
AUTOAVALIAÇÃOAUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL  

RELATÓRIO DERELATÓRIO DE

Conheça os dados da Autoavaliação 2021 e ajude a
propor ideias para a construção de uma 

UNISULMA cada vez melhor!



METODOLOGIA DA
AUTOAVALIAÇÃO 
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01
Planejamento e
Sistematização da
Autoavaliação
para o ano.

03
Aplicação dos
Instrumentos de
Coleta de Dados.

02
Sensibilização da
Comunidade
Acadêmica.

04
Tratamento dos
Dados Coletados.

05
Elaboração do
Relatório de
Autoavaliação
Parcial 2021.
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PARTICIPANTES
DA PESQUISA
CORPO DISCENTE

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CORPO DOCENTE

99,62% de participação

93,04% de participação

80,39% de participação
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente Técnico-Adm.

95,2% de
concordância
total e parcial

83,5% de
concordância
total e parcial

100% de
concordância
total e parcial

A elaboração e
planejamento do

IESMA/UNISULMA atendem
as demandas pedagógicas,

humanas e estruturais.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

EIXO 01

Dimensão 08 Planejamento e Avaliação Questão  n°01
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente

98,2% de
concordância total e

parcial

85,9% de
concordância total e

parcial

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.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EIXO 02

Dimensão 01 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional Questão  n°01
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente

100% de 
concordância total e

parcial

89,8% de
concordância total e

parcial

Você indicaria o
IESMA/UNISULMA a alguém de

seu convívio social.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EIXO 02

Dimensão 01 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional Questão  n°03
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente Técnico-Adm.

 98,1% de
concordância
total e parcial

85,1% de
concordância
total e parcial

100% de
concordância
total e parcial

As ações desenvolvidas pelo
IESMA/UNISULMA através de seus

projetos de extensão, estágios e
atendimento a comunidade

contribuem para a melhoria na
qualidade de vida da sociedade.

EIXO 02

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Dimensão 03 Responsabilidade Social e Institucional Questão  n°01
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente Técnico-Adm.

 98,1% de
concordância
total e parcial

83,5% de
concordância
total e parcial

100% de
concordância
total e parcial

O IESMA/UNISULMA através
dos projetos desenvolvidos

com a participação da
comunidade local minimizam
a exclusão social e promovem

a dignidade humana.

EIXO 02

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Dimensão 03 Responsabilidade Social e Institucional Questão  n°02
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participaram dos 
Projetos de Extensão
ofertados pelos cursos

da Unisulma 

ATENDIMENTOS nas Clínicas e 
Núcleos de Práticas 

da Unisulma 

 830 
PESSOAS DA 

COMUNIDADE LOCAL

VALE PONTUAR QUE EM 2021...

 590  51 
DISCENTES DOCENTES

 5.283 
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente

 97,1% de
concordância total e

parcial

85,8% de
concordância total e

parcial

O coordenador atende as
demandas de alunos e

docentes, é resolutivo em
tempo hábil e disponível para

orientação acadêmica.

EIXO 03

POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 02  Políticas para ensino, pesquisa e extensão Questão  n°02
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Discente

98,1% de concordância total e parcial

Quanto a satisfação de suas
expectativas em relação ao

desenvolvimento do seu
curso.

EIXO 03

POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 02  Políticas para ensino, pesquisa e extensão Questão  n°05
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Discente

82,9% de concordância total e parcial

Foram oferecidas
oportunidades para os

estudantes participarem de
projetos de iniciação científica,

e ações ou projetos de
extensão.

EIXO 03

POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 02  Políticas para ensino, pesquisa e extensão Questão  n°11
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Docente Discente

 93,4% de
concordância total e

parcial

79,5% de
concordância total e

parcial

Os mecanismos de divulgação
das atividades realizadas pelo

IESMA/Unisulma para a
comunidades são

suficientes/eficientes.

EIXO 03

POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 04 Comunicação com a Sociedade Questão  n°03
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Discente

81,1% de concordância total e parcial

A Integração Acadêmica no
início do semestre é

satisfatória e possibilitou a
interação com os professores

e alunos do seu curso.

EIXO 03

POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 09 Políticas de Atendimento ao Discente Questão  n°01
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DISCORDÂNCIA / CONCORDÂNCIA

Discente

83,9% de concordância total e parcial

As ações de nivelamento
(palestras, oficinas de orientação
de estudo, etc.) contribuem para

o seu desenvolvimento como
discente.

EIXO 03

POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 09 Políticas de Atendimento ao Discente Questão  n°02



VALE PONTUAR QUE EM 2021...

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Unisulma,
registrou mais de

 
 

atendimentos à comunidade acadêmica.
 

 1° semestre 2° semestre

Alunos 88% 96%

Professores 10% 3%

Colaboradores 2% 0%

Comunidade
Externa 0% 1%



Tabulando por curso, os atendimentos ficam registrados da seguinte forma: 
 

1° Semestre/2021

2° Semestre/2021





Instituído pela Lei n°10.861/2004, para avaliar a qualidade do ensino superior, o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), avalia em conjunto as(os):



O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão não recebeu nenhuma
comissão para avaliação da instituição e de seus cursos, uma vez que

reconhecendo o estado de emergência e calamidade pública a nível
mundial ocasionado pelo coronavírus ou Covid-19, conforme estabelece a

Portaria n°796 de 02 de outubro de 2020, ficaram sobrestados,
inicialmente por um ano, os processos de recredenciamento de instituições
de educação superior, de reconhecimento e renovação de reconhecimento
de cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância, sendo

este prazo revogado pela Portaria n°1.087, de 24 de setembro de 2021, à
considerar os novos prazos estabelecidos pelo Art. 1° da mesma.

 

 EM 2021...



Fundamentado no Parecer CONAES nº 1 de 26 de novembro
de 2020, e na Resolução n°01 de 23 de abril de 2021 a
aplicação do ENADE às áreas previstas para avaliação em
2020 foi prorrogado para 2021.

Não havendo ENADE edição 2020, os cursos do ano II
passam então por avaliação em 2021, visto que vinculados à
instituição, participam da edição os cursos de Bacharelado
e Licenciatura em Educação Física, com previsão de
divulgação do dado conceito para agosto de 2022, conforme
cronograma do Edital n° 36 de 12 de julho de 2021.

 

JÁ QUANTO AO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO
ESTUDANTIL (ENADE)...

*Equipe de apoio ao aluno concluinte habilitado para o Enade 2021.



QUER SABER MAIS
SOBRE A AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DA
                        ?

unisulma.edu.br/cpa
 

Acesse a página da CPA através do link abaixo e
solicite-o pelo Canal de Ouvidoria da CPA, ou entre em
contato com a  comissão através do e-mail que segue:

          cpa@unisulma.edu.br

Ou quer ter acesso ao Relatório de Avaliação na íntegra?

https://unisulma.edu.br/cpa-comissao-propria-de-avaliacao/


JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA UNISULMA AINDA MELHOR!


