 - Técnico Administrativo 

 

 

Os outros indicadores retratam o atendimento e eficiência dos setores de 

Secretaria Acadêmica, Protocolo, TI, Recuperação de Crédito, Coordenação de 



 

64 
 

Laboratório, Assistentes de Coordenação, Ouvidoria e Biblioteca, departamentos que de 

certa forma lidam diretamente com o corpo discente e, portanto, estratégicos para a 

instituição. Assim ao avaliar todos são considerados de maneira satisfatória, conforme 

quadro acima. 

No entanto, a CPA considera como destaque a ênfase para a avaliação do   

atendimento e eficiência da Secretaria Acadêmica, com percentual de 91,4 % 

satisfatório para o pessoal Técnico Administrativo, 95,6% satisfatório para referente ao 

professor e 82,9% dos alunos avaliaram como satisfatório.  

Doravante, no que diz respeito ao atendimento e eficiência da ouvidoria, 

obteve os seguintes percentuais:  Professor: 86,2% satisfatório; Técnico Administrativo 

62,9% satisfatório, 17,1 % indiferente e 25,5 % insatisfeitos; Alunos: 71,8% satisfatório, 

15,9% indiferente e 12,3% insatisfatórios. 

 

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 
características 
de cordiais e 
prestativas  

Evitar a 
rotatividades de 
estagiários nos 
laboratórios. 
Publicizar e 
sensibilizar 
sobre a política 
de laboratório 
para a 
comunidade 
acadêmica. 

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

 

Atendimento e 
eficiência da 
Coordenação 
Laboratorial. 

Atendimento e 
eficiência da 
Coordenação 
de Curso. 

Divulgar os 
espaços de 
atendimento 
individual e 
coletivo 
disponibilizados 
pela IES 

Atendimento e 
eficiência da 
Direção 
Acadêmica 

Disponibilizar 
no calendário 
acadêmico os 
eventos 
institucionais  
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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 

 

6.5 Eixo 05 – Infraestrutura – Dimensão 07 Infraestrutura  

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensões Quesitos Docente Discente Técnico 
adm 

Dimensão 07: 
Infraestrutura 
física 

 

1. O ambiente para as 
aulas é apropriado 
quanto à acústica, 
luminosidade, 
ventilação e acesso.  

84,9% 
Satisfatório 

76,2% 
Satisfatório 

80,5% 
Satisfatório 

2. A manutenção e 
conservação e o 
serviço de limpeza 
das instalações 
físicas e 
sanitárias são 
Satisfatórias.  

82,5% 
Satisfatório 

72,1 % 
Satisfatório 

75% 
Satisfatório 

3. Os equipamentos 
dos laboratórios de 
informática são 
adequados e em 
número suficiente.  

87,5% 
Satisfatório 

73,5% 
Satisfatório 

72,2% 
Satisfatório 

 4. Os laboratórios da 
área da saúde são 
adequados em 
termos de espaço, 
materiais e 
Equipamentos.  

89,5% 
Satisfatório 

73,7% 
Satisfatório 

86,2% 
Satisfatório 

 5. As instalações da 
sala dos professores 
e espaço para 
atendimento do 
discente é 
apropriado.  

84,2% 
Satisfatório 

76,6% 
Satisfatório 

75 % 
Satisfatório 
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 6. Os espaços de 
convivência e 
alimentação da 
instituição estão 
adequados às 
necessidades da 
comunidade 
acadêmica.  

82,9 % 
Satisfatório 

72,9 % 
Satisfatório 

77,8 % 
Satisfatório 

 7. O serviço de 
biblioteca atende aos 
anseios da 
comunidade 
acadêmica.  

90,3% 
Satisfatório 

80,6% 
Satisfatório 

91,7% 
Satisfatório 

Fonte: Avaliação Institucional IESMA/UNISULMA 

 

QUESTÃO 1 

 
Neste item, buscou-se analisar o conhecimento dos técnicos administrativos, 

docentes e discentes sobre o ambiente para as aulas. Afirmou-se que o mesmo é 

apropriado quanto à acústica, luminosidade, ventilação e acesso.  

 

 
 
Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 

 

Neste primeiro gráfico, verifica-se que na análise dos 113 docentes, que 

responderam a avaliação institucional 57 concordam totalmente, 39 concordam com a 



 

67 
 

assertiva, 11 classificaram como Regular ou não souberam responder, 5 discordam e 1 

discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação docente de 84,9%. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 13 concordam totalmente, 16 concordam com a 

assertiva e 7 classificaram como Regular ou não souberam responder.  Gerando um grau 

de satisfação dos técnicos administrativos de 80,5%. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes 
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Neste último gráfico da questão 1, verifica-se que na análise dos 1768 

discentes que responderam a avaliação institucional, 894 concordam totalmente que o 

ambiente para as aulas é apropriado, enquanto 452 concordam com a assertiva, 249 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 93 discordam e 80 discordam 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 76,2%. 

 

QUESTÃO 2 

 

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

administrativos e discentes sobre a manutenção, conservação e o serviço de limpeza das 

instalações físicas e sanitárias da instituição. Para tanto afirmou-se que a manutenção, 

conservação e o serviço de limpeza das instalações físicas e sanitárias são Satisfatórias.   

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, docentes. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 63 concordam totalmente, 31 concordam com a assertiva, 12 

classificaram como Regular ou não souberam responder e 8 discordam. Gerando um grau 

de satisfação docente de 82,5%. 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 
Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 14 concordam totalmente, 13 concordam com a 

assertiva, 8 classificaram como Regular ou não souberam responder e 1 discorda 

totalmente.  Gerando um grau de satisfação dos técnicos administrativos de 75%. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes 

 

Neste último gráfico da questão 2, verifica-se que na análise dos 1763 

discentes que responderam a avaliação institucional, 870 concordam totalmente, 

enquanto 402 concordam com a assertiva, 277 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 114 discordam e 100 discordam totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 72,1%. 
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QUESTÃO 3 

 

Neste item, analisa-se o conhecimento dos docentes, funcionários 

administrativos e discentes sobre o fato dos equipamentos dos laboratórios de 

informática serem adequados e em número suficiente.  Referente indagação deu origem 

aos seguintes gráficos:  

 

Fonte: Avaliação institucional 2019, Docente. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 112 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 50 concordam totalmente, 48 concordam com a assertiva, 9 

classificaram como Regular ou não souberam responder, 4 discordam e 1 discorda 

totalmente. Gerando um grau de satisfação docente de 87,5%. 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 16 concordam totalmente, 10 concordam com a 

assertiva, 8 classificaram como Regular ou não souberam responder, 1 discorda e 1 

discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação dos técnicos administrativos de 

72,2%. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes. 
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Neste último gráfico da questão 3, verifica-se que na análise dos 1750 

discentes que responderam a avaliação institucional, 843 concordam totalmente, 

enquanto 443 concordam com a assertiva, 282 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 97 discordam e 85 discordam totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 73,5%. 

 

Questão 4  

 

Neste item, buscou-se verificar se os laboratórios da área da saúde são 

adequados em termos de espaço, materiais e equipamentos aos olhos dos docentes, 

funcionários administrativos e discentes.  Referido quesito deu origem aos seguintes 

gráficos: 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docente. 

 

Este gráfico demonstra que na análise dos 105 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 61 concordam totalmente, 33 concordam com a assertiva, 10 

classificaram como Regular ou não souberam responder e 1 discorda. Gerando um grau 

de satisfação docente de 89,5%. 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 20 concordam totalmente, 11 concordam com a 

assertiva e 5 classificaram como Regular ou não souberam responder. Gerando um grau 

de satisfação dos técnicos administrativos de 86,2%. 

  

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes 

 

Neste último gráfico da questão 4, verifica-se que na análise de 1717 discentes 

que responderam a avaliação institucional, 806 concordam totalmente, enquanto 461 

concordam com a assertiva, 292 classificaram como Regular ou não souberam responder, 



 

74 
 

85 discordam e 73 discordam totalmente.  Gerando um grau de satisfação discente de 

73,7%. 

 

Questão 5 

 

Neste item, busca-se verificar se as instalações da sala dos professores e 

espaço para atendimento do discente é apropriado. Para tanto, responderam referido 

quesito os docentes, funcionários administrativos e discentes. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docente. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 114 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 55 concordam totalmente, 41 concordam com a assertiva, 15 

classificaram como Regular ou não souberam responder e 3 discordam. Gerando um grau 

de satisfação docente de 84,2%. 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 16 concordam totalmente, 11 concordam com a 

assertiva, 6 classificaram como Regular ou não souberam responder, 2 discordam e 1 

discorda totalmente.  Gerando um grau de satisfação dos técnicos administrativos de 75%. 

 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes. 

 

Neste último gráfico da questão 5, verifica-se que na análise dos 1756 

discentes que responderam a avaliação institucional, 857 concordam totalmente, 

enquanto 489 concordam com a assertiva, 281 classificaram como Regular ou não 
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souberam responder, 75 discordam e 54 discordam totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 76,6%. 

 

Questão 6 

 

Esta questão busca analisar se os espaços de convivência e alimentação da 

instituição estão adequados às necessidades da comunidade acadêmica. Responderam a 

este questionamento os docentes, os funcionários administrativos e os discentes, o que 

deu origem aos seguintes gráficos:  

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docente. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 111 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 61 concordam totalmente, 31 concordam com a assertiva, 12 

classificaram como Regular ou não souberam responder e 7 discordam. Gerando um grau 

de satisfação docente de 82,9%. 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 17 concordam totalmente, 11 concordam com a 

assertiva, 4 classificaram como Regular ou não souberam responder, 2 discordam e 2 

discordam totalmente.  Gerando um grau de satisfação dos técnicos administrativos de 

77,8%. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes 

 

Neste último gráfico da questão 6, verifica-se que na análise dos 1760 

discentes que responderam a avaliação institucional, 840 concordam totalmente, 
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enquanto 443 concordam com a assertiva, 288 classificaram como Regular ou não 

souberam responder, 107 discordam e 82 discordam totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 72,9%. 

 

Questão 7 

 

Neste item, analisa-se o conhecimento dos docentes, funcionários 

administrativos e discentes sobre o serviço da biblioteca. Questiona-se se a mesma atende 

aos anseios da comunidade acadêmica.  

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Docente. 

 

Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 113 docentes, que responderam a 

avaliação institucional, 66 concordam totalmente, 36 concordam com a assertiva, 6 

classificaram como Regular ou não souberam responder e 5 discordam. Gerando um grau 

de satisfação docente de 90,3%. 
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Fonte: Avaliação institucional 2019, Técnico administrativo 

 
Neste gráfico, verifica-se que na análise dos 36 técnicos administrativos que 

responderam a avaliação institucional 18 concordam totalmente, 15 concordam com a 

assertiva e 3 classificaram como Regular ou não souberam responder. Gerando um grau 

de satisfação dos técnicos administrativos de 91,7%. 

 

 
Fonte: Avaliação institucional 2019, Discentes. 

 

Neste último gráfico da questão 7, verifica-se que na análise dos 1761 

discentes que responderam a avaliação institucional, 949 concordam totalmente, 

enquanto 470 concordam com a assertiva, 220 classificaram como Regular ou não 
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souberam responder, 73 discordam e 49 discordam totalmente.  Gerando um grau de 

satisfação discente de 80,6%. 

 

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

QUESITO AVANÇO DESAFIOS 
IMPLEMENTAÇÃO  

NO PDI 

1. O ambiente para as 
aulas é apropriado 
quanto à acústica, 
luminosidade, 
ventilação e acesso.  

Houve  melhoria 
nos ambientes de 
sala de aula. As 
mesmas são 
arejadas 
(manutenção 
periódica dos 
aparelhos de ar 
condicionado) e 
aumento da 
luminosidade  
(lâmpadas e 
janelas). 

Melhoria da 
conservação do 
espaço físico e 
reestruturação dos 
espaços de 
convivência, para 
maior acolhida aos 
acadêmicos. Busca 
por melhor acústica 
das salas de aula, 
devendo 
proporcionar aos 
docentes caixas de 
som e microfones 
quando solicitado. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

2. A manutenção e 
conservação e o serviço 
de limpeza das 
instalações físicas e 
sanitárias são 
satisfatórias.   

Os serviços  de 
limpeza  foram 
considerados 
satisfatórios. Houve 
melhoria nos 
serviços  de 
limpeza, aparelhos 
de ar condicionado, 
manutenção predial 
e limpeza e 
manutenção dos 
bebedouros de água. 

Ampliar os serviços 
de manutenção e 
limpeza da IES, 
buscando integrar 
os itens da 
infraestrutura, 
oferecer uma. 

3. Os equipamentos dos 
laboratórios de 
informática são 
adequados e em 
número suficiente.  

A estrutura e 

quantitativo dos 

laboratórios de 
informática foi 
considerado 
satisfatório, como 
trata-se de produtos 
tecnológicos 
precisam de 
constante 
atualização. 

Ainda há 
insatisfações quanto 
ao acesso a internet, 
que precisa  ser 
ampliado, sendo um 
desafio  à 
aquisição de 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

4. Os laboratórios da 
área da saúde são 
adequados em termos 
de espaço, materiais e 
Equipamentos.  

O grau de satisfação 
discente quanto aos 
laboratórios da área 
da saúde ficou em 
73,7%. Houve 
avanços quanto a 
aquisição de 
equipamentos e 
quanto a material a 
ser utilizado 
durante as aulas. 

  

5. As instalações da sala 
dos professores e 
espaço para 
atendimento do 
discente é apropriado.  

Quanto a sala dos 
professores a 
mesma foi avaliada 
pelos docentes com 
um grau de 
satisfação de 84,2%. 
Ambiente tranquilo 
e acolhedor, com 
disponibilidade de 
acesso a 
computador. 

Melhorar os espaços 
de atendimento do 
docente para com o 
discente.  Tornar os 
mesmos mais 
individualizados. 

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

6. Os espaços de 
convivência e 
alimentação da 
instituição estão 
adequados às 
necessidades da 
comunidade 
acadêmica.  

O grau de satisfação 
discente foi de 
72,9%. A cantina 
passou por uma 
reestruturação, 
bancos e mesas 
foram colocados no 
espaços de 
convivência. 

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

 

7. O serviço de 
biblioteca atende aos 
anseios da 
comunidade 
acadêmica.  

O número de livros 
básicos e 

periódicos  foi 
avaliado 
satisfatoriamente 
pelos alunos. Foram 
adquiridos livros 
para atualização do 
acervo. 

Foram adquiridas 
plataformas digitais, 
com acesso a 
bibliotecas digitais e 
livros e periódicos   
eletrônicos. 

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

 

7 AVALIAÇÕES EXTERNAS 

7.1 ENADE, CPC E ICG 
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No ano de 2019 O IESMA/ UNISULMA   participou da edição do Exame Nacional 

Desempenho Estudantil – ENADE, do curso de Bacharelado em Fisioterapia, Nutrição e 

Enfermagem, além do curso de Tecnologia em Estética e Cosméticas, obtendo os seguintes 

resultados: 

 

CURSO CONCEITO ENADE IDD CPC 

ENFERMAGEM 
 

 3 (2.3329)    3 (2.6731)    3 (2.2890)    

ESTÉTICA E 
COSMÉTICA 
 

 2 (1.5145)     2 (1.9091)    2 (1.9140)    

FISIOTERAPIA 
 

 3 (2.7037)     3 (2.9236)    3 (2.2510)    

NUTRIÇÃO 
 

 2 (1.2727)     3 (2.0378)    2 (1.8570)    

 

É imperioso ressaltar que o Curso de Bacharelado em Enfermagem sai de um 

conceito Enade 2 na edição de 2016 para um conceito 3, isso se deve a partir das análises 

e intervenção da coordenação nas aprendizagens de seus alunos. O curso de Bacharelado 

em Fisioterapia é a primeira edição no Enade que participa com um conceito 

satisfatório(3).  Contudo, é imprescindível uma abordagem mais minuciosa nos cursos de 

Bacharelado em Nutrição e Tecnologia em Estética e Cosmética para sanar as possíveis 

deficiências que resultaram em um conceito insatisfatório. 

Com relação aos Indicadores de qualidade referentes ao Enade, CPC e IGC, do 

ano de 2018, com resultados insatisfatórios no Exame Nacional de Desempenho 

Estudantil, com tais conceitos, ambos os cursos já possuem seus atos regulatórios 

renovados e com suas respectivas portarias de Renovação de Reconhecimento.  Contudo, 

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

abaixo:  
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Curso  Conceito Enade  IDD CPC 

Direito  2 3 3 

Administração  2 3 3 

 

Diante do desempenho dos alunos no Enade a CPA recomenda ainda, uma 

análise pelo NDE das matrizes, metodologia e avaliação dos cursos   com a finalidade de 

melhorar o desempenho dos alunos no referido exame, traçando um plano de ação. 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 2019 o Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão 

recebeu a comissão de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Fisioterapia no mês 

de março, obtendo conceito final 4 e no aguardo da portaria de Reconhecimento. 

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. 

 

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 

2019, oportunizando uma 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.  
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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  

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, também tem 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 auto avaliativo para alcançar objetivos e 

metas.  
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