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APRESENTAÇÃO 

 

Como é de amplo conhecimento, a vida das universidades amadurece de 

modo peculiar pela capacidade e abertura aos processos avaliativos, tanto internos 

como externos. Estes processos, quando bem planejados, sistematizados e 

disciplinados são instrumentos valiosos na vida de todos os integrantes da 

universidade. 

O reconhecimento destes valores não deixa de ser um desafio, mesmo para 

uma Universidade de mais de cinquenta anos de história como a Universidade 

Católica do Salvador. Na verdade, nos obrigam ainda mais. 

Cheio de esperança e certo da estimada colaboração de todos, faço chegar à 

comunidade acadêmica, o Relatório de Autoavaliação da Universidade Católica do 

Salvador, organizado pela CPA, no qual são apresentadas as atividades e ações 

desenvolvidas pela instituição em 2015. Este documento possibilita fazer um 

diagnóstico avaliativo da nossa Universidade detectando potencialidades e 

fragilidades, entre outras questões, da matriz curricular, da infraestrutura dos cursos, 

do desempenho do corpo docente e discente na produção e assimilação do 

conhecimento científico e, diante disso, dar indicativos de linhas de ações para 

subsidiar a tomada de decisões institucionais, frente às exigências de atualização 

constante dos processos de gestão acadêmica e administrativa da Universidade. 

Portanto, peço vossa estimada contribuição para que os esforços e os 

resultados das pesquisas avaliativas, apresentadas e analisadas neste relatório, não 

terminem dispersos, perdidos em formalidades, escondidos em gavetas, arquivos 

digitais ou reduzidos a mera concatenação de dados estatísticos. 

O futuro das novas gerações e o desenvolvimento acadêmico e científico 

pede nosso mais profundo comprometimento com o processo avaliativo institucional. 

Seus resultados nos desafiam a trabalhar juntos pela excelência e qualidade do 

ensino superior. Não sem motivos, portanto, conto, confiante, com a vossa 

colaboração para o fortalecimento do nosso caminho como comunidade do 

conhecimento nos desafios da contemporaneidade. 
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Agradeço o empenho de tantas pessoas engajadas neste nosso percurso e 

que juntas somam ideias, força e inteligência operantes na Universidade. Esse novo 

jeito de pensar da Universidade reflete, com clareza, a participação ativa de todos 
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I. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório de Avaliação Institucional/UCSal denominado de 1º 

Relatório parcial, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 0651, tem 

o propósito de apresentar a síntese e análise das principais ações e projetos 

desenvolvidos pela UCSal no ano de 2015. Para o desenvolvimento desse trabalho, 

a Comissão Própria de Avaliação (CPA) tomou como base, inicialmente, o conteúdo 

das pesquisas avaliativas realizadas junto aos discentes que este ano tiveram maior 

abrangência com a avaliação de 7 (sete) variáveis, no primeiro semestre: Corpo 

Docente , Disciplina, Secretaria Geral de Cursos (SGC), Coordenação de Curso, 

Infraestrutura Acadêmica, Autoavaliação e Curso, cada uma delas composta por 

uma serie de itens relacionados aos mais diversos aspectos da organização didático 

pedagógica, corpo docente e infraestrutura do cursos. Os relatórios parciais dos Pró-

Reitores de Graduação, de Pós-Graduação, de Extensão e Administrativo e 

Financeiro, os relatórios dos coordenadores de cursos, bem como os da 

Administração Geral, Biblioteca, Núcleo de Comunicação e Núcleo de Tecnologia da 

Informação ofereceram também subsídios importantes para a elaboração do 

presente relatório. 

Este documento é constituído por 6 (seis) partes integrantes e 

complementares. A primeira parte introdutória contém dados sobre a identificação 

institucional: missão, valores, histórico e dados gerais da UCSal, assim como a 

composição da CPA e o planejamento Estratégico de Avaliação Institucional 2014-

2015. A segunda parte refere-se à metodologia onde consta o universo de pesquisa, 

instrumentos aplicados e técnicas utilizadas para analise dos dados. Na terceira 

parte de desenvolvimento deste documento são apresentados os dados gerais da 

pesquisa discente 2015.1 e a análise qualitativa por curso da graduação tradicional 

tecnológica, assim como dos resultados obtidos através do ENADE. Com base 

nessas informações e na análise dos conteúdos dessas pesquisas e dos relatórios 
                                                        
1 A Nota técnica nº 065 estabelece um novo roteiro de autoavaliação Institucional, a partir do ano de 
referências de 2015, organizado em um ciclo de 3 anos. Nos dois primeiros anos o relatório deverá 
ser inserido no sistema e-Mec em versão parcial e no último ano em versão integral, enviado ao MEC, 
conforme calendário: 
- até 31 de março de 2016 – 1º relatório parcial 
- até 31 de março de 2017 – segundo relatório parcial 
- até 31 de março de 2018 – relatório integral 
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setoriais são apresentados os 5 (cinco) eixos e as 10 (dez) dimensões conforme 

orientação apresentada, num quadro geral, da Lei do SINAES e a Nota Técnica nº 

065. Na quarta parte é feita a análise desses dados numa visão comparativa com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2011-2015. O capítulo IV refere-se às 

ações com base na análise, atribuindo ênfase à avaliação institucional interna e à 

relação entre avaliação e planejamento “especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional” Lei do SINAES 10.561/2004. 

Espera-se que este relatório para além de atender às exigências dos órgãos 

oficiais de Educação Superior, possa auxiliar na tomada de decisões institucionais e 

no planejamento da Universidade Católica do Salvador, sobretudo no que se refere 

essencialmente ao seu percurso e suas projeções futuras orientadoras do seu novo 

PDI 2016-2020. 

 

IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: MISSÃO, VALORES, HISTÓRICO E DADOS 

GERAIS DA UCSal 

 

Missão e Valores 
 

Missão 

Formar, pelo amor à busca da verdade, cidadãos éticos e profissionais 

comprometidos em servir ao ser humano e colaborar com o desenvolvimento social 

através da excelência no ensino, pesquisa e extensão. 

Visão 

Ser referência nacional e internacional como universidade comunitária, 

reconhecida pela excelência acadêmica e comprometida com o desenvolvimento 

regional. 

Valores 
 Abertura à transcendência e amor à investigação da verdade. 
 Ética nas relações pessoais, sociais e institucionais. 

 Valorização e cuidado com a relação educacional. 

 Transparência administrativa e acadêmica. 

 Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. 
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 Autonomia colaborativa e gestão participativa. 

 Contribuição com o desenvolvimento integral da pessoa. 

 

Histórico 

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) é uma instituição educacional, 

mantida pela Associação Universitária e Cultural da Bahia (AUCBA), reconhecida 

como Universidade Livre Equiparada (Decreto Federal nº 58/1961) e recredenciada, 

em 2011, por período de 10 (dez) anos (Portaria MEC/CNE nº 1.670/2011). 

É uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, de caráter confessional, 

comunitário, filantrópico – cultural e assistencial, possuindo, desde a sua criação, 

relação de interdependência econômica com a sua Mantenedora, sob o aspecto 

legal, assistencial, financeiro, contábil e patrimonial, sendo detentora do Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e dos títulos de utilidade 

pública municipal, estadual e federal. 

Com sede e foro na Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, 

localizada no Largo da Palma, s/n – Nazaré, Salvador, Bahia, CEP 40.040-170, tem 

atuação territorial no Estado da Bahia, organizada sob a forma multicampi: Campus 

da Federação – Av. Cardeal da Silva, nº 205, Federação, CEP 40.231-902; Campus 

da Lapa – Av. Joana Angélica, nº 362, Nazaré, CEP 40.050-000; Campus de Pituaçu 

– Av. Prof. Pinto de Aguiar, nº 2589, Pituaçu, CEP 41.740-090; Campus Vitória da 

Conquista, Rua Braulino Santos, nº 1157, Candeias, Vitória da Conquista – Bahia, 

podendo incluir, futuramente, novas unidades acadêmicas, na forma do seu 

Estatuto.  

Segunda universidade na Bahia, antecedida apenas pela Universidade 

Federal da Bahia (UFBa), instituída em 1946, a UCSal foi implantada em 1961, 

mediante a justaposição de escolas, seguindo a tônica dos processos de criação de 

universidades no Brasil, com a incorporação da Escola de Serviço Social (1944), 

Faculdade Católica de Direito (1956), Faculdade Católica de Filosofia (1952), Escola 

Baiana de Medicina e Saúde Pública (1953) e Faculdade de Ciências Econômicas 

(1960); posteriormente, as duas últimas se desvincularam da estrutura da UCSal.  

A Universidade Católica do Salvador UCSal surgiu em decorrência da 

preocupação da Igreja Católica, sob os auspícios do primeiro Grão-Chanceler, D. 

Augusto Cardeal da Silva, Arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil, de preservar uma 
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identidade e uma unidade de formação do Ensino Superior inspirada no ideário 

cristão. 

Em 1972, já contando com os institutos de Filosofia e Ciências Humanas, 

Teologia, Letras, Ciências Exatas e Naturais, Música, Escolas de Administração e 

Serviço Social e Faculdade de Enfermagem, criou, no seu projeto pedagógico, o 1° 

Ciclo (Ciclo Básico) de formação geral, no Convento da Palma, orientado para suprir 

deficiências evidenciadas pelo concurso vestibular na formação dos alunos; orientar 

para a escolha da carreira; realizar estudos fundamentais e básicos para ciclos 

posteriores.  

A sua expansão ocorreu, basicamente, por intermédio do ensino de 

graduação, da extensão universitária e dos cursos de especialização, como a 

grande maioria das universidades brasileiras, principalmente nas áreas das Ciências 

Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas, com as seguintes unidades de ensino: 

Institutos de Filosofia e Ciências Humanas, Ciências Exatas e Biológicas, Letras, 

Música e Teologia; Faculdades de Educação, Ciências Econômicas e Contábeis, 

Direito e Enfermagem e Escolas de Serviço Social, Engenharia e Administração de 

Empresas, além de Educação Física (UCSal, Estatuto, 1978, art. 9º e 66). 

Posteriormente, foi criado o Instituto de Ciências Exatas e, pelo desligamento da 

Faculdade de Ciências Econômicas, surgiu a Faculdade de Ciências Contábeis. 

A UCSal viveu, nos anos 90, uma fase de expansão com a promoção de 

mudanças significativas, mediante o crescimento e qualificação de recursos 

humanos da Instituição, da reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, da consolidação das bases para o desenvolvimento da pós-graduação e 

da pesquisa, do incremento das atividades de extensão e ação comunitária, da 

modernização das atividades administrativas e da realização de investimentos em 

infraestrutura, bibliotecas, informática e laboratórios. 

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a UCSal deu início ao processo 

de verticalização do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) na direção da Pós-

Graduação stricto-sensu, criando bases efetivas para o desenvolvimento acadêmico-

científico, por meio da instalação de núcleos temáticos e de programas de apoio à 

pesquisa, assim como da implantação do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC). 

Inicialmente, foram implantados os Programas de Pós-Graduação em História 

Social (UCSal/PUC-SP), em Planejamento Urbano e Regional (UFRJ/IPPUR/UCSal) 
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e em Direito (UFPE/UCSal), na modalidade mestrados interinstitucionais. A partir de 

então, foram instalados programas stricto sensu promovidos pela própria 

Universidade, estando, atualmente, em funcionamento o doutorado e mestrado 

acadêmicos em Família na Sociedade Contemporânea, em Planejamento Territorial 

e Desenvolvimento Social, em Políticas Sociais e Cidadania, e o mestrado 

profissional em Planejamento Ambiental.  

Em sintonia com os avanços no campo científico-acadêmico, a UCSal 

ampliou, também, a infraestrutura físico-acadêmica com a construção da segunda 

etapa do campus de Pituaçu, com a inauguração do Centro de Ensino Cardeal Dom 

Avelar Brandão Villela, expandindo a sua estrutura multicampi em Salvador.  

Em março de 2009, a UCSal foi avaliada pela Comissão de Avaliação Externa 

do MEC/INEP, para fins de Renovação de Recredenciamento da Universidade, 

conforme estabelecido pela legislação vigente. Em parecer final, a Comissão de 

Avaliadores foi favorável ao Recredenciamento da Universidade por 10 (dez) anos.  

Ao completar 50 (cinquenta) anos de existência (2010), a UCSal já contava 

com mais de 60.000  (sessenta mil) profissionais formados das diversas  áreas  do 

conhecimento; mais  de  50  (cinquenta)  opções  de  cursos  de graduação  

(licenciatura  e  bacharelado)  em  todas  as  áreas  do  conhecimento, distribuídos 

em 5 (cinco) campi, a saber: Pituaçu, Federação, Lapa, Garibaldi e Carlos Gomes, 

dotados de infraestrutura de bibliotecas, laboratórios de microinformática;  

laboratórios de áreas específicas; auditórios; e quadras  esportivas; um  acervo,  

continuamente  incrementado,  com  336.154  (trezentos e trinta e seis mil e cento e 

cinquenta e quatro) exemplares  de  livros,  6.053 (seis mil e cinquenta e três) 

periódicos;  5.251 (cinco mil e duzentos e cinquenta e um)  multimeios  e 626 

(seiscentos e vinte e seis) documentos  eletrônicos; um doutorado e quatro 

mestrados, aprovados  e recomendados  pela  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  

de  Pessoal  de  Nível  Superior (CAPES).  

No que se refere à Extensão, a inquestionável relevância social da 

Universidade decorrente do forte compromisso com a sociedade, concretizado na 

manutenção de diversos programas e projetos de Extensão e Ação Comunitária, tais 

como: programa de Apoio ao Estudante; projeto Economia dos  Setores  Populares; 

programa  de Educação e Cidadania/Educação  de  Jovens  e  Adultos;  projeto  de 

Assistência  Jurídica  e  Social;  programa  de  Assistência  Jurídica  e  Popular 

(PAJ); programa  UCSal  nos  Bairros/Projeto  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  
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Sustentável  de Itapagipe; oficinas de Criatividade Infanto-Juvenil — além dos 

respectivos subprojetos e do funcionamento da Unidade de Assistência em 

Fisioterapia (Unafisio), no  campus  de  Pituaçu,  e  do  Núcleo  de  Prática  Jurídica,  

no  campus  da  Federação, com  ações  voltadas  para  o  atendimento  gratuito  do  

público interno e da população de bairros periféricos de Salvador, espaços de 

aprimoramento da  prática  profissional  dos alunos  da graduação, com oferta de 

vagas para estágio curricular. 

Para a gestão de 2011 – 2015, a UCSal apresentou, no PDI, uma proposta de 

expansão na oferta de cursos de graduação: cursos de Biomedicina, Nutrição, 

Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software, Arquitetura e 

Urbanismo.  
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Dados Gerais da UCSal 

 Dados: Total de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, total de alunos 

matriculados na Graduação e Pós-Graduação; Número de alunos de Graduação, por 

curso; Situação dos Cursos de Graduação Tradicional no e-MEC; Situação dos 

Cursos de Graduação Tecnológica no e-MEC; Perfil dos Alunos ingressantes na 

Graduação; Percentual de Professores, segundo a titulação; Percentual de Docentes 

por tipo de Regime de Trabalho. 

 A UCSal possui, em funcionamento, 27 (vinte e sete) cursos de graduação 

(incluindo licenciaturas), e 5 (cinco) cursos de graduação tecnológica; 19 (dezenove) 

cursos de especialização, 4 (quatro) mestrados, 3 (três) doutorados, 35 (trinta e 

cinco) grupos de pesquisa cadastrados na base de dados do Diretório de Pesquisa 

do CNPq mediante a oferta de 75 (setenta e cinco) Bolsas de Iniciação Científica, 

sendo 19 (dezenove) do CNPq, 40 (quarenta) da FAPESB e 16 (dezesseis) da 

UCSal, além do  desenvolvimento de vários projetos de pesquisa em andamento, 

estes de caráter nacional e internacional, apoiados por agencias de fomento. 

Integram os 35 (trinta e cinco) grupos de pesquisa, 193 (cento e noventa e três) 

docentes-pesquisadores e 239 (duzentos e noventa e três) estudantes em 13 (treze) 

áreas do conhecimento. 

 A instituição congrega 386 (trezentos e oitenta e seis) funcionários e 452 

(quatrocentos e cinquenta e dois) professores, Doutores, Mestres e Especialistas. O 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Católica do Salvador é composto por uma 

Biblioteca Central, duas Bibliotecas setoriais e um Memorial. Cada campus da 

Universidade possui sua própria Biblioteca com acervo especializado nas 

respectivas áreas dos cursos. 

 

Inscritos x Matriculados 

Em relação aos alunos inscritos no vestibular, no período de 2013 a 2015, a 

UCSal registrou 3.792 inscritos em 2013.1 e 6.201 em 2015.2, quase que duplicando 

o número de inscrições nos diversos processos seletivos oferecidos pela 

Universidade. Este aumento deve-se em grande parte ao processo seletivo social 

que ocorreu a partir de 2015.1 e teve nesse período 1.183 alunos inscritos, já em 
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2015.2 teve 5.642. O quadro abaixo mostra com mais clareza esta evolução ao 

longo desses três anos.  
 

Quadro 1: Número de candidatos inscritos no Vestibular da UCSal, período 2013 a 2015. 

Ano/Semestre Processo 
seletivo 
Tradicional 

Processo 
Seletivo 
Social 

Processo 
Seletivo 
Complementar 

Total de 
Inscritos 

2013.1 2.679  1.113 3.792 
2013.2 1.858  602 2.460 
2014.1 3.765  -- 3.765 
2014.2 1.510  268 1.778 
2015.1 2.217 1.183 -- 3.400 
2015.2 431 5.642 128 6.201 
Fonte: Setor de Ingresso. 

Em relação à matrícula dos alunos novos, ao longo dos três anos em 

referência, as matrículas do primeiro semestre são sempre superiores à do segundo 

semestre, como pode ser observado no quadro abaixo, levando em conta as 

particularidades do vestibular do meio do ano e da ausência de alunos concluintes 

do ensino médio. Considerando o número total de alunos novos matriculados, houve 

um decréscimo das matrículas em 2014.2 em relação a 2013.1, passando de 1.541 

para 662 alunos matriculados. Chama atenção o número de matriculados em 2015.1 

de 1.838, mais que triplicando o número de alunos matriculados em relação ao ano 

anterior. Já em 2015.2 houve diminuição significativa de alunos novos matriculados 

passando para 996 alunos. Merece destaque o baixo número de matriculados nesse 

semestre, considerando o total de alunos inscritos nos vestibulares (6.201), como 

pode ser visto no quadro a seguir: 
 

Quadro 2: Número de alunos novos matriculados na UCSal de 2013 a 2015. 

Ano/Semestre Total de 
matriculados 

2013.1 1.541 
2013.2 1.042 
2014.1 1.278 
2014.2 662 
2015.1 1.838 
2015.2 996 
Fonte: Setor de Ingresso. 
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Total de cursos 
 Em relação aos cursos em funcionamento na UCSal apresentamos um 

quadro geral que dá ideia dos quantitativos neste quesito, tanto na Graduação 

quanto na Pós-Graduação: 

Quadro 3: Total de cursos em  funcionamento na Graduação e Pós-Graduação no ano de 
2015. 

Cursos 2015.2 
Graduação Tradicional 27 
Graduação Tecnológica 5 
Especialização 19 
Mestrado 4 
Doutorado 3 
Total 58 

Fonte: Banco de Dados UCSal e Secretaria da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 
 

Total de alunos  
 Em relação ao total de alunos matriculados, a Universidade Católica encerrou 

o ano de 2015 com 8.786 matriculados na graduação tradicional, 207 na graduação 

tecnológica, 553 na especialização, 112 no mestrado e 73 no doutorado, totalizando 

9.731 alunos. Os quadros a seguir mostram esses números com mais clareza com 

apresentação dos dados por curso, na graduação, número de cursos de 

especialização em funcionamento por área e por cursos de especialização e relação 

dos programas stricto sensu, com o número de alunos ativos. 

Quadro 4: Total de alunos matriculados em 2015.2 na Graduação e Pós-Graduação. 
Cursos 2015.2 
Graduação Tradicional 8.786 
Graduação Tecnológica 207 

Subtotal 8.993 
Especialização 553 
Mestrado 112 
Doutorado 73 

Subtotal 738 
Total 9.731 

Fonte: Banco de Dados UCSal e Secretaria da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 
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Quadro 5: Número de alunos matriculados na graduação, por curso.  

Curso Matriculados 
Graduação Tradicional 

Administração – Bacharelado 370 
Arquitetura e Urbanismo  - Bacharelado 36 
Artes Visuais – Licenciatura 5 
Biomedicina - Bacharelado  71 
Ciências Biológicas – Licenciatura 23 
Ciências Biológicas – Bacharelado 68 
Ciências Biológicas com Ênfase Meio Ambiente e Saúde - Bacharelado 65 
Ciências Contábeis - Bacharelado 137 
Ciências Econômicas - Bacharelado 37 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - Bacharelado 143 
Direito - Bacharelado  4.100 
Educação Física - Bacharelado 184 
Educação Física - Licenciatura 97 
Enfermagem - Bacharelado 398 
Engenharia Civil 1.396 
Engenharia de Software - Bacharelado 42 
Engenharia Mecânica - Bacharelado 78 
Engenharia Química - Bacharelado 48 
Filosofia - Bacharelado 42 
Filosofia - Licenciatura 1 
Fisioterapia 232 
Geografia - Bacharelado e Licenciatura 1 
Geografia - Licenciatura 24 
Geografia - Bacharelado 8 
História - Bacharelado 3 
História - Bacharelado e Licenciatura  8 
História - Licenciatura 92 
História com Concentração em Patrimônio Cultural 1 
Informática - Bacharelado 46 
Letras - Língua Portuguesa - Licenciatura 18 
Letras - Português e Literaturas Língua Portuguesa - Licenciatura 7 
Letras - Português, Inglês e Resp. Literaturas - Licenciatura 7 
Letras - Hab. em Língua Inglesa e Respectivas Literaturas 5 
Letras - Hab. em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas - 
Licenciatura 44 
Letras Inglês – Licenciatura 13 
Matemática - Licenciatura 86 
Música - Piano - Licenciatura  116 
Música - Violão – Licenciatura 104 
Nutrição - Bacharelado  118 
Pedagogia 111 
Secretariado Executivo c/ Ênfase Assessoria Organizacional- 1 
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Curso Matriculados 
Bacharelado 

Serviço Social 278 
Teologia - Bacharelado 134 

Subtotal 8.786 
Graduação Tecnológica 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas  49 
Gastronomia  42 
Gestão de Recursos Humanos  82 
Logística  2 
Redes de Computadores  32 

Subtotal 207 
Total 8.993 

 

Quadro 6: Número de cursos de especialização em funcionamento, por área. 
Área No. de cursos No. de turmas No. de alunos 

Direito – Campus Salvador 11 13 346 
Direito -  Vitória da Conquista 02 02 32 
Saúde 04 04 131 
Educação e Sociedade 01 02 44 
                                Total 16 19 553 

 

Quadro 7: Relação dos programas stricto sensu, com o número de alunos ativos. 
Programa Mestrado Doutorado 
Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade 
Contemporânea 

29 34 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial 
e Desenvolvimento Social 

12 29 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e 
Cidadania 

38 10 

Mestrado Profissional em Planejamento Ambiental 33  
Subtotal 112 73 

Total geral 185 
 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

30 

Situação legal dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação no e-MEC e CAPES 
 

 Apresenta-se a seguir os quadros com a situação legal no e-Mec dos cursos 

de graduação tradicional e tecnológica e na CAPES dos cursos de pós-graduação 

Stricto Sensu. 

Quadro 8: Situação dos Cursos de Graduação Tradicional no e-MEC. 

CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 

Funcionamento 
do Curso 

Administração 
de Empresas  

Pituaçu Bacharelado 
S/C em 

2006     2 
em 2009             

3 em 
2012 

3 em 2006        
2 em 2009    
3 em 2012  

Em atividade 

Lapa Bacharelado Em Extinção 

Federação Bacharelado Em Extinção 

Artes Visuais Lapa Licenciatura 

S/C em 
2011                      
2 em 
2014 

3 em 2011                      
1 em 2014 Em Extinção 

Biomedicina Pituaçu Bacharelado     Em atividade 

Ciências 
Biológicas Pituaçu 

Bacharelado 3 em 
2014 3 em 2014 Em atividade 

Licenciatura 

2 em 
2008         
4 em 
2011           
3 em 
2014 

3 em 2005         
3 em 2008          
3 em 2011          
3 em 2014 

Em Extinção 

Ciências 
Contábeis 

Pituaçu Bacharelado 2 em 
2009         
3 em 
2012  

3 em 2006        
3 em 2009           
3 em  2012 

Em atividade 

Lapa Bacharelado Em Extinção 
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 

Funcionamento 
do Curso 

Federação Bacharelado Em atividade 

Ciências 
Econômicas 

Pituaçu Bacharelado 

2 em 
2009 

2 em 2006        
2 em 2009 

Em Extinção 

Federação Bacharelado Em Extinção 

Comunicação 
Social - 
Publicidade e 
Propaganda 

Lapa Bacharelado 

3 em 
2009         
3 em 
2012 

4 em 2006        
3 em 2009           
2 em 2012 

Em Atividade 

Pituaçu Bacharelado     Em Atividade 

Comunicação 
Social - 
Relações  
Públicas c/ 
ênfase em 
Marketing 

Lapa Bacharelado 2  em 
2009 3  em 2009 Em Extinção 

Direito 

Federação Bacharelado 3 em 
2009         
3  em 
2012 

4 em 2006        
4 em 2009           
2 em 2012 

Em Atividade 

Pituaçu Bacharelado   
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 

Funcionamento 
do Curso 

Educação 
Física  Pituaçu 

Licenciatura 

1 em 
2007          
2 em 
2011           
2 em 
2014 

3 em 2004         
1 em 2007             
1 em 2011           
2 em 2014 

Em Atividade 

Bacharelado 2  em  
2013 3 em 2013 Em Atividade 

Enfermagem Pituaçu Bacharelado 

2 em 
2007         
3 em 
2010                     
2 em  
2013 

3 em 2004        
2 em 2007        
4 em 2010            
2  em 2013 

Em Atividade 

Engenharia 
Civil   Pituaçu Bacharelado 

2 em 
2008         
3 em 
2011           
2 em 
2014 

2 em 2008        
2 em 2011        
1 em 2014  

Em Atividade 

Engenharia de 
Software Pituaçu Bacharelado     Em Atividade 

Engenharia 
Elétrica Pituaçu Bacharelado     Em Extinção 

Engenharia 
Mecânica Pituaçu Bacharelado     Em Atividade 

Engenharia 
Química Pituaçu Bacharelado     Em Atividade 

Farmácia Pituaçu Bacharelado     Em Extinção 

Filosofia  Federação Bacharelado 

  3 em 
2008        

S/C em 
2011                      
3 em 
2014     

3 em 2005         
3 em 2008           
2  em 2011          
1 em 2014      

Em Atividade 
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 

Funcionamento 
do Curso 

  

Licenciatura 

3 em 
2008          
4  em 
2011            
3 em 
2014 

3 em 2005        
3 em 2008           
4 em 2011          
3 em 2014  

Em Extinção 

Lapa Em Extinção 

Fisioterapia Pituaçu Bacharelado 

3 em 
2007         
3 em 
2010                     
3  em 
2013 

3 em 2004    
3 em 2007        
3 em 2010             
3 em 2013  

  

Geografia  

Federação 

Bacharelado 
S/C em 

2011      3 
em 2014    

4 em 2011          
2 em 2014 Em Atividade 

Licenciatura 

3 em 
2008         
3  em 
2011          
4 em 
2014     

3 em 2005  
3 em 2008            
3 em  2011         
3 em 2014  

Em Atividade 

Lapa Em Extinção 

História  

Federação 

Bacharelado 
S/C em 

2011      2 
em 2014    

3 em 2011           
1 em 2014 Em Extinção 

Licenciatura 2 em 
2008         
3  em 
2011          
3 em 
2014 

2 em 2005        
2 em 2008        
2 em 2011          
3 em 2014 

Em Atividade 

Lapa Licenciatura Em Extinção 
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 

Funcionamento 
do Curso 

História: 
habilitação em 
Patrimônio 
Cultural   

Federação 

Bacharelado 3 em 
2014 3 em 2014 Em Extinção 

Licenciatura     Em Extinção 

Letras - 
Português Lapa Licenciatura 

3 em 
2008         
2 em 
2011           
2 em 
2014  

2 em 2005        
2 em 2008           
2 em 2011           
1 em 2014 

Em Atividade 

Letras - Inglês Lapa Licenciatura 

3 em 
2008         
2 em 
2011           
4 em 
2014  

2 em 2005  
2 em 2008           
2 em 2011           
2 em 2014 

Em Atividade 

Matemática Pituaçu Licenciatura 

2 em 
2008         
4  em  
2011         
3 em 
2014 

4 em 2005        
2 em 2008         
4  em 2011         
2 em 2014 

Em Atividade 

Música - 
Violão Lapa Licenciatura 

S/C em 
2009    2 
em  2011          

2 em 
2014 

3 em 2006         
2 em 2009            
1 em 2011            
1 em 2014 

Em Atividade 

Música - 
Piano Lapa Licenciatura 

S/C em 
2009    2 
em 2011           

2 em 
2014 

3 em 2006        
2 em 2009            
1  em 2011           
1 em 2014 

Em Atividade 
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 

Funcionamento 
do Curso 

Nutrição Pituaçu Bacharelado     Em Atividade 

Pedagogia 

Federação Licenciatura 3 em 
2008         
3  em 
2011          
3 em 
2014  

3 em 2006        
3 em 2008            
3 em 2011          
3 em 2014 

Em Atividade 

Lapa Licenciatura Em Atividade 

Secretariado 
Executivo  Lapa Bacharelado 

3 em 
2006         
2 em 
2009     

S/C em  
2012     

3 em 2006        
2 em 2009           
3 em 2012 

Em Extinção 

Serviço Social Federação Bacharelado 

3 em 
2007          
3 em 
2010            
3 em 
2013 

1 em 2005         
4 em 2007        
4 em 2010            
3  em 2013 

Em Atividade 

Sistemas de 
Informação 
(Informática) 

Pituaçu Bacharelado 

2 em 
2008    

S/C em 
2011      3 
em 2014 

3 em 2005         
1 em 2008            
2 em 2011          
2 em 2014 

Em Extinção 

Teologia Federação Bacharelado     Em Atividade 
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Quadro 9: Situação dos Cursos de Graduação Tecnológica no e-MEC. 

CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 
Funcioname
nto do Curso 

no e-MEC 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Pituaçu 
(antiga 
Garibaldi) 

Tecnológico 

4 em 
2014 3 em 2014 

Ativo 

Lapa Tecnológico Em Extinção 

Gastronomia Pituaçu Tecnológico     Ativo 

Gestão 
Ambiental Garibaldi Tecnológico S/C              

(2013) 
2   

(2013) Em Extinção 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Garibaldi Tecnológico 

3                  
(2012) 

3                     
(2012) 

Em Extinção 

Lapa Tecnológico Ativo 

Vitória da 
Conquista Tecnológico 
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 
Funcioname
nto do Curso 

no e-MEC 

Feira de 
Santana Tecnológico 

  

Camaçari Tecnológico   
Itabuna Tecnológico   

Logística 

Camaçari Tecnológico 

S/C              
(2012) 

3                    
(2012) 

  

Feira de 
Santana Tecnológico   

Garibaldi(ant
igo). Já 
atualizado 
no MEC 
para 
Pituaçu. 

Tecnológico Em Extinção 

Lapa Tecnológico Em Atividade 

Itabuna Tecnológico   

Vitória da 
Conquista Tecnológico   

Marketing 

Camaçari Tecnológico 

S/C                 
(2012) 

S/C                 
(2012) 

  
Feira de 
Santana Tecnológico   

Garibaldi Tecnológico 
  

Itabuna Tecnológico   

Vitória da 
Conquista Tecnológico 
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CURSO Campus Modalidade CPC ENADE 
Situação de 
Funcioname
nto do Curso 

no e-MEC 

Processos 
Gerenciais 

Camaçari Tecnológico 

    

  
Feira de 
Santana Tecnológico   

Itabuna Tecnológico   

Vitória da 
Conquista Tecnológico 

  
 

 

Quadro 10: Cursos avaliados in loco pelo MEC em 2015. 

Curso / 
Local 

Período 
da Visita 

MEC 
Avaliadores 

Resultados 
Ato 

Regulatório Dimensões Conceito 
Final 1 2 3 

Geografia  
08 a 

11/11/201
5 

Madalena Martins 
de Sousa Neves 
(Coordenador(a) 

da comissão) 

Adeildo Cabral da 
Silva 

3,4 3,8 3,2 3 
Renovação de 
Reconhecime
nto de Curso 

Letras com 
Inglês 

22 a 
25/02/201

5. 

Durvali Emilio 
Fregonezi 

Marlene 
Hernandez Leites 
(Coordenador da 

Comissão) 

3,5 3,4 3,0 3 
Renovação de 
Reconhecime
nto de Curso 

 

 
Quadro 11: Conceitos dos Cursos Stricto Sensu na CAPES. 
CURSO(S) CÓDIGO SITUAÇÃO RECONHECIDO NÍVEL NOTA 

FAMÍLIA NA 
SOCIEDADE 
CONTEMPORÃNEA 

28003012004M7 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Mestrado 5 

FAMÍLIA NA 28003012004D8 Em Homologado pelo Doutorado 5 
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CURSO(S) CÓDIGO SITUAÇÃO RECONHECIDO NÍVEL NOTA 

SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 

Funcionamento CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL 28003012005F6 Em 

Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Profissional 3 

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

28003012002M4 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Mestrado 4 

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

28003012002D5 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port 1.009, 
publicada no DOU 
11/10/2013, seção 
1, Pág. 13) 

Doutorado 4 

POLÍTICAS SOCIAIS 
E CIDADANIA 28003012003M0 Em 

Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Mestrado 4 
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Percentual de Professores por titulação e regime de trabalho 
 

Quadro 12: Percentual de Professores em 2015, segundo a titulação. 
 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Dados UCSal – Censo 2015 
 

Quadro 13: Percentual de Docentes por tipo de Regime de Trabalho. 
Regime de tempo Número de docentes % 
Tempo Integral 150 33% 

Tempo Parcial 97 21% 

Horistas 205 45% 

Total 452 100% 
Fonte: Banco de Dados UCSal – Censo 2015 

 

Composição da Comissão Própria de Avaliação 

A Comissão Própria de Avaliação-CPA é um órgão que, por força do artigo 

11, da Lei Federal nº 10861, de 14 de abril de 2004/Presidência da República, deve 

ser constituído em cada instituição de ensino superior, seja pública ou privada. A 

referida Lei também instituiu o SINAES-Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior. 

Atendendo ao art. 7º da Portaria MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004, que 

regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a 

UCSal constituiu a CPA, através do Ato nº 0290/GABRE, de 14.07.2004, com as 

atribuições de conduzir o processo de avaliação interna da Universidade, de 

sistematização e prestação das informações solicitadas pelo INEP. A composição 

mais recente se deu em 2016, através do Ato nº 04 A de 22 de janeiro de 2016 com 

os seguintes representantes: 

Titulação Número de docentes % 
Doutores 104 23,0% 

Mestres 234 51,8% 

Especialistas 114 25,2% 

Total 452 100% 
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COORDENAÇÃO 
Antônio Alberto da Silva Monteiro de Freitas Coordenador 
Prof. Luiz Carlos Almeida de Andrade Fontes Vice-coordenador 

REPRESENTANTES 
NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Profª Ana Cláudia Gomes de Souza Docente 
Func. Patrícia Faneca Correia Técnico-administrativo 
Func. Lívia Santos das Dores Técnico-administrativo 
Acad. Maria Verônica Melo dos Santos Discente 
Acad. Renata Neves dos Santos Almeida Discente 
Rep. Civil Dra. Nádia Hage Fialho Comunidade Civil 

Período de mandato da CPA Ato de designação da CPA 
De 22.01.2016 a 22.01.2017 Ato nº 04 A de 22 de janeiro de 2016 

 

Historicamente, desde 2004, a CPA tem cumprido suas atribuições 

regularmente nos processos avaliativos institucionais e de cursos, coordenando e 

articulando o processo interno de avaliação, acompanhando os processos externos 

de avaliação, bem como sistematizando e disponibilizando informações e dados das 

avaliações a toda a comunidade acadêmico/administrativa, contribuindo, dessa 

forma, para a ampliação e dinamização da cultura de avaliação no seio da 

Universidade. 

No período de 2014-2015 a CPA tem dado ênfase à Avaliação Institucional e 

avaliação de cursos, em consonância com as leis em vigor e com os parâmetros do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Além da elaboração do 

Diagnóstico Institucional 2014 e Diagnóstico Institucional Consolidado, nesse 

período, a CPA também elaborou e atualizou o Projeto de Avaliação Institucional 

com apresentação dos novos elementos que compõem o processo avaliativo 

2014/2015. O Regulamento Interno da CPA também passou por reformulação 

gerando um novo documento que foi apresentado e aprovado pela Reitoria e pelos 

órgãos superiores da Universidade. Para além do âmbito interno, a Comissão 

Própria de Avaliação acompanhou os processos de avaliação externa com visitas in 

loco das Comissões do MEC para fins de renovação de reconhecimento dos 

seguintes Cursos: Curso Tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

Curso Graduação em Letras - Língua Portuguesa, Graduação em Letras – Inglês, 

Graduação em Geografia, Curso de Graduação em Teologia. 
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Especificamente, neste ano de 2015, uma vez garantidos os estudos e 

pesquisas avaliativas que foram realizados sobre diferentes aspectos de 

funcionamento da Universidade, a CPA integrou a Comissão Gestora que elaborou o 

novo Plano de Desenvolvimento Institucional.  Os processos avaliativos  

desenvolvidas pela CPA em 2014, com proposição de indicativos de linhas de ação 

para a Universidade, deram subsídios para elaboração, pela CPA, da Proposta 

inicial para elaboração desse Plano  Institucional e culminaram com a elaboração, 

reestruturação e atualização do PDI e PPI 2016-2020, pela Comissão gestora. O 

novo PDI será o eixo norteador dos trabalhos da CPA a partir de 2016. 

Até o presente, a CPA já encaminhou 8 (oito) Relatórios de Autoavaliação ao 

MEC/INEP. Esses Relatórios de Autoavaliação, de periodicidade anual desde 2009, 

são constituídos pela síntese das ações desenvolvidas, em cada período 

programático, nas diversas áreas de atuação da Universidade e são elaborados com 

base nos relatórios parciais oferecidos pelas diversas instâncias – acadêmica, 

técnica, administrativa e financeira – da Instituição e pela pesquisa discente 

realizada no período de matrícula do ano vigente. Sua composição abrange a 

avaliação das ações, atividades e serviços desenvolvidos nos campos do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão, devidamente distribuídos nos 5 (cinco) eixos e 

nas 10 (dez) dimensões estabelecidas pelo SINAES, conforme legislação mais 

recente. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AVALIAÇÃO NO PERÍODO 2014-2015 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA elaborou para o período 2014-2015 

o seu planejamento estratégico, a partir da criação de um novo Projeto de Avaliação 

Institucional. Este documento traduz o momento histórico da Instituição que, ao 

valorizar toda a trajetória percorrida na área da avaliação, reconheceu que novos 

rumos já poderiam ser delineados, mantendo-se o rigor quanto à aplicação das 

diretrizes emanadas pela CONAES/INEP, mas também procurar, em decorrência 

das mudanças internas e externas exigidas pela contemporaneidade, ir além dos 

aspectos formais externos, construindo de forma estável seu caminho interno de 

avaliação, procurando cumprir sua missão na sociedade. 

O Projeto de Avaliação Institucional foi formulado e desenvolvido 

considerando 4 (quatro) etapas estruturantes que vão desde a definição de 

elementos que compõem o Modelo de Avaliação (Etapa 1),  a Execução da Proposta 

(Etapa 2), até a elaboração do Plano de Ação Institucional e por curso (Etapa 3).  

Por último, apresenta a Etapa 4, onde estão delineadas as Estratégias de 

Acompanhamento das Ações e Divulgação dos Resultados. A seguir apresenta-se 

um breve resumo dessas etapas. 

 

Etapa 1: Definição de elementos que compõem o modelo de Autoavaliação 
 

a. Concepção, Características e Instrumentos de autoavaliação. 

A principal definição de avaliação da Educação Superior, relacionada ao Projeto 

de Autoavaliação da UCSal, situa-se no contexto da Tomada de Decisão, ou seja, 

diante das informações úteis e descritivas que possibilitam um estudo diagnóstico de 

determinada realidade é necessário que se faça um juízo ou um julgamento de valor 

e mérito para em seguida se tomar uma decisão. Neste contexto, a avaliação é um 

processo sistemático e intencionalmente construído com o objetivo de coletar 

informações válidas, quantificadas ou não, sobre uma determinada realidade ou 

atividade, permitindo, assim, sua valoração e posterior tomada de decisão. 

A avaliação institucional é também um instrumento fundamental da gestão nas 

organizações. Particularmente importante na estruturação das relações de trabalho, 

a avaliação é também um instrumento de controle e de legitimidade organizacional. 
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As instituições educacionais (enquanto organizações complexas) têm utilizado a 

avaliação para esses mesmos fins. 

Acerca da importância da Avaliação Institucional, relacionada com os processos 

de planejamento e gestão, é muito importante que haja uma ampla compreensão da 

realidade institucional em sua totalidade e de projeção de ações de modo a alcançar 

os objetivos institucionais. Isso só é possível graças à ação coordenada e 

organizada das atividades institucionais em face dos objetivos propostos e sua 

manifestação ocorre através do planejamento sistemático e institucional e da gestão 

democrática. Isso pressupõe a participação da coletividade no processo de decisões 

institucionais. 

Com estas referências, a instituição constrói níveis cada vez mais elevados de 

participação decisória, rompendo com a tradicional dicotomia entre os que decidem 

ou planejam e os que executam. Todos os níveis de participação devem estar 

presentes nos processos democráticos, pois é necessário que todos assumam a 

plena atuação nas deliberações, das mais simples às mais complexas, na 

compreensão de que os processos democráticos pressupõem que “as pessoas não 

só devem fazer parte da organização, como também se sentir parte e principalmente 

tomar parte das decisões institucionais”. 

 

Características da Avaliação 

Dentre outras, podem ser destacadas as seguintes caraterísticas gerais da 

Avaliação que constituem referencial básico para a composição e elaboração de 

estratégias relacionadas ao projeto de Avaliação da UCSal. 

 Durante muito tempo a avaliação foi vista sob a perspectiva eminentemente 

técnica e, em seguida, passou-se a adotar metodologias de matriz qualitativa. 

Atualmente, coexistem abordagens qualitativas e quantitativas, parecendo ser 

esse o caminho mais rico, conjugando os dados observáveis com 

informações interpretativas. 

 A avaliação interna, seguida de avaliação externa, parece ser o modelo de 

avaliação institucional mais indicado para uma complementaridade e riqueza 

de processo avaliativo. A autoavaliação segue a recomendação de “conhecer-
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se a si mesmo”, mas ela precisa de “um olhar externo” para que o processo 

possa ser completado e validado. 

 A avaliação interna deve ser entendida como um instrumento, uma ferramenta 

de gestão servindo de base para o planejamento estratégico das IES, 

autogestão e responsabilização da própria instituição perante a sociedade, na 

busca de salvaguardar sua identidade e autonomia. O sentido é promover a 

melhoria e o desenvolvimento da Instituição, dos cursos, docentes, 

funcionários e estudantes e sua mais ampla e melhor relação de 

responsabilidade social para com a sociedade baiana. 

 

Instrumentos da Avaliação: Eixos e Dimensões da dinâmica avaliativa 

O processo avaliativo da Universidade Católica do Salvador considera a 

realidade institucional em sua abrangência, adotando, para isso, os cinco grandes 

Eixos Temáticos, previstos no Instrumento de Avaliação Externa organizado pelo 

MEC, atualizado através da Nota Técnica Nº 14/2014 CGACGIES/DAES/INEP/MEC, 

cuidando, dessa forma, da compatibilidade entre as duas instâncias de avaliação – 

interna e externa -, vez que ambas contemplam as dez dimensões previstas pelo 

SINAES. Os 5 (cinco) Eixos estão subdivididos nas 10 (dez) dimensões propostas 

pelo SINAES, a saber:  

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional: a este eixo está articulada 

a dimensão 8 – Planejamento e Avaliação, do SINAES. Inclui também, como 

inovação na concepção do Instrumento, formulada pelo MEC, o Relato 
Institucional (RI), que consiste em um documento que deve ser organizado da 

seguinte forma: relato avaliativo do PDI; síntese histórica dos resultados dos 

processos avaliativos internos e externos da IES e síntese histórica do 

planejamento de ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados 

das avaliações. 

 Eixo 2. Desenvolvimento Institucional: este eixo contempla as dimensões: 
1 – Missão e PDI e 3 – Responsabilidade Social da Instituição. 

 Eixo 3. Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 – Políticas para o 

Ensino (Graduação e Pós-Graduação), e para a Pesquisa e a Extensão; 4 – 

Comunicação com a Sociedade; e, 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes.  
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 Eixo 4. Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 – Políticas de 

Pessoal; 6 – Organização e Gestão da Instituição; e,  10 –  Sustentabilidade 

Financeira. 

 Eixo 5. Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 – Infraestrutura 

Física (do SINAES).  

 

b. Objetivos da Avaliação/UCSal: gerais e específicos 

Objetivos gerais 

 Desenvolver um processo contínuo e permanente de conhecimento sobre as 

ações da Universidade mediante mecanismos avaliativos envolvendo eixos e 

dimensões, previstos pelo sistema SINAES para as IES. 

 Implantar processos de desenvolvimento de uma cultura de avaliação na 

UCSal, que seja instrumento de reflexão, de aperfeiçoamento e de fortalecimento 

contínuo da realidade institucional. 

 Produzir dados e informações que constituam referencial básico para o 

cumprimento das determinações legais dos órgãos do Governo Federal e que 

subsidiem o processo interno de planejamento e de gestão. 

 Instalar um sistema ágil e transparente de informações e divulgação dos 

resultados da avaliação, com suporte nas novas tecnologias de informação, com 

a participação e colaboração dos diferentes segmentos da Universidade. 

Objetivos específicos 

 Desenvolver mecanismos de sensibilização junto aos diferentes segmentos 

universitários, objetivando desencadear um processo de autocrítica da Instituição 

que promova uma melhor qualificação e prestação de serviços à comunidade. 

 Manter atualizado o diagnóstico institucional da UCSal visando promover 

ajustes no planejamento e na gestão universitária, com ênfase na melhoria do 

desempenho e qualificação acadêmico-institucional. 

 Conceber e programar estratégias que sejam capazes de articular 

instrumentos e procedimentos de planejamento, gestão e avaliação com vistas a 

melhores resultados Institucionais. 
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 Realizar Seminários Internos para apresentação da proposta de 

Autoavaliação Institucional, para a capacitação de docentes e do segmento 

técnico-administrativo, com foco direcionado na sistematização dos resultados 

das avaliações, assim como das ações implementadas pela Universidade, em 

função do processo avaliativo. 

 

c. Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

A definição dos instrumentos de coleta de dados no novo Projeto de 

Autoavaliação da UCSal incorpora as demandas e os interesses da comunidade 

acadêmica, adaptando-se os procedimentos necessários para a estruturação de 

uma pesquisa de satisfação junto ao público que integra a Universidade. Está 

previsto o desenvolvimento de diferentes instrumentos, de forma coletiva, tais como: 

questionários, entrevistas, dentre outros, conforme as particularidades das situações 

presentes no período das pesquisas. 

 Questionários - a utilização de questionário online para uma grande 

população de professores, alunos e colaboradores (técnico-administrativo) 

proporciona maior rapidez na obtenção das informações e atinge maior número 

de respondentes em curto espaço de tempo. 

 Entrevistas - decorrem da importância de haver uma diversificação no uso dos 

instrumentos de coleta de dados e principalmente da necessidade da escuta dos 

sujeitos envolvidos com as dinâmicas pedagógicas e administrativas da 

Universidade. 

 

d. Momentos e universo da Avaliação  

A viabilização das ações de Avaliação Institucional como caminho para o alcance 

de melhorias de natureza acadêmica, técnica e de gestão  exige o esforço no 

sentido de, dentre outros, definir o universo a ser avaliado, bem como, os momentos 

apropriados. Tal perspectiva impõe-se para que sejam alcançados resultados que 

permitam identificar as barreiras a serem transpostas e as qualidades que precisam 

ser potencializadas.  
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Neste sentido é que a UCSal define para a execução do seu processo avaliativo 

os seguintes momentos da investigação e o universo a ser investigado:  

1. Sensibilização da comunidade. 

2. Divulgação dos resultados relativos ao exercício anterior. 

3. Pesquisa direta junto à comunidade. 

4. Encontros avaliativos com NDE e gestores dos cursos. 

5. Apresentação de relatórios parciais, pelos cursos de Graduação e Pós-

Graduação e pelos segmentos administrativos, para a composição do 

Relatório de Autoavaliação Anual a ser apresentado ao MEC em março do 

ano seguinte. Os Relatórios Parciais devem ser apresentados até o final 

do mês de dezembro. 

6. Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional – Outubro/ano a 

Março/ano seguinte. 

O universo a ser considerado no processo avaliativo é constituído pelos 

segmentos que compõem a comunidade da UCSal, a saber: alunos da Graduação 

(Tradicional e Tecnológica), alunos da Pós-Graduação, professores, corpo técnico-

administrativo e gestores. 

 

Etapa 2: Estratégias de Execução da Proposta 
O caráter democrático, participativo e formativo da Avaliação Institucional, 

necessita de características fundamentais tais como a composição criteriosa dos 

membros da Comissão Própria de Avaliação e das subcomissões específicas, a 

definição de um caminho legítimo para a sua implementação e a construção coletiva 

dos instrumentos de coleta de dados, a definição conjunta e complementar das 

dimensões e indicadores que compõem o processo avaliativo. Esses procedimentos 

expressam-se em princípios gerais e que estão refletidos no plano da metodologia. 

Os princípios adotados no Projeto de Autoavaliação Institucional/UCSal são 

frequentemente mencionados na literatura especializada e são descritos brevemente 

a seguir: 
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a. Envolvimento da Comunidade Universitária  

A Avaliação Institucional antes de qualquer exigência legal é uma 

necessidade de seu corpo diretivo, corpo docente, discente e funcionários. Sua 

legitimidade está, essencialmente, no movimento de participação interna da 

Universidade, dos seus órgãos e de seus quadros estruturantes. 

Para dar maior visibilidade ao processo avaliativo e, a partir disso, alcançar 

maior participação de toda a comunidade, nos seus quatro segmentos – corpo 

discente, corpo docente, corpo técnico-administrativo e gestores - a CPA sugere a 

realização de Seminário no segundo semestre de 2016, para apresentação dos 

resultados das avaliações realizadas pela CPA e do Projeto de Autoavaliação da 

UCSal; destacando a apresentação da experiência avaliativa da CPA/UCSal, tanto 

internamente, quanto externamente, além da  promoção de encontros com as 

Subcomissões de Articulação CPA/Cursos e divulgação no meio acadêmico das 

realizações da CPA. 

 

b. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados  

A elaboração dos instrumentos de coleta de dados  é  orientada no sentido de 

reunir o maior número de informações quantitativas e qualitativas, tanto para 

subsidiar o conhecimento sobre a realidade da instituição de modo a alimentar o 

processo de planejamento e gestão acadêmica de cursos de graduação, pós-

graduação e de extensão, assim como a gestão institucional no contexto mais 

amplo, quanto para instrumentalizá-la para o atendimento às avaliações externas 

realizadas pelo MEC.  

Assim, para a referida elaboração são considerados e levados em conta os 

Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional 

Externa, ambos concebidos e adotados pelo MEC, bem como, os instrumentos 

concebidos e adotados pela UCSal, para a Pesquisa Avaliativa aplicada junto aos 

discentes, ao fim de cada semestre letivo.  
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c. Definição de procedimentos, indicadores e dimensões a serem avaliados 

O conjunto dos indicadores e dimensões a ser avaliado estará diretamente 

vinculado às estratégias previstas na fase de sensibilização e envolvimento da 

comunidade, bem como, aos resultados auferidos através da sistematização das 

informações contidas no instrumento de avaliação de curso, mediante 

estabelecimento de conceitos, e, ainda, aos dados obtidos através do ENADE, tanto 

aqueles relacionados ao desempenho dos alunos, quanto aqueles relacionados à 

percepção dos estudantes acerca dos cursos e da Instituição como um todo. 

 

d. Elaboração de Relatórios com indicação de potencialidades, fragilidades e 

sugestões institucionais e por curso 

Os Relatórios institucionais e de cursos, elaborados nesta etapa de execução 

da Proposta, devem apresentar as potencialidades e fragilidades identificadas em 

cada realidade dimensional, através dos resultados apontados nos levantamentos 

realizados nesse processo. Recomenda-se, neste momento, uma ampla discussão 

em cada instância universitária e em cada curso sobre os problemas e necessidades 

que devem ser priorizados e potencializados. Tais informações irão gerar e/ou 

subsidiar os conhecimentos necessários para o estabelecimento das ações de 

planejamento e gestão, tanto para o alcance de melhorias dos cursos e da 

instituição, quanto para continuar ampliando a cultura da avaliação no seio de toda a 

Universidade. 

 

Etapa 3. Plano de Ação Institucional e por curso, com estabelecimento de 
objetivos, metas, responsabilidades e prazos (cronograma) de execução. 

Como consequência da identificação e priorização de problemas e 

necessidades da instituição e dos cursos, o próximo passo é estabelecer soluções 

para cada problema encontrado. Este complemento, assim como o plano de ação 

deve refletir o pensamento da coletividade, articulando as pessoas que participarão 

da implementação das soluções identificadas. 

A elaboração do Planejamento da Universidade através da reestruturação do 

PDI, PPI e Plano de Ação da UCSal e de seus cursos tem como referência inicial os 

indicativos das Linhas de Ação integrantes dos Diagnósticos e Relatórios 
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Institucionais, sistematizados pela CPA, disponíveis no site da Universidade, bem 

como os indicativos resultantes das avaliações externas, os relatórios das 

Avaliações in loco, os resultados do ENADE e os insumos divulgados pelo INEP.  

Os planos institucionais são coordenados e acompanhados pela Reitoria, 

Superintendências e Assessoria de Planejamento e os planos específicos de cada 

curso são acompanhados pelos coordenadores de curso, objetivando compatibilizar 

os requerimentos apontados nas pesquisas institucionais com as diretrizes 

estabelecidas pelas diferentes áreas de trabalho. 

 

Etapa 4: Acompanhamento das ações e divulgação de resultados 
Esta etapa de trabalho integra o processo de articulação permanente entre a 

avaliação e o planejamento institucional. Diante dos resultados da avaliação é 

importante uma tomada de decisão por parte dos gestores através de uma ação 

coordenada e organizada das atividades. Através da racionalização de recursos 

materiais e humanos os objetivos institucionais devem ser alcançados em prazos 

bem definidos e responsabilidades bem estabelecidas. 

As Comissões do MEC, através da avaliação externa, avaliam ou reavaliam a 

Instituição e os cursos e verificam se a Universidade está harmonizada com as 

proposições projetadas nos documentos PDI, PPI e PPCs, com base nas 10 

dimensões do SINAES. 
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II. METODOLOGIA 

A construção do presente Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 se 

desenvolveu de modo interativo e processual, dado o seu caráter de construção 

coletiva e, dessa forma, contou com o envolvimento e participação de todos os 

segmentos da Universidade: Reitoria, Superintendências, Coordenações, Corpo 

Docente e Discente, envolvendo as áreas de Graduação (Tradicional e Tecnológica) 

e Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu). 

Para um maior aprofundamento da realidade institucional, decidiu-se associar 

as pesquisas quantitativas com as qualitativas, o que se efetivou por meio de 2 

(dois) instrumentos de pesquisa, a saber: i) Questionário aplicado junto aos 

segmentos discentes, em dois momentos; ii) Quadro de Avaliação aplicado às 

Superintendências e Coordenações de Curso. 

Tanto os questionários e o Quadro de Avaliação que geraram os relatórios 

etoriais, foram elaborados com o objetivo de ampliar a capacidade de observação da 

realidade, tendo em vista uma descrição mais detalhada da situação global. Sua 

construção teve como base documentos do SINAES e CONAES, Portarias do MEC, 

instrumentos da avaliação dos cursos e do ENADE. 

A primeira coleta de dados teve início com a realização da Pesquisa 
Discente 2015.1, que perdurou durante o período de matrícula para o semestre 

2015.2, sendo respondido um questionário com 7 (sete) variáveis sobre a 

Universidade e seus cursos. A segunda coleta, também com os estudantes, ocorreu 

no final do ano, no mês de dezembro, quando eles responderam a um questionário 

online composto por 2 (duas) varáveis relacionadas a aspectos gerais dos cursos, 

com ênfase na organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura dos 

cursos. 

Uma terceira coleta de dados foi feita junto às Superintendências e 

Coordenações utilizando o Quadro de Avaliação para obtenção de um relatório 

específico sobre esses segmentos.  

As informações dos quadros, aliadas aos resultados das coletas anteriores, 

formam o conteúdo deste relatório. A junção das informações favorece uma visão 

sistêmica da Instituição e ferramentas importantes para contínuas melhorias no 

processo de gestão na UCSal. 
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Universo 

O primeiro momento da coleta de dados foi realizado no período de julho de 

2015, chamado de Pesquisa Discente, com a aplicação de um questionário online 

com adesão voluntária que atingiu 1.494 alunos na graduação tradicional, 

correspondendo a 16,80% do universo de 8.895 alunos. Na graduação tecnológica 

19 estudantes responderam à pesquisa, o que corresponde a 8,83% do corpo 

discente do curso (215 alunos).  

A segunda coleta de dados foi realizada no período da matrícula para o 

primeiro semestre de 2016, que se iniciou no mês de Dezembro. Na oportunidade, 

foi aplicado um questionário online que obteve 912 respondentes, correspondendo a 

10,14% do universo de 8.993 alunos da Graduação Tradicional e Tecnológica 

matriculados no período.  

A devolução dos Quadros de Avaliação na terceira coleta de dados alcançou 

100%, ou seja, obteve-se a adesão de todos os gestores administrativos e 

acadêmicos, a saber: 30 Coordenações de Cursos e 04 Superintendências e setores 

a elas subordinados, 05 Setores Administrativos e Acadêmicos vinculados à 

Reitoria: Assessoria de Comunicação e Marketing, Biblioteca, Assessoria de 

Tecnologia de Informação e Comunicação, Centro de Educação a Distância e 

Secretaria Geral de Cursos. 

Instrumentos aplicados na pesquisa 

A definição dos instrumentos de coleta de dados foi desenvolvida, conforme 

as particularidades das situações presentes no período das pesquisas. Logo, os 

instrumentos diferem em cada momento da coleta de dados. 

 

Primeira Coleta de Dados: Pesquisa Discente 2015.1 

Para a Pesquisa Discente, realizada no mês de julho de 2015, foi definido um 

questionário com 40 (quarenta) questões fechadas abrangendo aspectos 

relacionados a questões institucionais de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase 

em 7 (sete) variáveis: Autoavaliação, Curso, Disciplina, Corpo Docente, 

Coordenação de Curso, Secretaria Geral de Cursos e Infraestrutura Acadêmica (ver 

Apêndice A). Os estudantes avaliaram as variáveis a partir da escala: ótimo (4); bom 

(3); regular (2); fraco (1); e sem resposta (0).  
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Segunda Coleta de Dados: Pesquisa Discente 2015.2 

Para a pesquisa discente do segundo semestre letivo foi aplicado um 

questionário com duas variáveis: Disciplina e Corpo Docente (ver Apêndice B). Para 

cada variável o aluno teria que responder às perguntas objetivas, compondo 10 

(dez) perguntas no total. 

No instrumento de avaliação das duas pesquisas discentes adicionou-se 1 

(uma) questão aberta, na qual os respondentes tiveram a liberdade de dar 

sugestões para melhoria dos cursos, considerando o caráter democrático do 

processo de avaliação, e comentar ou compartilhar sua opinião sobre algum tema 

relevante ligado aos cursos, à Universidade e completar ou esclarecer alguma 

resposta objetiva dada anteriormente. Em seguida, o instrumento de pesquisa foi 

pré-testado através de um sistema de informática, agrupando as questões por 

blocos para facilitar as respostas e posterior análise de dados. 

A coleta de dados foi feita através de formulário on-line que disponibilizou as 

perguntas no sistema de matrícula 2015.2 e 2016.1. Encerrado o período da 

pesquisa o sistema gerou planilhas eletrônicas possibilitando a sistematização dos 

dados por segmento (alunos de graduação tradicional e graduação tecnológica). 

 

Terceira Coleta de dados: Superintendências, Coordenações de Curso e 

Coordenações em geral 

Para a avaliação dos Cursos e Superintendências, foi elaborado um 

instrumento intitulado Quadro de Avaliação (ver Apêndice C) que foi adotado por 

essas instâncias para a coleta e registro das informações e dados da Instituição e 

dos cursos, relativas ao ano de 2015. 

O referido instrumento é composto das seguintes referências para análise e 

elaboração: Dimensão, Ações Programadas, Ações Realizadas, Potencialidades e 

Fragilidades, identificadas na autoavaliação em seu curso/unidade de trabalho. O 

instrumento incorpora também uma parte específica relativa às informações 

complementares, espaço reservado para o registro de aspectos não contemplados 

no conjunto das questões abordadas. 

O Quadro de Avaliação, juntamente com as orientações para seu 

preenchimento, foi enviado por e-mail no mês de novembro aos responsáveis pelas 
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Superintendências e Coordenações de Curso e devolvido à CPA nos meses de 

dezembro/2015 e janeiro/2016. 

Técnicas utilizadas para análise dos dados 

Pesquisas Discentes 

O processo de tabulação e sistematização dos dados da Pesquisa Discente 

2015.1 e 2015.2 foi realizado através do Sistema Unificado de Gestão Acadêmica 

(SAGU). A saída dos resultados em Excel favoreceu a sistematização dos dados 

agrupando-os por variável e grupo de respondentes. Mediante esse agrupamento 

foram gerados relatórios com os totais globalizados por filtros de curso, campus e 

geral.  

Os resultados registrados nas planilhas eletrônicas permitiram a geração de 

gráficos e tabelas correspondentes aos elementos agrupados pelas variáveis 

avaliadas pelos alunos. Após a configuração dos gráficos e das tabelas integrantes 

da versão preliminar do Relatório sobre Discentes, foi realizada uma análise 

específica sobre este material, incorporada aos indicativos relevantes, mencionados 

nas observações destacadas pelos alunos. 

 

Quadro de Avaliação: Superintendências e Coordenações de Curso 

As Coordenações dos Cursos de Graduação, as Superintendências, os 

Núcleos e Setores receberam documento básico2, elaborado e apresentado pela 

CPA, a todos os setores da Instituição, com as orientações para o preenchimento 

dos Quadros de Avaliação, o que contribuiu para facilitar a elaboração do Relatório 

final de Autoavaliação sobre esses segmentos. 

Para aplicar o instrumento de pesquisa, cada Coordenação de Curso, 

Superintendência, Núcleo ou Setor considerou as dimensões específicas do 

SINAES, particularizando aquela(s) que se articula(m) às atribuições de 

responsabilidade de cada uma dessas instâncias. 

Esse esforço refletiu no comprometimento dessas instâncias em contribuir 

com subsídios significativos para o desenvolvimento de um conjunto de ações 

programáticas voltadas para a melhoria das atividades de Ensino — Graduação e 

                                                        
2 UCSal/CPA. Orientações para a Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2015. Salvador: UCSal, 
Nov.2015. 
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Pós-Graduação — de Pesquisa e de Extensão, traduzindo-se em avanço 

sistemático da qualidade do Projeto Pedagógico Institucional. 

Em consonância com a missão e a concepção de avaliação de uma 

Universidade, a análise ordenou-se prioritariamente em função da produção 

acadêmica de excelência e das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, da 

verticalização do Projeto Pedagógico Institucional, da qualidade dos cursos de 

Graduação, Tradicional e Tecnológica, bem como dos cursos de Pós-Graduação 

stricto sensu e lato sensu, que devem ser praticadas em estreita articulação e 

cooperação entre si, contribuindo para o alcance de objetivos comuns da 

Universidade. 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

57 

III. DESENVOLVIMENTO 
 

1. PESQUISAS DISCENTES 2015 

A Pesquisa Avaliativa Discente integra-se ao processo de Avaliação 

Institucional da UCSal e dá continuidade às consultas realizadas pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), a partir de 2007, constituindo-se em uma das 

estratégias do processo de autoavaliação adotado pela IES. 

As pesquisas atuais orientam-se pelos objetivos e princípios norteadores das 

anteriores3, mantendo e/ou adequando as variáveis utilizadas nas pesquisas 

subsequentes, desde 2009, junto aos Cursos de Graduação e, a partir de 2011 com 

os cursos de Graduação Tecnológica, com a finalidade de formar uma série histórica 

dos principais indicadores e temas relevantes da Universidade. 

Em 2015, foram realizadas 2 (duas) coletas de dados, a primeira, referente a 

2015.1, aconteceu durante a matrícula para o período 2015.2 e, a segunda, 

referente a 2015.2, durante a matrícula para o período 2016.1. Foi estruturado um 

instrumento único para a Graduação e a Graduação Tecnológica com o acréscimo 

de algumas variáveis de caráter teórico-prático para atender a essa área.  

Como nos anos anteriores, as pesquisas são realizadas por meio eletrônico e 

com a adesão voluntária dos discentes ao preenchimento online do formulário de 

avaliação. 

A coleta de dados da pesquisa 2015.1 adotou instrumento constituído por 7 

(sete) variáveis, a saber: Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de Cursos 

(SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura Acadêmica, Autoavaliação e Curso, 

totalizando 40 (quarenta) questões, além disso foi disponibilizado espaço para livre 

manifestação. 

Em 2015.2, a coleta de dados adotou instrumento constituído por 2 (duas) 

variáveis, Corpo Docente e Disciplina, totalizando 10 (dez) questões, e manteve o 

espaço para livre manifestação. 

Os estudantes avaliaram as variáveis a partir da escala: ótimo (4); bom (3); 

regular (2); fraco (1); sem resposta (0).  

                                                        
3 A Pesquisa Discente UCSal vem sendo norteada pelos princípios da continuidade, participação, fomento ao 
planejamento acadêmico e transparência. 
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O processo de tabulação e sistematização dos dados foi realizado através do 

AVAWEB – Sistema de Avaliação e Pesquisa WEB, desenvolvido pela Universidade 

para esta finalidade e do SAGU – Sistema Acadêmico de Gestão Unificada, que está 

sendo implantado na UCSal. 

Os resultados, a seguir apresentados, estão agrupados de forma a 

demonstrar o que foi coletado junto ao alunado em cada período, considerando os 

Cursos de Graduação e de Graduação Tecnológica. 

 

1.1 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DISCENTE 2015.1 – CURSOS DE 
GRADUAÇÃO TRADICIONAL 

A amostra foi composta por 1.494 estudantes, dos cursos de Graduação da 

Universidade Católica do Salvador, representando aproximadamente 16,80% do 

universo do corpo discente matriculado em 2015.1 (8.895 alunos), na Graduação. 

Abaixo a tabela mostra o percentual de participação por curso. 

Tabela 1: Pesquisa Discentes 2015.1 – percentual de participação por curso. 
CURSO MATRICULADOS RESPONDENTES % 

Administração 407 66 16,21% 
Biomedicina 59 16 27,11% 
Ciências Biológicas 150 21 14,00% 
Ciências Contábeis 137 20 14,59% 
Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda 151 19 12,58% 

Direito 4.140 623 15,05% 
Educação Física 256 37 14,45% 
Enfermagem 443 60 13,54% 
Engenharia Civil 1.465 169 11,53% 
Engenharia de Software 11 5 45,45% 
Engenharia Mecânica 49 5 10,20% 
Engenharia Química 36 10 27,77% 
Filosofia 105 27 25,71% 
Fisioterapia 241 28 11,61% 
Geografia 39 29 74,35% 
História 141 69 48,93% 
Letras 111 21 18,91% 
Matemática 108 11 10,18% 
Música 193 22 11,39% 
Nutrição 118 15 12,71% 
Pedagogia 111 63 56,75% 
Serviço Social 304 185 60,85% 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

59 

Sistema de Informação 70 5 7,14% 
Teologia 105 34 32,38% 

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 

 

São apresentados, a seguir, os resultados gerais da pesquisa discente de 

2015.1, agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao alunado dos 

cursos de Graduação. 

 

Variável Docente 

A variável docente foi respondida por 1.494 alunos e obteve 10.401 respostas 

que foram totalizadas a partir da multiplicação do número de respondentes pelo 

número de turmas em que estes estavam matriculados. A seguir é apresentada uma 

tabela com as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 2: Número e percentual de respondentes à variável Docente. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Assiduidade às aulas. 341 374 776 2.314 6.596 
3,28% 3,60% 7,46% 22,25% 63,42% 

      

2. Pontualidade às aulas. 345 410 846 2.258 6.542 
3,32% 3,94% 8,13% 21,71% 62,90% 

      

3. Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina. 

333 340 726 2.363 6.639 
3,20% 3,27% 6,98% 22,72% 63,83% 

      

4. Utilização de procedimentos 
didáticos e metodológicos 
adequados à disciplina. 

388 527 1.018 2.699 5.769 
3,73% 5,07% 9,79% 25,95% 55,47% 

      

5. Apresentação do plano de 
ensino com ementa, objetivos, 
conteúdo e estratégias de 
avaliação da aprendizagem. 

460 593 955 2.632 5.761 

4,42% 5,70% 9,18% 25,31% 55,39% 
      

6. Indicação de fontes 
bibliográficas adequadas às 
propostas da disciplina. 

382 517 884 2.609 6.009 

3,67% 4,97% 8,50% 25,08% 57,77% 
      Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Disciplina 

A variável disciplina foi respondida por 1.494 alunos e obteve 9.591 respostas 

que foram totalizadas a partir da multiplicação do número de respondentes pelo 

número de disciplinas em que estes estavam matriculados. A tabela abaixo mostra 

as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 3: Número e percentual de respondentes à variável Disciplina. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Contribuição dos 
conteúdos da disciplina 
estudada para a sua 
formação profissional. 

345 578 900 2.393 5.375 

3,60% 6,03% 9,38% 24,95% 56,04% 
      

2. Adequação da carga 
horária da disciplina em 
relação aos assuntos 
estudados. 

320 517 1.039 2.765 4.950 

3,34% 5,39% 10,83% 28,83% 51,61% 
      

3. Correlação entre o 
material didático utilizado e a 
proposta da disciplina. 

342 561 1.019 2.656 5.013 
3,57% 5,85% 10,62% 27,69% 52,27% 

      

4. Alcance dos objetivos da 
disciplina estudada para o 
seu curso. 

350 644 940 2.609 5.048 
3,65% 6,71% 9,80% 27,20% 52,63% 

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA 
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Variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) 

A variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) foi respondida por 1.494 alunos. 

A seguir é apresentada uma tabela com as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 4: Número e percentual de respondentes à variável Secretaria Geral de Cursos 
(SGC). 

Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Ambiente e instalações 
físicas. 

32 55 164 468 775 
2,14% 3,68% 10,98% 31,33% 51,87% 

      

2. Horário de 
funcionamento. 

39 82 211 510 652 
2,61% 5,49% 14,12% 34,14% 43,64% 

      

3. Relacionamento dos 
funcionários com os 
estudantes. 

46 109 212 475 652 

3,08% 7,30% 14,19% 31,79% 43,64% 
      

4. Atendimento às 
solicitações e 
requerimentos dos 
alunos. 

54 127 265 507 541 

3,61% 8,50% 17,74% 33,94% 36,21% 
      

5. Disponibilidade para 
orientação e 
esclarecimento de 
dúvidas. 

65 163 261 461 544 

4,35% 10,91% 17,47% 30,86% 36,41% 
      

6. Atendimento da 
Subsecretária (se 
utilizou). 

343 98 187 356 510 

22,96% 6,56% 12,52% 23,83% 34,14% 
      Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Coordenação de Curso 

A variável Coordenação de Curso foi respondida por 1.494 alunos. A tabela 

abaixo mostra as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 5: Número e percentual de respondentes à variável Coordenação de Curso. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Relacionamento com o alunado. 82 89 186 407 730 
5,49% 5,96% 12,45% 27,24% 48,86% 

      

2. Presença durante os horários de 
funcionamento do curso. 

87 95 206 490 616 
5,82% 6,36% 13,79% 32,80% 41,23% 

      

3. Empenho na resolução das 93 100 233 443 625 
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solicitações e necessidades dos 
alunos. 6,22% 6,69% 15,60% 29,65% 41,83% 
      

4. Acompanhamento das atividades 
desenvolvidas na unidade de ensino. 

103 126 220 452 593 
6,89% 8,43% 14,73% 30,25% 39,69% 

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 

 

Gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

69 

Variável Infraestrutura Acadêmica 

A variável Infraestrutura Acadêmica foi respondida por 1.494 alunos. A seguir 

é apresentada uma tabela com as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável Infraestrutura Acadêmica. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Infraestrutura do campus (ex: 
áreas de convivência, 
alimentação, estacionamento, 
limpeza, banheiros, 
acessibilidade). 

41 147 343 515 448 

2,74% 9,84% 22,96% 34,47% 29,99% 
      

2. Condições físicas das salas de 
aula (espaço, iluminação, 
climatização, acústica e 
equipamentos audiovisuais). 

46 163 379 488 418 

3,08% 10,91% 25,37% 32,66% 27,98% 
      

3. Laboratórios específicos do seu 
curso (se não houver, assinale em 
sem resposta) 

517 122 204 302 349 
34,61% 8,17% 13,65% 20,21% 23,36% 

      

4. Laboratórios de 
MicroInformática – LAMI 
(iluminação, espaço, 
equipamentos, softwares). 

72 179 399 453 391 

4,82% 11,98% 26,71% 30,32% 26,17% 
      

5. Acervo bibliográfico existente 
na biblioteca do seu campus, 
referente ao seu curso. 

53 134 284 488 535 
3,55% 8,97% 19,01% 32,66% 35,81% 

      

6. Estrutura física da Biblioteca. 53 65 216 545 615 
3,55% 4,35% 14,46% 36,48% 41,16% 

      

7. Condições de Segurança no 
campus (portarias, salas de aulas, 
laboratórios, áreas de 
convivência). 

107 278 362 414 333 

7,16% 18,61% 24,23% 27,71% 22,29% 
Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Autoavaliação 

A variável Autoavaliação foi respondida por 1.494 alunos. A seguir é 

apresentada uma tabela com as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 7: Número e percentual de respondentes à variável Autoavaliação. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Assiduidade e pontualidade às 
aulas. 

28 20 120 638 688 
1,87% 1,34% 8,03% 42,70% 46,05% 

      

2. Participação e contribuição nas 
aulas (levantamento de questões 
e sugestões). 

30 31 217 600 616 
2,01% 2,07% 14,52% 40,16% 41,23% 

      

3. Contato com o (a) Docente, fora 
do horário de aula, para tirar 
dúvidas sobre a disciplina. 

64 112 268 552 498 
4,28% 7,50% 17,94% 36,95% 33,33% 

      

4. Acompanhamento da disciplina 
com leituras prévias. 

37 47 228 632 550 
2,48% 3,15% 15,26% 42,30% 36,81% 

      

5. Consulta regular da bibliografia 
sugerida pelo (a) Docente. 

32 42 218 559 643 
2,14% 2,81% 14,59% 37,42% 43,04% 

      

6. Tempo dedicado aos estudos. 29 38 214 694 519 
1,94% 2,54% 14,32% 46,45% 34,74% 

      

7. Desempenho nas disciplinas. 30 27 180 742 515 
2,01% 1,81% 12,05% 49,67% 34,47% 

      

8. Comunicação com o (a) 
Docente via e-mail. 

105 133 338 442 476 
7,03% 8,90% 22,62% 29,59% 31,86% 

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Curso 

A variável Curso foi respondida por 1.494 alunos. A seguir é apresentada uma 

tabela com as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 8: Número e percentual de respondentes à variável Curso. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Oferta de matriz curricular 
compatível com os objetivos do 
curso. 

39 58 242 561 594 
2,61% 3,88% 16,20% 37,55% 39,76% 

      

2. Oportunidade de 
desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e extensão articuladas 
ao ensino. 

76 135 278 522 483 

5,09% 9,04% 18,61% 34,94% 32,33% 
      

3. Oferta de conteúdos que 
relacionem a dimensão teórico 
prática. 

60 76 271 561 526 
4,02% 5,09% 18,14% 37,55% 35,21% 

      

4. Possibilidade de 
empregabilidade no âmbito de sua 
área de atuação. 

77 57 243 564 553 
5,15% 3,82% 16,27% 37,75% 37,01% 

      

5. Utilização de recursos de 
comunicação institucional para 
resolução das demandas de seu 
curso. 

102 89 269 543 491 

6,83% 5,96% 18,01% 36,35% 32,86% 
Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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1.1.1 ANÁLISE QUALITATIVA POR CURSO DE GRADUAÇÃO TRADICIONAL 
 

- Administração 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Administração possui amostra composta por 66 (sessenta e seis) alunos, o que 

corresponde a 16,21% do corpo discente do curso (407 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 76,72% a 53,03%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 76,72% a 53,03% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), a variável Coordenação de Curso, no quesito que trata da “Presença 

durante os horários de funcionamento do curso” registra 28,79%, somando as 

escalas regular (2) e fraco (1), o que sugere a necessidade de revisão do horário de 

atendimento da coordenação aos estudantes. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica chama atenção o percentual significativo 

de respostas, nas escalas regular (2) e fraco (1). São os seguintes os percentuais 

detectados em cada item avaliado: “Infraestrutura do campus” (31,82%); 

“Laboratórios de Informática – LAMI” (31,82%) e “Condições de Segurança no 

campus” (48,49%). Estes dados gerais relacionados à questão infraestrutura 

Acadêmica, envolvendo as condições físicas do campus, do LAMI assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Administração. 

Em relação à variável curso é preponderante o percentual de respostas 

positivas nas escalas bom (3) e ótimo (4) em todos os quesitos, exceto as questões 
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“Oportunidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão articuladas 

ao ensino” e “Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática”, que 

registram, respectivamente, 15,15% e 19,70% na escala regular (2). Estes dados 

indicam a necessidade de uma observação mais criteriosa sobre o desenvolvimento 

de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino, assim como na ênfase 

entre teoria e prática. 

Em relação à questão aberta alguns alunos destacam aspectos positivos da 

atual gestão, tais como: melhoria da infraestrutura dos Campi, programa de bolsas, 

entre outras ações. Como sugestão de alguns estudantes do curso, a UCSal poderia 

implementar algum programa para fornecer bolsas para o ingresso dos alunos da 

graduação em cursos de pós-graduação Lato Sensu e de Mestrado oferecidos pela 

Universidade. 

 

- Arquitetura 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Arquitetura possui amostra composta por 2 (dois) alunos, o que corresponde a 

10,00% do corpo discente do curso (20 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 100,00% a 71,43%). 

As respostas, no conjunto das variáveis avaliadas, revela percentuais 

positivos variando de 100,00% a 71,43% (soma das escalas de ótimo (4) e bom (3)). 

Na variável corpo docente chama atenção o percentual de 100%, somando as 

escalas bom (3) e ótimo (4) em todos quesitos. No entanto, na variável Secretaria 

Geral de Curso (SGC) é alto o percentual de respostas dadas na escala regular 

(50%) ao quesito “Horário de funcionamento”, sugerindo uma revisão no horário de 
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atendimento aos estudantes que parece não estar atendendo às necessidades dos 

alunos. Na avaliação da Coordenação de Curso também chama atenção os índices 

majoritários de respostas entre bom e ótimo, o que denota grande satisfação dos 

alunos com a coordenação. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus (50%); “Condições físicas das salas de aula” (50%),  “Laboratórios 

específicos do seu curso” (100%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(100%), “Acervo bibliográfico no campus” (50%); “Estrutura física da Biblioteca” 

(50%); ”Condições de Segurança no campus” (100%). 

Estes dados gerais relacionados à variável Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios, revelam a 

necessidade urgente de se realizarem maiores investimentos nessa atividade meio 

da Universidade como garantia para que se tenha uma boa qualidade do curso de 

Arquitetura. 

 

- Biomedicina 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Biomedicina está representado por 16 (dezesseis) alunos, o que corresponde a 

27,11% do corpo discente do curso (59 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 90% a 75%). 

As observações registradas em relação às respostas das questões objetivas, 

evidenciam potencialidades do curso, considerando o percentual majoritário de 

respostas entre 90% e 75%, no conjunto das dimensões avaliadas. No entanto, 
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foram detectadas algumas fragilidades, traduzidas por um percentual significativo de 

respostas entre regular (2) e fraco (1), em alguns aspectos. Esta situação ocorre na 

variável Corpo Docente onde a questão relativa à “Pontualidade dos professores às 

aulas” obteve 20%; na variável Disciplina, questão “Correlação entre o material 

didático utilizado e a proposta da disciplina” obteve 16%. Esses dados indicam a 

necessidade de haver maior empenho de alguns professores no cumprimento do 

horário das aulas, assim como uma melhor compatibilidade entre o uso do material 

didático e a disciplina estudada pelo aluno.  

Na variável SGC chama atenção o percentual alto de 37,50%, na escala 

regular (2), no quesito “Disponibilidade para orientação e esclarecimento de 

dúvidas”, o que sugere maior disponibilidade de tempo e atenção dos funcionários 

às necessidade e dúvidas dos alunos. 

Na variável Coordenação de Curso chama atenção os índices majoritários de 

respostas de 100% entre bom (3) e ótimo (4) em todos os quesitos avaliados 

(relacionamento com o alunado; presença durante os horários de funcionamento do 

curso; empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos), o que 

indica alto nível de satisfação do alunado em relação à gestão e coordenação do 

curso de Biomedicina. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus (50%); “Condições físicas das salas de aula” (37,50%),  “Laboratórios 

específicos do seu curso” (37,50%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(37,50%),  “Acervo bibliográfico no campus” (25%); “Estrutura física da Biblioteca” 

(25%); ”“Condições de Segurança no campus” (37,50%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas do campus, da sala de aula, laboratórios e 

biblioteca assim como o acervo bibliográfico revelam a necessidade de se 

realizarem mais investimentos nessa atividade da Universidade, como garantia para 

que se tenha uma boa qualidade do curso de Biomedicina. 
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- Ciências Biológicas 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Ciências Biológicas está representado por 21 (vinte e um) alunos, o que 

corresponde a 14,00% do corpo discente do curso (150 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 76,19% a 42,86%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 76,19% a 42,86% (soma das escalas de ótimo 4 e 

bom 3), em relação à variável SGC merece atenção o resultado das respostas na 

escala regular (2) e fraco(1), nos itens “Relacionamento com o alunado” (23,81%) e 

“Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos” (33,33%). 

Esses dados indicam a necessidade de mais empenho e dedicação da coordenação 

na relação com os discentes e na resolução das necessidades dos estudantes e do 

curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (33,34%); “Condições físicas das salas de aula” (19,04%); “Laboratórios 

específicos do seu curso” (19,04%); “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(33,34%); “Condições de Segurança no campus” (33,34%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Ciências 

Biológicas. 
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- Ciências Contábeis 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Ciências Contábeis está representado por 20 (vinte) alunos, o que corresponde a 

14,59% do corpo discente do curso (137 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 80,95% a 65,00%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos, variando de 80,95% a 65,00% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), os resultados gerais da variável Infraestrutura Acadêmica, somando as 

escalas regular (2) e fraco (1), merece atenção: “Infraestrutura do campus” (35%); 

“Condições físicas das salas de aula” (25 %),  “Laboratórios específicos do seu 

curso” (20%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (35%), “Acervo bibliográfico 

no campus” (30%); ”Condições de Segurança no campus” (55%). 

Estes dados gerais relacionados à questão infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas do campus, da sala de aula e laboratórios, assim 

como o acervo bibliográfico e a segurança no campus, revelam a necessidade de se 

realizarem mais investimentos nessa área para garantia de um bom funcionamento 

do curso de Ciências Contábeis. 

Merece destaque a avaliação da Coordenação do curso que teve índices 

majoritários entre 90% e 100%, nas escalas ótimo (4) e bom (3), em todos os 

quesitos avaliados, demonstrando grande nível de satisfação do alunado em relação 

à condução e encaminhamentos da coordenação em relação às necessidades dos 

estudantes. 

Em relação à variável curso, os alunos manifestaram alguma insatisfação nos 

seguintes quesitos, considerando o percentual de respostas na escala regular (2): 
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“Oportunidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão” (30%) e 

“Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão teoria e prática” (25%). Estes 

dados requerem uma atenção particular da Coordenação e do NDE nos aspectos 

mencionados, sobretudo aqueles que são estruturantes como a dimensão prática do 

currículo e o desenvolvimento de atividade de pesquisa e extensão articuladas ao 

ensino. 

 

- Comunicação – Publicidade e Propaganda 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Comunicação – Publicidade e Propaganda está representado por 19 (dezenove) 

alunos, o que corresponde a 12,58% do corpo discente do curso (151 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 74,40% a 73,68%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 74,40% a 73,68% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Docente, o quesito “Utilização de procedimentos didáticos 

adequados à disciplina” registra 23,20%, na soma das escalas regular (2) e fraco (1), 

revelando a necessidade de melhorar os procedimentos didáticos em diferentes 

disciplinas do curso, objetivando facilitar o aprendizado dos estudantes.  

Na variável Disciplina, chama atenção o percentual de 23,53% registrado no 

quesito que trata da “Contribuição dos conteúdos da disciplina estudada para a sua 

formação profissional”, na soma das escalas regular (2) e fraco (1), sugerindo a 

necessidade de uma observação mais detalhada sobre a importância das disciplinas 

de formação específica da matriz curricular, no âmbito da formação profissional do 

aluno. A questão “Adequação da carga horária da disciplina em relação aos 
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assuntos estudados” registra 22,69% na soma das escalas regular e fraco, 

sugerindo a necessidade de uma atenção particular em relação à distribuição dos 

conteúdos programáticos e a sua distribuição no curso. O quesito “Correlação entre 

o material didático utilizado e a proposta da disciplina” registra 19,32%, nessas duas 

escalas, indicando a necessidade de uma melhor compatibilidade entre o uso do 

material didático e a disciplina estudada pelo aluno. Em relação ao quesito que se 

refere ao “Alcance dos objetivos da disciplina estudada para o seu curso”, que 

registra 17,64%, somando as escalas regular (2) e fraco (1). Observa-se a 

necessidade de uma atenção maior da Coordenação e do NDE sobre a maneira 

como as disciplinas estão sendo ministradas com vistas a torná-las mais atrativas ao 

aluno, com relevância para a formação do futuro profissional da área. 

Na variável Secretaria Geral de Curso (SGC) é alto o percentual de respostas 

dadas na escala regular (2) e fraco (1) nos seguintes quesitos: “Ambiente e 

instalações físicas” (36,85%), “Horário de funcionamento” (26,32%); 

“Relacionamento dos funcionários com os estudantes” (31,58%) “Atendimento às 

solicitações e requerimentos dos alunos” (47,37%), “Disponibilidade para orientação 

e esclarecimento de dúvidas” (36,84%) e “Atendimento da Subsecretária” (31,58%).  

Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram a 

necessidade de melhorias no setor, no que tange especificamente às relações entre 

funcionários e estudantes; ao atendimento às solicitações e requerimentos dos 

alunos e à disponibilidade de tempo adequado para orientações, dúvidas e 

esclarecimentos que os estudantes necessitam. 

Na variável Coordenação de Curso, apesar da preponderância das respostas 

estarem situadas entre bom (3) e ótimo (4), chama atenção o percentual significativo 

de respostas, somando as escalas regular (2) e fraco (1), no item “Relacionamento 

com alunado” (21,06%) e no quesito “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino”, cuja soma das escalas fraco e regular 

totalizam o percentual significativo de 26,32%. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica chama também a atenção o percentual 

significativo de respostas, somando as escalas regular (2) e fraco (1), nos quesitos: 

“Infraestrutura do campus” (36,84%); “Condições físicas das salas de aula” 

(47,37%),  “Laboratórios específicos do seu curso” (31,58%), “Laboratórios de 

MicroInformática – LAMI” (57,89%), “Acervo bibliográfico no campus” (36,84%); 
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“Estrutura física da Biblioteca” (21,05%); ”Condições de Segurança no campus” 

(52,63%). 

Estes dados gerais, relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas do campus, da sala de aula, biblioteca e 

laboratórios, assim como o acervo bibliográfico e a segurança no campus, revelam a 

necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área, para garantia de uma 

boa qualidade de ensino do curso de Comunicação – Publicidade e Propaganda. 

Em relação à variável Curso, é importante mencionar a preponderância das 

respostas entre bom (3) e ótimo (4), exceto nos quesitos “Oportunidade de 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” 

(42,10%) e “Utilização de recursos de comunicação institucional para resolução das 

demandas de seu curso” (26,32%), somando as escalas regular (2) e fraco (1). 

Estes dados revelam necessidade de melhorias nessas áreas, principalmente na 

relação do ensino com a pesquisa e a extensão que são as atividades finalísticas da 

Graduação. 

 

- Direito 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Direito está representado por 623 (seiscentos e vinte e três) alunos, o que 

corresponde a 15,05% do corpo discente do curso (4.140 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0), percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 65,64% a 38,04%). 

Embora o conjunto de respostas, na maioria das variáveis avaliadas, revele 

percentuais positivos variando de 65,64% a 38,04% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) chama atenção o 
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percentual significativo de respostas dadas, considerando a soma das escalas 

regular (2) e fraco (1), nas seguintes questões: “Relacionamento dos funcionários 

com os estudantes” (21,03%), “Atendimento às solicitações e requerimentos dos 

alunos” (24,71%) e “Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas” 

(24,72%). Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC 

mostram a necessidade de melhorias no setor quanto às relações entre o corpo 

técnico administrativo e os discentes, ao atendimento às solicitações e à 

disponibilidade de tempo para orientar os estudantes em suas dúvidas. 

Na variável Coordenação de Curso, embora haja percentuais significativos de 

respostas nas escalas bom (3) e ótimo (4), que variam entre 30,98% e 51,20%, 

respectivamente, chama atenção os resultados menos positivos obtidos nas 

questões “Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos” e 

“Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de ensino” que 

registram, respectivamente, 20,39% e 22,79%, somando as escalas regular (2) e 

fraco (1). 

Em relação à variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das 

respostas, somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: 

“Infraestrutura do campus (30,66%); “Condições físicas das salas de aula” (29,38%), 

“Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (34,19%), “Acervo bibliográfico no 

campus” (32,75%); “Condições de Segurança no campus” (38,36%). 

Estes dados gerais relacionados à questão infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas do campus, da sala de aula e LAMI, assim como o 

acervo bibliográfico e a segurança nos Campi, revelam a necessidade de se 

realizarem mais investimentos nessa área para garantia de um bom funcionamento 

do curso de Direito. 

Em relação à variável Curso, os alunos manifestaram alguma insatisfação, 

considerando a soma do percentual de respostas dadas nas escalas regular (2) e 

fraco (1), nos seguintes quesitos: “Oportunidade de desenvolvimento de atividades 

de pesquisa e extensão” (23,43%); “Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão 

teórico prática” (22,15%); “Utilização de recursos de comunicação institucional para 

resolução das demandas de seu curso” (21,02%). Estes dados requerem uma 

atenção particular nos aspectos mencionados, sobretudo aqueles que são 

estruturantes como o desenvolvimento da pesquisa e extensão e a dimensão prática 

do currículo, além do uso de recursos de comunicação institucional. 
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Em relação à questão aberta, o conjunto de respostas dos estudantes 

apresenta uma série de indicadores específicos, bastante significativos, que podem 

se constituir em subsídios  para melhoria do curso, na medida em que  reforçam e 

complementam as respostas das questões objetivas. Apesar de haver referencias à 

evolução e melhorias da Universidade e do curso de Direito, em relação a diversos 

quesitos importantes como qualidade de seu corpo docente, matriz curricular e 

atendimento ao alunado, reflete insatisfações em relação aos seguintes aspectos: 

não cumprimento de normas acadêmicas e de prazos por parte de alguns 

professores como, por exemplo, entrega de notas, entrega de planos de ensino, 

respeito aos horários de funcionamento das aulas, etc; didática inadequada e 

ultrapassada de alguns professores que dão ênfase, regra geral, à oratória e às 

aulas expositivas sem a participação do aluno; preparo pedagógico incipiente e 

métodos de avaliação conservadores e punitivos, além de não refletirem, em 

algumas situações, o conteúdo abordado em sala de aula; acervo bibliográfico 

desatualizado; sistema de matrícula ineficiente; a estrutura insuficiente das salas de 

aula, dos LAMI e serviços de Internet (Pituaçu); Comunicação Institucional deficiente 

com o alunado, dentre outros. 

 

- Educação Física 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Educação Física está representado por 37 (trinta e sete) alunos, o que corresponde 

a 14,45% do corpo discente do curso (256 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0), percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 48,92% a 48,65%). 
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Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 48,92% a 48,65% (soma das escalas de ótimo 4 e 

bom 3), em relação à variável Disciplina merece atenção o resultado das respostas, 

na soma das escalas regular (2) e fraco (1), relacionadas a questão “Correlação 

entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina” (22,07%), indicando a 

necessidade de uma melhor compatibilidade entre o uso do material didático e a 

disciplina estudada pelo aluno. 

Na variável SGC é significativo os percentuais de respostas dadas, 

considerando a soma da escala regular (2) e fraco (1), nas seguintes questões: 

“Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” (29,73%); “Disponibilidade 

para orientação e esclarecimento de dúvidas” (21,63%); “Atendimento da 

Subsecretária” (27,03%). Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação 

à SGC mostram a necessidade de melhorias no setor no que se refere ao 

atendimento às solicitações dos alunos e à disponibilidade de tempo adequado para 

orientações que os estudantes necessitam. 

Na variável Coordenação de Curso em todas as questões avaliadas, 

considerando a soma das escalas regular (2) e fraco (1), há percentuais 

significativos de respostas nos seguintes itens: “Relacionamento com o alunado” 

(21,62%); “Presença durante os horários de funcionamento do curso” (21,62%); 

“Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos” (29,73%); 

“Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de ensino” (24,32%). 

Esses dados indicam alguma necessidade de maior disponibilidade de tempo da 

coordenação para a resolução das demandas dos estudantes, bem como para o 

acompanhamento das ações planejadas para o curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (24,33%); “Condições físicas das salas de aula” (32,44%); “Laboratórios 

específicos do seu curso” (27,03%); “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(29,73%); “Estrutura física da Biblioteca” (21,62%); “Condições de Segurança no 

campus” (43,25%). 

Os dados gerais relacionados à variável Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios, assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Educação Física. 
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Em relação à variável Curso chamam a atenção os índices significativos de 

respostas situados na escala regular (2) das questões: “Oferta de matriz curricular 

compatível com os objetivos do curso” (21,62%) “Oportunidade de desenvolvimento 

de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” (24,32%); “Oferta de 

conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática” (21,62%); “Possibilidade de 

empregabilidade no âmbito de sua área de atuação” (21,62%);“Utilização de 

recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso”  

(24,32%). Estes dados sugerem uma atenção maior na implementação da matriz 

curricular do curso no que se refere principalmente às atividades que relacionam a 

pesquisa e a extensão, teoria e prática e possibilidade de inserção do egresso no 

mercado de trabalho, além do uso de recursos para a comunicação institucional. 

 

- Enfermagem 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Enfermagem está representado por 60 (sessenta) alunos, o que corresponde a 

13,54% do corpo discente do curso (443 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 69,18% a 51,67%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 69,18% a 51,67% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Corpo Docente no quesito que trata da apresentação do 

“Conhecimento atualizado dos conteúdos tratados na disciplina”, registra 40,19%, na 

escala fraco (1), o que sugere a necessidade de atualização e formação continuada 

de vários professores na sua área de atuação. 
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Na variável Secretaria Geral de Curso (SGC) é alto o percentual de respostas 

dadas na escala ótimo (4) e bom (3), exceto nos quesitos “Ambiente e instalações 

físicas” e “Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” que nas escalas 

regular (2) e fraco (1), registram 23,33 e 21,67%, respectivamente. 

Na variável Coordenação de Curso é relevante o percentual de respostas 

situadas nas escalas entre fraco (1) e regular (2) nos seguintes quesitos: 

“Relacionamento com o alunado” (23,34%); “Presença durante os horários de 

funcionamento do curso” (38,34%); “Empenho na resolução das solicitações e 

necessidades dos alunos” (23,33%); “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino” (20%), o que sugere a necessidade de uma 

maior presença e envolvimento da coordenação do curso nas necessidades e 

problemas apontados pelos estudantes. 

Dando continuidade a esse processo, na variável que aborda Infraestrutura 

Acadêmica, os resultados gerais das respostas, somando as escalas regular (2) e 

fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura do campus” (35%); “Condições 

físicas das salas de aula” (35%),  “Laboratórios específicos do seu curso” (41,66%), 

“Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (41,67%), “Acervo bibliográfico no 

campus” (20%); “Estrutura física da Biblioteca” (25%); ”Condições de Segurança no 

campus” (48,33%). 

Estes dados gerais relacionados à Infraestrutura Acadêmica, envolvendo as 

condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a segurança no 

campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área 

para garantia de um bom funcionamento do curso de Enfermagem. 

Em relação à variável Curso, os alunos manifestaram alguma insatisfação, 

considerando a soma do percentual de respostas na escala regular (2) e fraco (1), 

apenas no quesito “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão articuladas ao ensino” (25%). Nas demais questões apresentam índices 

majoritários registrados nas escalas ótimo (4) e bom (3). 

Em relação à questão aberta, o conjunto dos aspectos colocados pelos 

discentes refletem as seguintes observações: necessidade de ampliação da carga 

horária dos estágios; melhoria do apoio da Secretaria do campus para com os 

estudantes; melhoria nas condições da alimentação no campus; melhorias em 

relação ao horário de funcionamento do setor financeiro. 
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- Engenharia Civil 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Engenharia Civil está representado por 169 (cento e sessenta e nove) alunos, o que 

corresponde a 11,53% do corpo discente do curso (1.465 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 62,19% a 34,32%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis revele percentuais 

positivos variando de 62,19% a 34,32% (nas escalas de ótimo (4 e bom (3)), na 

variável Disciplina, chama atenção o percentual de respostas obtido na soma das 

escalas regular (2) e fraco (1) das seguintes questões: “Contribuição dos conteúdos 

da disciplina estudada para a sua formação profissional” (19,94%), o que pode 

sugerir a necessidade de uma observação mais detalhada sobre a importância das 

disciplinas de formação específica da matriz curricular no âmbito da formação 

profissional do aluno; “Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da 

disciplina” (20,96%), indicando também atenção por parte dos Professores nesta 

área, melhorando a escolha do material didático e sua adequação à disciplina; 

“Alcance dos objetivos da disciplina estudada para o seu curso” (21,24%), indicando 

a necessidade de uma observação mais criteriosa sobre a maneira como as 

disciplinas estão sendo ministradas com vistas a torná-las mais atrativas para o 

aluno. 

Na variável Secretaria Geral de Curso (SGC) há preponderância de respostas 

na escala bom (3) e ótimo (4) em todas as questões avaliadas. Embora sejam altos 

os percentuais nessas duas escalas, chama atenção o percentual de 23,08%, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), obtido no quesito “Disponibilidade para 

orientação e esclarecimento de dúvidas”, o que sugere a necessidade de um tempo 
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mais adequado dos funcionários da SGC para orientações, dúvidas e 

esclarecimentos que os estudantes necessitam. 

Em relação à variável Coordenação de Curso, os alunos manifestaram 

alguma insatisfação, considerando o percentual de respostas na soma das escalas 

regular (2) e fraco (1), nos seguintes quesitos: ”Empenho na resolução das 

solicitações e necessidades dos alunos” (21,89%) e “Acompanhamento das 

atividades desenvolvidas na unidade de ensino” (23,67%). Esses dados indicam a 

necessidade de mais empenho e dedicação da coordenação na resolução das 

necessidades dos estudantes e do curso, bem como no acompanhamento das 

ações por ela desenvolvidas. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus (35,50%); “Condições físicas das salas de aula” (25,44%), “Laboratórios 

específicos do seu curso” (28,40%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(37,87%), “Acervo bibliográfico no campus” (21,30%); “Estrutura física da Biblioteca” 

(23,67%); ”Condições de Segurança no campus” (44,38%). 

Estes dados gerais relacionados à infraestrutura Acadêmica, envolvendo 

todos os quesitos avaliados, tais como, condições físicas da sala de aula e 

laboratórios, assim como a segurança no campus, revelam a necessidade urgente 

de se realizarem mais investimentos nessa área para melhoria da qualidade de 

ensino do curso de Engenharia Civil. 

Na variável Curso chamam a atenção os índices significativos de respostas 

situados entre regular (2) e fraco (1) nos seguintes itens: “Matriz Curricular” 

(23,07%); “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão 

articuladas ao ensino” (30,77%); “Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão 

teórico prática” (28,99%); “Possibilidade de empregabilidade no âmbito de sua área 

de atuação” (24,26%); “Utilização de recursos de comunicação institucional para 

resolução das demandas de seu curso”  (24,85%). Esses dados sugerem um ajuste 

na matriz curricular do curso no que se refere principalmente às atividades que 

relacionam a pesquisa e a extensão, vinculadas ao ensino, à dimensão, à teoria e 

prática, possibilidade de inserção do egresso no mercado de trabalho e aos recursos 

adequados de comunicação para atender às necessidade do curso.  
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Em relação à questão aberta foram constatados os seguintes aspectos que 

reiteram as opiniões dos alunos nas questões objetivas e revelam necessidade de 

melhorias no curso de Engenharia Civil: pouca segurança no Campus e nos 

arredores; infraestrutura física insuficiente dos Laboratórios, serviço precário de 

xerox e insuficiência de lanchonetes. Há também alguma referência às condições 

precárias e ao número dos bebedouros nos Campus. O acervo bibliográfico do 

curso, na ótica de alguns estudantes, também não está em bom estado e é bastante 

desatualizado e finalmente a disciplina EAD necessita, para alguns, de mais 

encontros presenciais para tirar dúvidas dos alunos que não têm a quem recorrer, 

prejudicando a aprendizagem e o consequente desempenho dos estudantes nessa 

disciplina. 

 

- Engenharia de Software 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Engenharia de Software está representado por 5 (cinco) alunos, o que corresponde 

a 45,45% do corpo discente do curso (11 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 100% a 40%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 100% a 40% (soma das escalas de ótimo 4 e bom 

3), na variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) o quesito que trata da 

“Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas”, registra 20% na 

escala regular (2), indicado a necessidade para melhoras da SGC no atendimento 

aos estudantes orientando-os nas suas dúvidas e necessidades. 
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Na variável Coordenação de curso, apesar da preponderância das respostas 

estarem situadas na escala ótimo (4), variando de 60% a 80%, chama atenção o 

percentual significativo de respostas, nas escalas regular (2) e fraco (1) no item 

“Presença durante os horários de funcionamento do curso” (40%). As questões 

“Relacionamento com o alunado” e “Empenho na resolução das solicitações e 

necessidades dos alunos” registram, em ambas, 20% na escala regular (2) e o 

quesito “Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de ensino” 

registra 20%, na escala fraco (1). Esses dados sugerem a necessidade de melhoria 

da Coordenação na relação com os discentes e mais tempo e dedicação na 

resolução dos problemas e necessidades dos estudantes.  

Em relação à variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das 

respostas, somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos nas 

questões que tratam sobre “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (40%) e 

“Acervo bibliográfico no campus” (60%). Os quesitos “Infraestrutura do campus” e 

“Laboratórios específicos do seu curso” registram, em ambas, 20% na escala regular 

(2) e o item “Estrutura física da Biblioteca” apresenta o percentual de 20% na escala 

fraco (1). 

Estes dados gerais relacionados à questão infraestrutura acadêmica, 

envolvendo as condições físicas do campus, dos laboratórios e da biblioteca, assim 

como o acervo bibliográfico, revelam a necessidade de se realizarem mais 

investimentos nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de 

Engenharia de Software e consequente qualidade do ensino. 

As respostas concedidas à variável Curso tem preponderância nas escalas 

bom (3) e ótimo (4), exceto na questão “Utilização de recursos de comunicação 

institucional para resolução das demandas de seu curso” que registra 20% na escala 

fraco (1) indicando a necessidade de melhorias nesse quesito. 

 

- Engenharia Mecânica 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Engenharia Mecânica está representado por 5 (cinco) alunos, o que corresponde a 

10,20% do corpo discente do curso (49 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 
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além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 100% a 60%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 100% a 60% (soma das escalas de ótimo 4 e bom 

3), na variável Docente, o quesito que se refere a(o): “Assiduidade às aulas”;  

apresenta o resultado, somando escala regular (2) e fraco (1) de  21,62%. Esse 

dado sugere a necessidade de uma observação mais cuidadosa da coordenação em 

relação ao horário de alguns professores. 

Na variável Disciplina, o quesito que aborda o “Alcance dos objetivos da 

disciplina estudada para o seu curso” apresenta 22,22%, considerada a escala 

regular e fraco, requerendo um estudo mais especifico sobre a importância de cada 

disciplina para a formação do aluno, conforme a matriz curricular. 

Na variável SGC merece atenção o resultado das respostas na escala regular 

(2) com percentual de 20% nas questões sobre “Ambiente e instalações físicas” e 

“Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos”. Os quesitos que tratam 

do “Relacionamento dos funcionários com os estudantes”, “Disponibilidade para 

orientação e esclarecimento de dúvidas” e “Atendimento da Subsecretária” 

registram, nos três, 20% na escala fraco (1), embora a variável, no geral, apresente 

um percentual representativo para todas as questões com índices majoritários nas 

escalas de ótimo (4) e bom (3) variando entre 80% e 40%. 

Na variável Coordenação de Curso, 20% dos estudantes dizem ser fraca a 

“Presença do Coordenador durante os horários de funcionamento do curso”; no 

quesito “Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos”, 

também 20% das respostas estão na escala regular (2) e 40% dos estudantes 

também dizem ser fraco (1) o quesito “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino”. No entanto, o somatório dos resultados nas 

escalas de ótimo (4) e bom (3) apresentam índices majoritários de 80% e 60%, 

respectivamente. 
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Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos no item sobre 

“Laboratórios específicos do seu curso” (40%). Também chama atenção o 

percentual de respostas dadas na escala fraco (1) aos quesitos “Infraestrutura do 

campus” (20%); “Condições físicas das salas de aula” (40%); “Laboratórios de 

MicroInformática – LAMI” (20%), assim como as respostas situadas na escala 

regular (2) para as questões “Acervo bibliográfico no campus” (40%) e “Condições 

de Segurança no campus” (40%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Engenharia 

Mecânica e consequente qualidade de ensino. 

Em relação à variável Curso chama a atenção os percentuais na escala fraco 

(1) nas questões: “Oferta de matriz curricular compatível com os objetivos do curso” 

(20%); “Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática” (20%); 

“Possibilidade de empregabilidade no âmbito de sua área de atuação” (40%); e, 

“Utilização de recursos de comunicação institucional para resolução das demandas 

de seu curso” (20%). O quesito ”Oportunidade de desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e extensão articuladas ao ensino” também é significativo com o percentual 

de 40%, somando as escalas regular (2) e fraco (1). Estes dados revelam 

necessidade de melhorias nessas atividades finalísticas do curso de Engenharia 

Mecânica, relacionadas à oferta de uma matriz curricular atualizada oferecendo e 

relacionando atividades de ensino pesquisa e extensão, assim como a dimensão 

teoria prática, tendo como suporte uma adequada comunicação institucional. 

 

- Engenharia Química 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Engenharia Química está representado por 10 (dez) alunos, o que corresponde a 

27,77% do corpo discente do curso (36 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

99 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom de 70%. 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos de cerca de 70% na soma das escalas entre ótimo (4) e bom 

(3), mostra alguns problemas, considerando o somatório das escalas regular (2) e 

fraco (1), relacionadas a: “Horário de funcionamento” (30%); “Relacionamento dos 

funcionários com os estudantes” (40%); “Atendimento às solicitações e 

requerimentos dos alunos” (40%); e, “Disponibilidade para orientação e 

esclarecimento de dúvidas” (30%), o que pode sugerir alguma vulnerabilidade do 

setor nesses quesitos. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (30%); “Condições físicas das salas de aula” (50%); “Laboratórios 

específicos do seu curso” (70%); “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (50%); 

“Acervo bibliográfico no campus” (40%); “Condições de Segurança no campus” 

(60%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Engenharia 

Química. 

Em relação à variável Curso chama a atenção a questão 2 - ”Oportunidade de 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” com o 

percentual na escala regular (2) e fraco (1) de 30% e a questão 5 - “Utilização de 

recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso” 

com o percentual de respostas, na escala regular (2), de 30% o que sugere maior 

dedicação e empenho da coordenação e o do NDE no desenvolvimento das 

atividades finalísticas dos cursos de graduação nomeadamente as de ensino, 
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pesquisa e extensão, tendo como suporte uma adequada estratégia de comunicação 

institucional. 

 

- Filosofia 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Filosofia está representado por 27 (vinte e sete) alunos, o que corresponde a 

25,71% do corpo discente do curso (105 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 79,47% a 44,44%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 79,47% a 44,44% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Coordenação de Curso, chama atenção a soma dos 

percentuais de respostas entre regular (2) e fraco (1) nos seguintes quesitos: 

“Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos” (29,63%) e 

“Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de ensino” (25,92%) o 

que sugere a necessidade de maior dedicação da coordenação no atendimento as 

necessidades do curso e dos estudantes. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (25,93%); “Condições físicas das salas de aula” (51,85%), e ”Condições 

de Segurança no campus” (22,22%). Estes dados gerais relacionados à questão 

infraestrutura Acadêmica, envolvendo as condições físicas da sala de aula e 

laboratórios assim como a segurança no campus, revelam a necessidade de se 

realizarem mais investimentos nessa área para garantia de um bom funcionamento 

do curso de Filosofia. 
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Em relação à variável Curso é preponderante o percentual de respostas entre 

bom (3) e ótimo (4) em todos os itens, exceto no quesito “Oportunidade de 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” que 

registra 22,22% na escala regular (2), indicando a necessidade de uma observação 

mais criteriosa sobre o desenvolvimento de suas atividades finalísticas dos cursos 

de graduação e que são determinantes para a qualidade do curso. 

Em relação à questão aberta foram constatados os seguintes aspectos, 

considerando a preponderância das respostas: as disciplinas Iniciação à Vida 

Universitária deve ser repensada,  na ótica de alguns alunos, considerando que trata 

da iniciação à investigação cientifica e é uma temática que não pode ser tratada à 

distância, tendo em vista também as falhas no sistema, problemas de acesso, 

desorganização na condução da disciplina, tudo isso dificultando enormemente o 

aprendizado dos estudantes. A disciplina Metodologia Filosófica também foi referida 

por alguns alunos como uma disciplina que não proporcionou uma aprendizagem 

significativa para a maioria dos estudantes ensejando melhorias na sua condução e 

conteúdo. 

 

- Fisioterapia 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Fisioterapia está representado por 28 (vinte e oito) alunos, o que corresponde a 

11,61% do corpo discente do curso (241 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 66,90% a 57,14%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 66,90% a 57,14% (nas escalas ótimo (4) e bom 
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(3)), na variável Disciplina chama atenção o quesito que trata da “Contribuição dos 

conteúdos da disciplina estudada para a sua formação profissional” com o 

percentual de 22,65% obtido na soma das escalas regular (2) e fraco (1), sugerindo 

necessidade de uma observação mais detalhada sobre a importância das disciplinas 

de formação específica da matriz curricular no âmbito da formação profissional do 

aluno. 

Na variável SGC chama atenção o percentual de 21,43%, somando as 

escalas regular (2) e fraco (1), nas questões “Horário de funcionamento” e 

“Relacionamento dos funcionários com os estudantes”. As questões “Atendimento às 

solicitações e requerimentos dos alunos” e “Disponibilidade para orientação e 

esclarecimento de dúvidas” registram, em ambas, 25% na soma dessas duas 

escalas. Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram 

a necessidade de uma revisão nas políticas de funcionamento e atendimento aos 

estudantes para melhoria dos serviços aos discentes. 

Em relação à variável Coordenação de Curso, apesar da preponderância das 

respostas estarem situadas entre bom (3) e ótimo (4), é significativo o percentual 

significativo de respostas na escala regular (2) no quesito “Presença durante os 

horários de funcionamento do curso” que registra 28,57%, indicando a necessidade 

de maior dedicação da coordenação no atendimento à necessidade dos estudantes. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos nas seguintes 

questões: “Infraestrutura do campus” (28,57%); “Condições físicas das salas de 

aula” (32,15%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (35,72%), “Acervo 

bibliográfico no campus” (21,43%); “Condições de Segurança no campus” (25%). 

Estes dados gerais, relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas do campus, da sala de aula e LAMI, assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Fisioterapia. 

As respostas concedidas à variável curso tem preponderância nas escalas 

bom (3) e ótimo (4) em todas as questões avaliadas, com percentuais significativos 

variando entre 39,29% e 57,14%. Este dado indica a qualidade do curso quanto à 

matriz curricular, desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão articuladas 

ao ensino, dimensão teoria e prática, possibilidade de empregabilidade e utilização 

de recursos de comunicação institucional para resolução das demandas do curso. 
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Em relação à questão aberta houve uma participação pouco expressiva dos 

alunos revelando algumas observações quanto à qualidade de alguns professores, 

dos funcionários e laboratórios e alguns questionamentos quanto à disciplina 

semipresencial que, segundo a ótica de alguns alunos, deveria ter mais participação 

e informações dos professores em sala de aula. Houve também referência à 

alimentação no Campus que não atende às necessidades dos alunos e alguma 

insatisfação em relação ao horário de funcionamento do setor financeiro. 

 

- Geografia 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Geografia está representado por 29 (vinte e nove) alunos, o que corresponde a 

74,35% do corpo discente do curso (39 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 63,09% a 72,41%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 63,09% a 72,41% (soma das escalas de ótimo 4 e 

bom 3), na variável Secretaria de Curso (SGC) é alto o percentual de respostas 

dadas na escala regular (2) e fraco (1) nos quesitos: “Ambiente e instalações físicas” 

(27,59%); “Relacionamento dos funcionários com os estudantes” (27,59%); 

“Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” (44,83%); “Disponibilidade 

para orientação e esclarecimento de dúvidas” (37,93%); e “Atendimento da 

Subsecretária” (27,59%). 

Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram a 

necessidade de melhorias no setor no que tange especificamente ao ambiente e 

instalações físicas, às relações entre funcionários e estudantes; ao atendimento às 
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solicitações e requerimentos dos alunos e à disponibilidade de tempo adequado 

para orientações, dúvidas e esclarecimentos que os estudantes necessitam. 

Na variável Coordenação de Curso, chama atenção os quesitos “Empenho na 

resolução das solicitações e necessidades dos alunos” e “Acompanhamento das 

atividades desenvolvidas na unidade de ensino”, que registram, respectivamente, 

24,14% e 20,69%, somando as escalas regular (2) e fraco (1), sugerindo maior 

empenho e dedicação nesse item. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (24,14%); “Condições físicas das salas de aula” (37,93%),  “Laboratórios 

específicos do seu curso” (41,38%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(44,82%), “Acervo bibliográfico no campus” (20,69%); “Condições de Segurança no 

campus” (41,38%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios, acervo, assim como 

a segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais 

investimentos nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de 

Geografia. 

Em relação à variável Curso, os alunos manifestaram alguma insatisfação, 

considerando o percentual de respostas situadas entre regular (2) e fraco (1), nos 

seguintes quesitos: “oferta de matriz curricular compatível com os objetivos do curso” 

(27,59%); “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão” 

(34,48%); “Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática” 

(24,13%); “Possibilidade de empregabilidade” (24,14%); e, “Utilização de recursos 

de comunicação” (20,68%). Estes dados gerais relacionados ao curso de Geografia 

indicam claramente a necessidade de se realizar uma revisão na matriz curricular do 

curso, tendo observação mais criteriosa sobre o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa e extensão relacionadas ao ensino; à dimensão teórico prática do currículo 

e às possibilidades de inserção dos estudantes no mercado, tudo isso tendo como 

suporte uma adequada estratégia de Comunicação Institucional. 

Em relação à questão aberta alguns alunos destacaram a importância de 

maior participação do alunado nas decisões do curso, tais como: contratação e 

dispensa de professores; assim como em demandas acadêmicas que afetam direta 

ou indiretamente a vida do estudante. Destacam ainda a fragilidade do curso e do 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

105 

corpo docente do Curso de Geografia, que segundo a opinião de alguns estudantes 

não está capacitado para oferecer um ensino de qualidade. 

 

- História 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

História está representado por 69 (sessenta e nove) alunos, o que corresponde a 

48,93% do corpo discente do curso (141 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 56,57% a 47,83%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 56,57% a 47,83% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), em relação à variável SGC merece atenção o resultado das respostas, 

na soma das escalas regular (2) e fraco (1), relacionadas a: “Ambiente e instalações 

físicas” (27,54%); “Horário de funcionamento” (34,78%); “Relacionamento dos 

funcionários com os estudantes” (28,98%); “Atendimento às solicitações e 

requerimentos dos alunos” (37,68%); e, “Disponibilidade para orientação e 

esclarecimento de dúvidas” (43,82%), o que pode sugerir alguma vulnerabilidade do 

setor nesses quesitos. 

Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram a 

necessidade de melhorias no setor no que se refere ao atendimento às solicitações 

dos alunos e à disponibilidade de tempo adequado para orientações e 

esclarecimentos que os estudantes necessitam. 

Na variável Coordenação de Curso há percentuais significativos de respostas 

em todas as questões avaliadas, considerando a soma das escalas regular (2) e 

fraco (1): “Relacionamento com o alunado” (40,58%); “Presença durante os horários 
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de funcionamento do curso” (36,23%); “Empenho na resolução das solicitações e 

necessidades dos alunos” (36,23%); “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino” (46,38%). Esses dados indicam a necessidade 

de mais empenho e dedicação da coordenação na resolução das necessidades dos 

estudantes e do curso, bem como no acompanhamento das ações por ela 

desenvolvidas. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (33,33%); “Condições físicas das salas de aula” (57,97%); “Laboratórios 

específicos do seu curso” (24,63%); “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(43,48%); “Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus, referente ao 

seu curso” (24,63%); “Condições de Segurança no campus” (43,48%). 

Os dados gerais relacionados à variável Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios, assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de História. 

Em relação à variável curso chamam a atenção os índices significativos de 

respostas situados entre regular (2) e fraco (1): “Oferta de matriz curricular 

compatível com os objetivos do curso” (36,23%) “Oportunidade de desenvolvimento 

de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” (55,07%); “Oferta de 

conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática” (37,68%); “Possibilidade de 

empregabilidade no âmbito de sua área de atuação” (28,98%); “Utilização de 

recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso”  

(43,48%). Estes dados sugerem um ajuste na matriz curricular do curso no que se 

refere principalmente às atividades que relacionam a pesquisa e a extensão, teoria e 

prática e possibilidade de inserção do egresso no mercado de trabalho, além do uso 

de recursos para comunicação institucional. 

 

- Letras 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Letras está representado por 21 (vinte e um) alunos, o que corresponde a 18,91% 

do corpo discente do curso (111 alunos). 
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As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 75,21% a 42,86%). 
Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis analisadas revele 

percentuais positivos variando de 75,21% a 42,86% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Coordenação de Curso chama atenção o percentual de 

respostas dadas, na soma das escalas regular (2) e fraco (1), no quesito “Presença 

durante os horários de funcionamento do curso” que registra 28,57% indicando a 

necessidade de mais tempo de dedicação da coordenação na resolução das 

necessidades dos estudantes e do curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica chama atenção o percentual de 

respostas dadas à questão “Condições de Segurança no campus” que registra 

23,81% sugerindo a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área 

para garantia de um bom funcionamento do curso de Letras. 

As respostas concedidas à variável Curso tem preponderância nas escalas 

bom (3) e ótimo (4) em todas as questões avaliadas. Este dado indica a qualidade 

do curso quanto à matriz curricular, desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão articuladas ao ensino, dimensão teoria e prática, possibilidade de 

empregabilidade e utilização de recursos de comunicação institucional para 

resolução das demandas do curso. 

Em relação à questão aberta foi sugerido a criação de uma revista literária 

para a publicação de contos, poemas e outros textos de cunho literário; houve 

referências à disciplina Vida Universitária e às dificuldades dos encontros entre o 

professor e os estudantes para tirar dúvidas e ao curso Letras com Inglês que tem 

sido prejudicado em função de conter muitas disciplinas de Língua Portuguesa e 

perder um pouco do foco em relação ao idioma a ser estudado. 
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- Matemática 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Matemática está representado por 11 (onze) alunos, o que corresponde a 10,18% do 

corpo discente do curso (108 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom  (variando de 63,64% a 54,55%). 

As observações que podem ser registradas em relação às respostas das 

questões objetivas, evidenciam potencialidades do curso, considerando o percentual 

majoritário de respostas entre 63,64% e 54,55%, em todas as dimensões avaliadas. 

No entanto, na variável Corpo Docente, a questão que aborda “Pontualidade dos 

professores às aulas” registra 15%, na soma das escalas trabalhadas regular (2) e 

fraco (1). Isto revela a necessidade de alguns professores melhorarem seu 

compromisso com o horário das aulas e com seus alunos objetivando cumprir o 

conteúdo e os objetivos de ensino. O quesito que aborda “Utilização de 

procedimentos didáticos adequados à disciplina” registra 25%, na soma das escalas 

trabalhadas e isto revela a necessidade de melhorar os procedimentos didáticos em 

diferentes disciplinas do curso por parte dos professores, objetivando facilitar o 

aprendizado dos estudantes. A questão que aborda “Apresentação do plano de 

ensino com ementa, objetivos, conteúdos e estratégias de avaliação da 

aprendizagem” registra 30% na soma das escalas regular e fraco. Esses dados 

revelam a necessidade de alguns professores entregarem e discutirem com seus 

alunos o plano de ensino, na primeira semana de aula, explicitando com clareza os 

objetivos, conteúdo da disciplina, estratégias de ensino e aprendizagem e 

mecanismos de avaliação. Na questão “Indicação de fontes bibliográficas 

adequadas às propostas da disciplina” registra 21,67%, considerando a soma das 
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escalas regular e fraca, sugerindo a necessidade de uma atenção específica da 

parte dos professores em relação às respostas mais objetivas sobre essa demanda 

dos alunos referente às fontes bibliográficas indicadas ao alunado do curso. 

Em relação à variável Disciplina, o quesito que se refere ao “Alcance dos 

objetivos da disciplina estudada para o seu curso” registra 25,92%, somando as 

escalas regular (2) e fraco (1), indicando a necessidade de uma observação mais 

criteriosa sobre a maneira como as disciplinas estão sendo ministradas, com vistas a 

torná-las mais atrativas ao aluno, com relevância para a formação do futuro 

profissional da área. Na questão “Adequação da carga horária da disciplina em 

relação aos assuntos estudados” registra 20,37%, na soma das escalas regular e 

fraco, sugerindo uma atenção particular em relação à distribuição dos conteúdos 

programáticos e a sua distribuição no curso. No quesito “Correlação entre o material 

didático utilizado e a proposta da disciplina” registra 22,22%, escalas regular e 

indicando a necessidade de uma melhor compatibilidade entre o uso do material 

didático e a disciplina estudada pelo aluno. A questão que aborda a “Contribuição 

dos conteúdos da disciplina estudada para a sua formação profissional” registra 

22,22%, na soma das escalas regular e fraco, o que também indica a necessidade 

de uma observação mais detalhada sobre a importância das disciplinas de formação 

específica da matriz curricular no âmbito da formação profissional do aluno. 

Na variável SGC, chama atenção o percentual de 18,18%, somando as 

escalas regular (2) e fraco (1), nas questões “Ambiente e instalações físicas”, 

“Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos”, “Disponibilidade para 

orientação e esclarecimento de dúvidas” e “Atendimento da Subsecretária”. As 

questões “Horário de funcionamento” e “Relacionamento dos funcionários com os 

estudantes” registram 27,27%, na escala regular. Estes dados revelados pela 

pesquisa discente mostram a necessidade de uma revisão do setor no que se refere 

às políticas de atendimento aos estudantes. 

Na variável Coordenação de Curso na questão que aborda “Relacionamento 

com o alunado” apesar dos índices majoritários estarem na escala ótimo (54,55%), 

destaca-se o percentual significativo nas somas das escalas fraco (1) e regular (2) 

que registra 27,27%. Esta situação se repete com a questão “Presença durante os 

horários de funcionamento do curso” onde o índice majoritário é 63,64% em ótimo 

(4), mas registra um percentual na escala regular de 27,27%. Merece atenção o 

resultado relacionado às questões “Empenho na resolução das solicitações e 
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necessidades dos alunos” e “Acompanhamento das atividades desenvolvidas na 

unidade de ensino” cuja soma das escalas regular e fraco é 27,27%. Esses dados 

sugerem a necessidade de um maior tempo de dedicação da Coordenação no 

acompanhamento e resolução dos problemas relacionados às reivindicações dos 

alunos.  

Na variável Infraestrutura Acadêmica, os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus” (27,27%); “Condições físicas das salas de aula” (27,27%),  “Laboratórios 

específicos do seu curso” (45,45%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(63,63%), “Acervo bibliográfico no campus” (45,45%); “Estrutura física da Biblioteca” 

(36,36%); ”Condições de Segurança no campus” (54,54%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Matemática. 

Em relação à variável Curso chamam a atenção os índices significativos de 

respostas situados entre regular (2) e fraco (1): “Oferta de matriz curricular 

compatível com os objetivos do curso” (36,36%); “Oportunidade de desenvolvimento 

de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” (54,54%); “Oferta de 

conteúdos que relacionem a dimensão teórico-prática” (45,45%); “Possibilidade de 

empregabilidade no âmbito de sua área de atuação” (45,45%); “Utilização de 

recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso” 

(45,45%). Esses dados sugerem um ajuste na matriz curricular do curso no que se 

refere principalmente às atividades que relacionam a pesquisa e a extensão, teoria e 

prática e possibilidade de inserção do egresso no mercado de trabalho. 

Em relação à questão aberta, há apenas duas observações destacadas pelos 

alunos, que se referem à disciplina Educação e Tecnologia que não permitiram um 

acompanhamento crítico por parte dos estudantes e a alguns professores que 

precisam de maior dinamismo e atualização, no desenvolvimento de suas atividades 

em sala de aula. 
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- Música 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Música está representado por 22 (vinte e dois) alunos, o que corresponde a 11,39% 

do corpo discente do curso (193 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 68,46% a 45,45%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 68,46% a 45,45% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Corpo Docente chama atenção o percentual, no somatório 

das escalas regular (2) e fraco (1), do quesitos: “Pontualidade às aulas” (21,97%) e 

“Apresentação do plano de ensino com ementa, objetivos, conteúdos e estratégias 

de avaliação da aprendizagem” (23,48%). Estes dados indicam a necessidade de 

alguns professores melhorarem seu compromisso com o horário das aulas e de 

entregarem e discutirem com seus alunos o plano de ensino, na primeira semana de 

aula, explicitando com clareza os objetivos, conteúdo da disciplina, estratégias de 

ensino e aprendizagem. 

Na variável Disciplina, o quesito “Adequação da carga horária da disciplina 

em relação aos assuntos estudados” apresenta um percentual de 25,39% entre 

regular e fraco, sugerindo a necessidade de uma atenção particular em relação a 

distribuição dos conteúdos programáticos e a sua distribuição no curso. A questão 

sobre “Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina” 

registra 20% na soma das escalas regular (2) e fraco (1), indicando a necessidade 

de uma melhor compatibilidade entre o uso do material didático e a disciplina 

estudada pelo aluno. 
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Na variável Secretaria Geral de Curso (SGC), é alto o percentual de respostas 

dadas na escala regular (2) aos seguintes quesitos: “Atendimento às solicitações e 

requerimentos dos alunos” (22,73%) e “Disponibilidade para orientação e 

esclarecimento de dúvidas” (27,27%). Estes dados revelados pela pesquisa discente 

em relação à SGC mostram a necessidade de melhorias no setor no que se refere 

ao atendimento às solicitações dos alunos e à disponibilidade de tempo adequado 

para orientações e esclarecimentos que os estudantes necessitam. 

Na variável Coordenação do Curso todos os itens avaliados possuem 

significativo percentual de respostas situados nas escalas regular (2) e fraco (1): 

“Relacionamento com o alunado” (31,82%); “Presença durante os horários de 

funcionamento do curso” (31,82%); “Empenho na resolução das solicitações e 

necessidades dos alunos” (27,28%); “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino” (27,27%). Esses percentuais indicam a 

necessidade de mais empenho e dedicação da coordenação no relacionamento com 

os discentes e na resolução das necessidades dos estudantes e do curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, na 

soma das escalas regular (2) e fraco (1), são significativos nos seguintes itens: 

“Laboratórios específicos do seu curso” (27,27%) e “Laboratórios de 

MicroInformática – LAMI” (31,82%). Também chama atenção o percentual de 

22,73%, na escala regular (2), nos itens “Condições físicas das salas de aula” e 

“Acervo bibliográfico no campus”. Estes dados gerais revelam a necessidade de se 

realizarem mais investimentos nessa área para garantia de um bom funcionamento 

do curso de Música. 

Em relação à variável Curso, os alunos manifestaram insatisfação, 

considerando o percentual de respostas na escala regular (2) e fraco (1), nos 

seguintes quesitos “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão articuladas ao ensino” (36,37%); “Oferta de conteúdos que relacionem a 

dimensão teórico prática” (45,46%); e, “Utilização de recursos de comunicação 

institucional para resolução das demandas de seu curso” (31,82%). Também é 

significativo o percentual de respostas situadas na escala regular dos quesitos 

“Oferta de matriz curricular compatível com os objetivos do curso” e “Possibilidade 

de empregabilidade no âmbito de sua área de atuação”. Estes dados requerem uma 

atenção particular nos aspectos mencionados, sobretudo aqueles que são 
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estruturantes como a dimensão prática do currículo, o desenvolvimento da pesquisa 

e extensão e a inserção profissional dos egressos. 

 

- Nutrição 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Nutrição está representado por 15 (quinze) alunos, o que corresponde a 12,71% do 

corpo discente do curso (118 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom  (variando de 93,33% a 40,00%). 

As observações que podem ser registradas em relação às respostas das 

questões objetivas, evidenciam potencialidades do curso, considerando o percentual 

majoritário de respostas entre 93,33% a 40,00%, na maioria das dimensões 

avaliadas. No entanto, na variável SGC chama atenção os percentuais de respostas, 

na soma das escalas regular (2) e fraco (1), nas questões “Ambiente e instalações 

físicas” (26,67%) e “Relacionamento dos funcionários com os estudantes” (20%). 

Estes dados revelados pela pesquisa discente mostram a necessidade de mudanças 

nesses dois quesitos para melhor atender aos estudantes. 

Na variável Coordenação de Curso chama atenção os índices majoritários de 

respostas variando de 86,67 a 93,33% na escala ótimo (4) em todos os quesitos 

avaliados (relacionamento com o alunado; presença durante os horários de 

funcionamento do curso; empenho na resolução das solicitações e necessidades 

dos alunos). 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), são significativos: “Infraestrutura do 

campus” (40%); “Condições físicas das salas de aula” (33,34%),  “Laboratórios 
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específicos do seu curso” (26,67%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” 

(26,67%), “Acervo bibliográfico no campus” (26,66%); ”Condições de Segurança no 

campus” (46,67%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Nutrição. 

 

- Pedagogia 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Pedagogia está representado por 63 (sessenta e três) alunos, o que corresponde a 

56,75% do corpo discente do curso (111 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 63,49% a 57,14%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 63,49% a 57,14% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Disciplina o quesito “Adequação da carga horária da 

disciplina em relação aos assuntos estudados“ registra 17,55% na soma das escalas 

regular (2) e fraco (1), sugerindo a necessidade de uma atenção particular em 

relação a distribuição dos conteúdos programáticos e a sua distribuição no curso. A 

questão “Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina” 

registra 18,66%, nas escalas regular e fraco, indicando a necessidade de uma 

melhor compatibilidade entre o uso do material didático e a disciplina estudada pelo 

aluno. Em relação ao quesito que se refere ao “Alcance dos objetivos da disciplina 

estudada para o seu curso” registra 18,10% indicando a necessidade de uma 
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observação mais criteriosa sobre a maneira como as disciplinas estão sendo 

ministradas com vistas a torná-las mais atrativas ao aluno. 

Na variável, SGC chama atenção o percentual expressivo de respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), nos seguintes quesitos: “Horário de 

funcionamento” (31,74)%, “Relacionamento dos funcionários com os estudantes” 

(28,57%); “Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” (39,68%); e, 

“Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas” (36,50%). Estes 

dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram a necessidade 

de uma revisão desse setor em relação às políticas de funcionamento e atendimento 

aos estudantes. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são bastante expressivos: 

“Infraestrutura do campus” (28,57%); “Condições físicas das salas de aula” 

(47,62%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (39,68%), “Acervo bibliográfico 

no campus” (23,81%); ”Condições de Segurança no campus” (42,86%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Pedagogia. 

Em relação à variável Curso chama a atenção o percentual significativo de 

respostas situadas entre regular (2) e fraco (1): “Oportunidade de desenvolvimento 

de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino” (25,40%); “Oferta de 

conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática” (19,04%); “Utilização de 

recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso”  

(17,46%). Esses dados sugerem um ajuste da matriz curricular no que se refere 

principalmente às atividades que relacionam a pesquisa e a extensão, assim como a 

dimensão teoria e prática. 

Em relação à questão aberta, de um modo geral os alunos que se 

manifestaram estão muito satisfeitos com o curso e com os professores e se referem 

às mudanças propostas pelo Reitor e pela nova equipe que, segundo alguns alunos, 

estão aparecendo aos poucos e, também, à coordenação do curso que tem 

procurado dar uma nova dinâmica ao curso de Pedagogia, com resultados visíveis, 

na ótica dos estudantes. 
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Apesar disso, foram constatados alguns aspectos menos positivos que devem 

ser analisados, considerando a preponderância das respostas: deve ser criado um 

núcleo para que os alunos possam desenvolver pesquisas em psicopedagogia e 

aplicar os conhecimentos na prática beneficiando a sociedade carente da nossa 

cidade; os procedimentos didáticos e metodológicos em sala de aula precisam ser 

melhorados e ainda há professores que não entregam as ementas aos estudantes 

no início do curso; o acervo precisa ser mais atualizado, considerando que há 

ausência de exemplares importantes na biblioteca da Federação para a área da 

educação; os alunos demonstram alguma insatisfação pelas aulas no sábado, 

principalmente pela disciplina na modalidade EAD e também pelas disciplinas do 

Eixo que, segundo opinião de alguns, pouco acrescentam ao curso; há também 

manifestação de insatisfação em relação aos serviços prestados pela Secretaria 

Geral de Cursos, sobretudo, a falta de interesse dos funcionários em resolver 

pequenos problemas dos estudantes; um outro fator também mencionado é a 

demora de alguns professores em colocar as notas no sistema. 

 

- Serviço Social 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Serviço Social está representado por 185 (cento e oitenta e cinco) alunos, o que 

corresponde a 60,85% do corpo discente do curso (304 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 60,46% a 65,95%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 60,46% a 65,95% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), o quesito que trata da apresentação do plano de ensino aos alunos, na 
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variável Corpo Docente, registra 14,94%, regular (2), sugerindo uma revisão por 

parte de alguns professores na entrega e discussão do plano de ensino aos alunos 

no início do semestre, com as respectivas ementas, objetivos, conteúdos e 

estratégias de avaliação da aprendizagem. 

Na variável Disciplina, o quesito 3 - “Correlação entre o material didático 

utilizado e a proposta da disciplina” apresenta um percentual de 15,93% entre 

regular (2) e fraco (1), sugerindo também atenção por parte dos professores nesta 

área, melhorando a escolha do material didático e sua adequação à disciplina, 

embora o resultado majoritário no conjunto das respostas em relação a ótimo (4) e 

bom (3) somem 82,97%. 

Na variável Secretaria de Curso (SGC), é alto o percentual de respostas 

dadas na escala regular (23,24%) e fraco (14,05%), no quesito “Disponibilidade para 

orientação e esclarecimento de dúvidas”, totalizando o percentual de 37,29%. 

Também no quesito “Relacionamento dos funcionários com os estudantes”, a soma 

das escalas regular (15,68%) e fraco (9,73%) totaliza 25,41%. 

Ainda na SGC, é relevante o percentual de respostas nas escalas regular 

(18,92%) e fraco (8,65%), no quesito “Atendimento às solicitações e requerimentos 

dos alunos”, somando um total de 27,57%. Chama a atenção o percentual alto de 

estudantes que não responderam ao quesito “Atendimento da subsecretaria” 

(28,65%) o que pode significar que esses estudantes não utilizaram o serviço ou 

desconhecem a existência de uma subsecretaria na SGC. 

Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram a 

necessidade de melhorias no setor no que tange especificamente às relações entre 

funcionários e estudantes; ao atendimento às solicitações dos alunos e à 

disponibilidade de tempo adequado para orientações, dúvidas e esclarecimentos 

que os estudantes necessitam. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica, a questão “Condições físicas de sala de 

aula” apresenta 35,14% na escala regular (2) e 16,22% para fraco (1), totalizando 

um percentual de 51,36% entre essas duas escalas trabalhadas. 

Nessa mesma perspectiva, as condições dos “Laboratórios de Informática – 

LAMI” apresenta 29,73% na escala regular (2) e 16,22% na escala fraco (1), 

totalizando 45,95%. Chama a atenção o percentual ainda significativo de respostas 
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entre regular (26,49%) e fraco (18,38%) na questão que se refere às “Condições de 

segurança no campus” da Federação, somando um total de 44,87%. 

Estes dados gerais relacionados à questão infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios, assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Serviço Social. 

Em relação à variável Curso, os alunos manifestaram alguma insatisfação, 

considerando o percentual de respostas na escala regular (2), nos seguintes 

quesitos: matriz curricular (18,92%); desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão (18,92%); relação teoria x prática (14,59%); possibilidade de 

empregabilidade (22,70%); e, utilização de recursos de comunicação (22,70%). 

Estes dados requerem uma atenção particular da Coordenação e NDE nos aspectos 

mencionados, sobretudo aqueles que são estruturantes como a dimensão prática do 

currículo, o desenvolvimento da pesquisa e extensão e a inserção profissional dos 

egressos. 

Em relação à questão aberta foram constatados os seguintes aspectos, 

considerando a preponderância das respostas: a disciplina EAD, Iniciação à Vida 

Universitária, segundo alguns estudantes, deve ser repensada, considerando que 

trata da metodologia cientifica e não pode ser tratada à distância, tendo em vista 

também as falhas no sistema, problemas de acesso, desorganização na condução 

da disciplina, o que dificultou enormemente o aprendizado dos estudantes. 

A Infraestrutura física dos laboratórios e salas de aulas, principalmente no que 

se refere ao número de computadores, ar condicionado, Internet e data show deve 

ser melhorada; a questão da colocação das notas no sistema ainda é feita de forma 

muito precária e há uma demora enorme na disponibilização das notas por parte de 

alguns professores. O setor financeiro aparece como uma dificuldade dos 

estudantes, principalmente em relação aos horários de funcionamento e à forma de 

atendimento que, segundo eles, deixa muito a desejar; alguns professores 

apresentam um método de ensino pouco eficiente com grande volume de textos 

para leitura na própria aula, prejudicando a análise e discussão do conteúdo pelos 

estudantes; há uma reivindicação de trazer de volta alguns professores que saíram 

da instituição para agregar valor ao corpo docente que se encontra com fragilidade e 

precisando de atualização. Para alguns, o currículo precisa ser revisto; há muitas 

disciplinas com conteúdos repetitivos e até irrelevantes, como Tecnologia e 
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Sociedade e há uma ausência de outras disciplinas que sejam mais focadas para o 

curso. É necessário rever o horário do funcionamento da SGC e o atendimento 

pouco cordial de alguns funcionários, assim como a divulgação do curso nos meios 

de comunicação, considerando que o quantitativo de alunos está diminuindo a cada 

semestre. 

 

- Sistemas de Informação 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Sistemas de Informação está representado por 5 (cinco) alunos, o que corresponde 

a 7,14% do corpo discente do curso (70 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 50% a 60%). 

As observações que podem ser registradas em relação às respostas das 

questões objetivas, evidenciam potencialidades do curso, considerando o percentual 

majoritário de respostas entre 50% e 60%, nas dimensões avaliadas. No entanto, na 

variável Corpo Docente, a questão que aborda “Assiduidade às aulas” e 

“Pontualidade dos professores às aulas” registra, respectivamente, 41,66% e 

37,50%, na soma das escalas trabalhadas regular (2) e fraco (1). Isto revela a 

necessidade de alguns professores melhorarem seu compromisso com o horário das 

aulas e com seus alunos objetivando cumprir o conteúdo e os objetivos de ensino. O 

quesito que aborda “Utilização de procedimentos didáticos adequados à disciplina” 

registra 41,66% na soma das escalas regular (2) e fraco (1). Isto revela a 

necessidade de alguns professores melhorarem a dinâmica de trabalho em sala de 

aula, objetivando facilitar o aprendizado dos estudantes. A questão que aborda 

“Apresentação do plano de ensino com ementa, objetivos, conteúdos e estratégias 
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de avaliação da aprendizagem” registra 41,66% entre fraco e regular. Esses dados 

revelam a necessidade de alguns professores entregarem e discutirem com seus 

alunos o plano de ensino, na primeira semana de aula, explicitando com clareza os 

objetivos, conteúdo da disciplina, estratégias de ensino e aprendizagem e critérios 

de avaliação. A questão “Indicação de fontes bibliográficas adequadas às propostas 

da disciplina” registra 45,83%, considerando a soma das escalas regular e fraca, 

revelando necessidade de uma atenção específica da parte dos professores em 

relação às respostas mais objetivas sobre essa demanda dos alunos referente às 

fontes bibliográficas indicadas para o desenvolvimento do curso. 

Em relação à variável Disciplina, o quesito que se refere ao “Alcance dos 

objetivos da disciplina estudada para o seu curso” registra 39,13%, somando as 

escalas regular (2) e fraco (1), indicando a necessidade de uma observação mais 

criteriosa sobre a maneira como as disciplinas estão sendo ministradas com vistas a 

torná-las mais atrativas ao aluno, com relevância para a formação do futuro 

profissional da área. Na questão “Adequação da carga horária da disciplina em 

relação aos assuntos estudados” registra 47,83% na soma das escalas regular e 

fraco, sugerindo a necessidade de uma atenção particular em relação à distribuição 

dos conteúdos programáticos e a sua distribuição no curso. No quesito “Correlação 

entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina” registra 34,79%, na 

escala regular e indicando a necessidade de uma melhor compatibilidade entre o 

uso do material didático e a disciplina estudada pelo aluno. A questão que aborda a 

“Contribuição dos conteúdos da disciplina estudada para a sua formação 

profissional” registra 39,13% na soma das escalas regular e fraco, sugerindo a 

necessidade de uma observação mais detalhada sobre a importância das disciplinas 

de formação específica da matriz curricular no âmbito da formação profissional do 

aluno. 

Na variável SGC, chama atenção o percentual de 60%, somando as escalas 

regular (2) e fraco (1), nas questões “Ambiente e instalações físicas, “Disponibilidade 

para orientação e esclarecimento de dúvidas” e “Atendimento da Subsecretária”. As 

questões “Horário de funcionamento” e “Relacionamento dos funcionários com os 

estudantes” registram 40%, na escala regular, e a questão “Atendimento às 

solicitações e requerimentos dos alunos” registra 80%. Estes dados revelados pela 

pesquisa discente, em relação à SGC, mostram a necessidade de uma revisão do 

setor em relação às políticas de funcionamento e atendimento aos estudantes. 
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Na variável Coordenação de Curso, as questões que abordam 

“Relacionamento com o alunado”, “Empenho na resolução das solicitações e 

necessidades dos alunos” e “Acompanhamento das atividades desenvolvidas na 

unidade de ensino” registra na escala regular (2) percentual de 40%, o quesito 

“Presença durante os horários de funcionamento do curso” registra 60%. Esses 

dados revelam a necessidade de uma maior dedicação da Coordenação no 

acompanhamento e resolução dos problemas relacionados às reivindicações dos 

alunos. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos: “Infraestrutura 

do campus (60%); “Condições físicas das salas de aula” (60%),  “Laboratórios 

específicos do seu curso” (80%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (60%), 

“Acervo bibliográfico no campus” (40%); “Estrutura física da Biblioteca” (60%); 

”Condições de Segurança no campus” (60%). 

Estes dados gerais relacionados à questão Infraestrutura Acadêmica, 

envolvendo as condições físicas da sala de aula e laboratórios assim como a 

segurança no campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos 

nessa área para garantia de um bom funcionamento do curso de Sistemas de 

Informação. 

Em relação à variável Curso são significativos os índices de respostas 

situados na escala regular (2): “Oferta de matriz curricular compatível com os 

objetivos do curso” (60%); “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e extensão articuladas ao ensino” (40%); “Oferta de conteúdos que 

relacionem a dimensão teórico prática” (40%); “Possibilidade de empregabilidade no 

âmbito de sua área de atuação” (60%); “Utilização de recursos de comunicação 

institucional para resolução das demandas de seu curso” (60%). Esses dados 

sugerem um ajuste na matriz curricular do curso no que se refere principalmente às 

atividades que relacionam a pesquisa e a extensão e a dimensão teoria e prática e 

que são aspectos essenciais e estruturantes dos cursos de graduação relacionados 

a uma boa qualidade do ensino. 
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- Teologia 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Teologia está representado por 34 (trinta e quatro) alunos, o que corresponde a 

32,38% do corpo discente do curso (105 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento 

indicam, nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 62,91% a 50,0%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 62,91% a 50,0% (soma das escalas de ótimo (4) e 

bom (3)), o quesito que trata da “Apresentação do plano de ensino aos alunos”, na 

variável Corpo Docente, registra 14,08%, regular (2), e 7,04%, fraco (1), sugerindo 

uma revisão por parte de alguns professores na entrega e discussão do plano de 

ensino aos alunos no início do semestre, com as respectivas ementas, objetivos, 

conteúdos e estratégias de avaliação da aprendizagem. 

Na variável Disciplina, o quesito 4 - “Alcance dos objetivos da disciplina 

estudada para o seu curso” apresenta um percentual de 18,31% entre regular e 

fraco, indicando a necessidade de uma observação mais criteriosa sobre a maneira 

como as disciplinas estão sendo ministradas com vistas a torná-las mais atrativas ao 

alunado, apresentando, inclusive, quando possível, a relevância da mesma para a 

formação do futuro profissional da área. 

Na variável Secretaria Geral de Curso (SGC), é alto o percentual de respostas 

dadas na escala regular (26,47%) e fraco (11,76%), no quesito “Disponibilidade para 

orientação e esclarecimento de dúvidas”, totalizando o percentual de 38,23% nessas 

duas escalas trabalhadas. Também no quesito “Relacionamento dos funcionários 

com os estudantes”, a soma das escalas regular (2) e fraco (1) totaliza 35,29%, 

sugerindo maior empenho do setor na resolução dos problemas dos estudantes. 
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Ainda na SGC é relevante o percentual de respostas nas escalas regular 

(17,65%) e fraco (14,71%) no quesito “Atendimento às solicitações e requerimentos 

dos alunos”, somando um total de 32,36%. Chama a atenção o percentual alto de 

estudantes que não responderam ao quesito “Atendimento da subsecretaria” 

(23,53%) o que pode significar que esses estudantes não utilizaram o serviço ou 

desconhecem a existência de uma subsecretaria na SGC. Em relação ao “Horário 

de funcionamento” da SGC, 17,65% dos estudantes dizem ser regular (2), embora 

haja preponderância no conjunto das respostas em relação a bom e ótimo, 

totalizando 79,41%. 

Na variável Coordenação de Curso, o quesito “Relacionamento com o 

alunado”, apresenta percentual na escala regular (2) e fraco (1), somando 29,41% e 

o quesito “Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de ensino” 

apresenta o percentual de 23,53% também nas escalas regular e fraco, embora o 

resultado majoritário no conjunto das respostas se situe no conjunto bom (3) e ótimo 

(4) 70,59% e 73,53%, respectivamente. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica em relação à questão “Acervo 

bibliográfico do curso”, é significativo o percentual de respostas entre regular (2) e 

fraco (1) somando 32,35%, sugerindo a necessidade de ampliação e 

complementação da bibliografia existente no Campus relacionado ao curso de 

Teologia. A questão “Condições físicas de sala de aula” apresenta 44,12% regular e 

17,65% fraco, totalizando um percentual de 61,77% entre essas duas escalas 

trabalhadas.  

Nessa mesma perspectiva as “Condições dos Laboratórios de Informática – 

LAMI” apresenta 38,24% na escala regular (2). Chama a atenção o percentual ainda 

significativo de respostas entre regular (35,29%) e fraco (11,76%) na questão que se 

refere às “Condições de segurança no campus” da Federação, somando um total de 

47,05%. 

Estes dados gerais relacionados à Infraestrutura Acadêmica, envolvendo as 

condições físicas da sala de aula e laboratórios, assim como a segurança no 

campus, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área 

para garantia de um bom funcionamento do curso de Teologia. 

Em relação à variável Curso, os alunos manifestaram alguma insatisfação, 

considerando o percentual de respostas na escala regular (2), nos seguintes 

quesitos: matriz curricular (26,47%); desenvolvimento de atividades de pesquisa e 
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extensão (29,41%); relação teoria x prática (29,41%); possibilidade de 

empregabilidade (26,47%); e, utilização de recursos de comunicação (23,53%). 

Estes dados requerem uma atenção particular nos aspectos mencionados, 

sobretudo aqueles que são estruturantes como a dimensão prática do currículo, o 

desenvolvimento da pesquisa e extensão e a inserção profissional dos egressos. 

Em relação à questão aberta o alunado faz referência ao desânimo de alguns 

professores na condução de suas aulas; à desvalorização do curso de Teologia por 

parte de alguns funcionários; à necessidade de atualização de vários professores no 

que se refere à didática em sala de aula e aos métodos de avaliação; à melhoria do 

relacionamento dos funcionários da informática com os alunos; à necessidade de 

maior estímulo, por parte da Instituição, à formação de grupos de estudo e/ou 

pesquisa. 

 

1.2 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DISCENTE 2015.1 – CURSOS DE 
GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

A amostra foi composta por 19 estudantes, dos cursos de Graduação 

Tecnológica da Universidade Católica do Salvador, representando aproximadamente 

8,83% do universo do corpo discente matriculado em 2015.1 (215 alunos). Abaixo a 

tabela mostra o percentual de participação por curso. 

Tabela 1: Pesquisa Discentes 2015.1 – percentual de participação por curso. 

CURSO MATRICULADOS RESPONDENTES % 
CST- Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 34 2 5,88% 

CST- Gastronomia 42 3 7,14% 

CST- Recursos Humanos 77 10 12,98% 

CST - Redes de Computadores 52 4 7,69% 
 

 

Variável Docente 

A variável Docente foi respondida por 19 alunos e recebeu 141 respostas. Os 

resultados foram totalizados a partir da multiplicação do número de respondentes 
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pelo número de turmas em que estes estavam matriculados. A tabela abaixo 

apresenta as respostas distribuídas por questão.  

Tabela 2: Número e percentual de respondentes à variável Docente 

Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Assiduidade às aulas. 3 1 5 37 95 
2,13% 0,71% 3,55% 26,24% 67,38% 

      

2. Pontualidade às aulas 4 2 3 25 107 
2,84% 1,42% 2,13% 17,73% 75,89% 

      

3. Conhecimento atualizado 
dos conteúdos tratados na 
disciplina. 

4 2 5 30 100 

2,84% 1,42% 3,55% 21,28% 70,92% 
      

4. Utilização de 
procedimentos didáticos 
adequados à disciplina. 

2 2 5 48 84 

1,42% 1,42% 3,55% 34,04% 59,57% 
      

5. Apresentação do plano 
de ensino com ementa, 
objetivos, conteúdo e 
estratégias de avaliação da 
aprendizagem. 

2 3 3 36 97 

1,42% 2,13% 2,13% 25,53% 68,79% 
      6. Indicação de fontes 
bibliográficas adequadas às 
propostas da disciplina. 

2 5 4 39 91 

1,42% 3,55% 2,84% 27,66% 64,54% 
Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Disciplina 

A variável disciplina foi respondida por 19 alunos e recebeu 115 respostas. Os 

resultados da pesquisa foram totalizados através da multiplicação do total de 

respondentes pelo número de disciplinas em que os alunos estavam matriculados. A 

seguir, a tabela 3 apresenta as respostas distribuídas por questão.  

Tabela 3: Número e percentual de respondentes à variável Disciplina. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Contribuição dos 
conteúdos da disciplina 
estudada para a sua 
formação profissional. 

2 3 4 21 85 

1,74% 2,61% 3,48% 18,26% 73,91% 
 

     

2. Adequação da carga 
horária da disciplina em 2 3 4 32 74 
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relação aos assuntos 
estudados. 1,74% 2,61% 3,48% 27,83% 64,35% 
 

     

3. Correlação entre o material 
didático utilizado e a proposta 
da disciplina. 

2 3 3 33 74 
1,74% 2,61% 2,61% 28,70% 64,35% 

 
     

4. Alcance dos objetivos da 
disciplina estudada para o 
seu curso. 

2 2 2 31 78 
1,74% 1,74% 1,74% 26,96% 67,83% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Secretária Geral de Cursos (SGC) 

A variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) foi respondida por 19 alunos. A 

tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão.  

Tabela 4: Número e percentual de respondentes à variável Secretaria Geral de Cursos 
(SGC). 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Ambiente e instalações 
físicas. 

0 0 4 7 8 
0,00% 0,00% 21,05% 36,84% 42,11% 

      

2. Horário de 
funcionamento. 

0 0 1 6 12 
0,00% 0,00% 5,26% 31,58% 63,16% 

      

3. Relacionamento dos 
funcionários com os 
estudantes. 

0 1 0 9 9 

0,00% 5,26% 0,00% 47,37% 47,37% 
      

4. Atendimento às 0 1 4 7 7 
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solicitações e 
requerimentos dos alunos. 0,00% 5,26% 21,05% 36,84% 36,84% 
      

5. Disponibilidade para 
orientação e 
esclarecimento de dúvidas. 

0 1 3 8 7 
0,00% 5,26% 15,79% 42,11% 36,84% 

      

6. Atendimento da 
Subsecretária (se utilizou). 

4 2 2 7 4 
21,05% 10,53% 10,53% 36,84% 21,05% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Coordenação de Curso 

A variável Coordenação de Curso foi respondida por 19 alunos. A tabela 

abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão.  

Tabela 5: Número e percentual de respondentes à variável Coordenação de Curso. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Relacionamento com o 
alunado. 

0 3 3 6 7 
0,00% 15,79% 15,79% 31,58% 36,84% 

      

2. Presença durante os 
horários de funcionamento 
do curso. 

0 4 2 8 5 

0,00% 21,05% 10,53% 42,11% 26,32% 
      

3. Empenho na resolução 
das solicitações e 
necessidades dos alunos. 

0 3 2 10 4 

0,00% 15,79% 10,53% 52,63% 21,05% 
      

4. Acompanhamento das 
atividades desenvolvidas 
na unidade de ensino. 

0 5 3 7 4 

0,00% 26,32% 15,79% 36,84% 21,05% 
Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Infraestrutura Acadêmica 

A variável Infraestrutura Acadêmica foi respondida por 19 alunos. A tabela 

abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão.  

Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável Infraestrutura Acadêmica. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Infraestrutura do campus 
(ex: áreas de convivência, 
alimentação, 
estacionamento, limpeza, 
banheiros, acessibilidade). 

0 1 3 11 4 

0,00% 5,26% 15,79% 57,89% 21,05% 
      

2. Condições físicas das 
salas de aula (espaço, 
iluminação, climatização, 
acústica e equipamentos 
audiovisuais). 

0 2 1 9 7 

0,00% 10,53% 5,26% 47,37% 36,84% 
      

3. Laboratórios específicos 
do seu curso (se não 
houver, assinale em sem 
resposta). 

1 2 1 9 6 

5,26% 10,53% 5,26% 47,37% 31,58% 
      

4. Laboratórios de 
MicroInformática – LAMI 
(iluminação, espaço, 
equipamentos, softwares). 

0 2 3 10 4 

0,00% 10,53% 15,79% 52,63% 21,05% 
      

5. Acervo bibliográfico 
existente na biblioteca do 
seu campus, referente ao 
seu curso. 

0 1 2 5 11 

0,00% 5,26% 10,53% 26,32% 57,89% 
      

6. Estrutura física da 
Biblioteca. 

0 1 0 7 11 
0,00% 5,26% 0,00% 36,84% 57,89% 
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7. Condições de Segurança 
no campus (portarias, salas 
de aulas, laboratórios, 
áreas de convivência). 

0 3 5 7 4 

0,00% 15,79% 26,32% 36,84% 21,05% 
Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Autoavaliação 

A variável autoavaliação foi respondida por 19 alunos. A tabela abaixo 

apresenta as respostas distribuídas por questão.  

Tabela 7: Número e percentual de respondentes à variável Autoavaliação. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Assiduidade e 
pontualidade às aulas. 

0 0 1 13 5 
0,00% 0,00% 5,26% 68,42% 26,32% 

      

2. Participação e 
contribuição nas aulas 
(levantamento de questões 
e sugestões). 

0 0 2 10 7 

0,00% 0,00% 10,53% 52,63% 36,84% 
      

3. Contato com o (a) 
Docente, fora do horário de 
aula, para tirar dúvidas 
sobre a disciplina. 

0 1 3 9 6 

0,00% 5,26% 15,79% 47,37% 31,58% 
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4. Acompanhamento da 
disciplina com leituras 
prévias. 

0 0 1 10 8 

0,00% 0,00% 5,26% 52,63% 42,11% 
      

5. Consulta regular da 
bibliografia sugerida pelo 
(a) Docente. 

0 0 4 10 5 
0,00% 0,00% 21,05% 52,63% 26,32% 

      

6. Tempo dedicado aos 
estudos. 

0 0 2 12 5 
0,00% 0,00% 10,53% 63,16% 26,32% 

7. Desempenho nas 
disciplinas. 

0 0 1 10 8 

0,00% 0,00% 5,26% 52,63% 42,11% 
8. Comunicação com o (a) 
docente via e-mail. 

0 0 2 7 10 
0,00% 0,00% 10,53% 36,84% 52,63% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Curso 

A variável Curso foi respondida por 19 alunos. A tabela abaixo apresenta as 

respostas distribuídas por questão.  

Tabela 8: Número e percentual de respondentes à variável Curso. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Oferta de matriz 
curricular compatível com 
os objetivos do curso. 

0 0 0 11 8 
0,00% 0,00% 0,00% 57,89% 42,11% 

      

2. Oportunidade de 
desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e 
extensão articuladas ao 
ensino. 

0 0 1 12 6 

0,00% 0,00% 5,26% 63,16% 31,58% 
      

3. Oferta de conteúdos que 
relacionem a dimensão 
teórico prática. 

0 0 0 8 11 

0,00% 0,00% 0,00% 42,11% 57,89% 
      

4. Possibilidade de 
empregabilidade no âmbito 
de sua área de atuação. 

0 0 1 10 8 
0,00% 0,00% 5,26% 52,63% 42,11% 

      

5. Utilização de recursos de 
comunicação institucional 
para resolução das 
demandas de seu curso. 

0 0 3 10 6 
0,00% 0,00% 15,79% 52,63% 31,58% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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1.2.1 ANÁLISE QUALITATIVA POR CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas está representado por 2 (dois) alunos, o 

que corresponde a 5,88% do corpo discente do curso (34 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 
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Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0), percentual 

representativo para todas as questões objetivas com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom. 

Embora o conjunto de respostas, na maioria das variáveis avaliadas, revele 

percentuais positivos, situados nas escalas referidas, na variável Disciplina, o 

quesito que trata do “Alcance dos objetivos da disciplina estudada para o seu curso” 

registra 18,18% na escala regular (2), indicando a necessidade de uma observação 

mais criteriosa sobre a maneira como as disciplinas estão sendo ministradas com 

vistas a torná-las mais atrativas ao aluno e um estudo mais específico sobre a 

importância de cada disciplina para a formação profissional dos estudantes, 

conforme seus objetivos e finalidades. 

Na variável Secretaria Geral de Curso (SGC) chama atenção o percentual de 

respostas dadas na escala regular (2) às questões “Ambiente e instalações físicas”, 

“Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” e “Disponibilidade para 

orientação e esclarecimento de dúvidas”, registrando 100% em todos os itens. Estes 

dados revelados pela pesquisa discente, em relação à SGC, mostram a necessidade 

de melhorias no ambiente físico, no atendimento e na disponibilidade de tempo 

adequado para orientações, dúvidas e esclarecimentos que os estudantes 

necessitam. 

Em relação á variável Coordenação de Curso chama atenção o percentual de 

respostas dadas na escala fraco (50,00%), nos quesitos “Relacionamento com o 

alunado”, “Presença durante os horários de funcionamento do curso”, “Empenho na 

resolução das solicitações e necessidades dos alunos” e “Acompanhamento das 

atividades desenvolvidas na unidade de ensino”, sugerindo uma maior dedicação da 

Coordenação na resolução dos problemas relacionados ao curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica os resultados gerais das respostas, 

dadas à escala regular (2), também são significativos: “Infraestrutura do campus” 

(50%); “Condições físicas das salas de aula” (50%), ”Condições de Segurança no 

campus” (50%). Estes dados gerais, relacionados à questão Infraestrutura 

Acadêmica, revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área 

para garantia de um bom funcionamento do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. 
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Em relação à variável Curso, apesar de haver uma preponderância de 

respostas nas escalas bom (3) e ótimo (4), há alguma manifestação de insatisfação 

por parte de alguns estudantes no item sobre a “Utilização de recursos de 

comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso”, que registra 

o percentual de 50% na escala regular (2). Estes dados revelam a necessidade de 

melhoria da comunicação interna entre os professores, alunos, SGC e Reitoria, 

mediante instrumentos práticos e eficientes, assim como o aperfeiçoamento das 

ferramentas digitais utilizadas nas relações da Universidade com o público interno. 
 

- Gastronomia 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Gastronomia está representado por 3 (três) alunos, o que corresponde a 7,14% do 

corpo discente do curso (42 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 100,00% a 66,67%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 100% a 66,67% (soma das escalas de ótimo (4) e 

bom (3)), na variável Coordenação de Curso chama atenção o percentual de 

respostas dadas, na escala regular (2), às questões “Relacionamento com o 

alunado” (33,33%); “Presença durante os horários de funcionamento do curso” 

(66,67%); “Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos” 

(33,33%); o item “Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de 

ensino” registra, na soma das escalas regular e fraco (1), o percentual de 100,00%. 

Esses dados indicam a necessidade de melhoria na relação da coordenação com os 
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discentes e de mais empenho e dedicação na resolução das necessidades dos 

estudantes e do curso. 

Na variável infraestrutura Acadêmica, os quesitos “Infraestrutura do campus” 

e “Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus,” registram 33,33% na 

escala regular (2); o item “Condições físicas das salas de aula” registra 33,33% na 

escala fraco (1) e a questão “Condições de Segurança no campus” registra 66,66% 

somando as escalas regular e fraco. Estes dados relacionados à questão 

infraestrutura revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa 

área para garantia de um bom funcionamento do curso de Gastronomia. 

Em relação à variável Curso, chama atenção o total das respostas situadas 

entre bom (3) e ótimo (4), variando de 33,33% a 100,00%, o que revela uma grande 

satisfação dos alunos em relação ao curso. 

 

- Recursos Humanos 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Recursos Humanos está representado por 10 (dez) alunos, o que corresponde a 

12,98% do corpo discente do curso (77 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, corpo docente, disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), coordenação de curso, infraestrutura, autoavaliação e curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 90,00% a 70,00%). 

Embora o conjunto de respostas na maioria das variáveis avaliadas revele 

percentuais positivos variando de 90,00% a 70,00% (soma das escalas de ótimo (4) 

e bom (3)), na variável Coordenação de Curso chama atenção o percentual de 

respostas dadas, somando as escalas regular (2) e fraco (1), à questão 

“Relacionamento com o alunado” (20%), o que indica a necessidade de melhoria na 

relação com os estudantes. O quesito “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino” registra 20% na escala fraco (1) sugerindo 
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assim mais empenho e dedicação da coordenação na resolução das necessidades 

dos estudantes e do curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica, os resultados gerais das respostas, 

somando as escalas regular (2) e fraco (1), também são significativos nos seguintes 

quesitos: “Infraestrutura do campus (20%); “Laboratórios específicos do seu curso” 

(20%), “Laboratórios de MicroInformática – LAMI” (30%) e ”Condições de Segurança 

no campus” (50%). Estes dados gerais relacionados à questão infraestrutura 

Acadêmica revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área 

para garantia de um bom funcionamento do curso de Recursos Humanos. 

Em relação à variável Curso, chama atenção o total das respostas situadas 

entre bom (3) e ótimo (4), o que revela uma grande satisfação dos alunos em 

relação ao curso. 

 

 

- Redes de Computadores 

O material empírico apresentado na pesquisa avaliativa 2015.1 do curso de 

Redes de Computadores está representado por 4 (quatro) alunos, o que 

corresponde a 7,69% do corpo discente do curso (52 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações 

significativas sobre o curso, relacionadas aos aspectos abordados em cada variável, 

além de questões mais detalhadas relacionadas a essas variáveis, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

As respostas destacadas nos 40 (quarenta) gráficos deste documento, 

indicam nas variáveis trabalhadas, Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de 

Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura, Autoavaliação e Curso, a partir 

da escala: ótimo (4); bom (3); regular (2); fraco (1); sem resposta (0) percentual 

representativo para todas as questões objetivas, com índices majoritários na escala 

de ótimo e bom (variando de 93,33% a 100,00%). 

Embora o conjunto de respostas em todas as variáveis revele percentuais 

positivos, variando de 100,00% a 93,33% (soma das escalas de ótimo (4) e bom 

(3)), na variável SGC chama atenção o percentual de respostas dadas, somando a 

escala regular (2) e fraco (1), à questão “Atendimento às solicitações e 

requerimentos dos alunos” (50,00%). Nos itens “Relacionamento dos funcionários 
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com os estudantes”, “Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas” e 

“Atendimento da Subsecretária” há registros de 25,00% na escala fraco (1); e o 

quesito “Ambiente e instalações físicas” também registra 25,00%, mas na escala 

regular (2). 

Estes dados revelados pela pesquisa discente em relação à SGC mostram a 

necessidade de mudanças no setor para melhorar o atendimento, as relações entre 

funcionários e estudantes e a disponibilidade de tempo adequado para orientações, 

dúvidas e esclarecimentos aos estudantes. 

Na variável Coordenação de Curso chama atenção o alto percentual de 

respostas dadas, somando as escalas regular (2) e fraco (1), nas seguintes 

questões: “Relacionamento com o alunado” (50%); “Empenho na resolução das 

solicitações e necessidades dos alunos” (50%); “Acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino” (50%). O quesito “Presença durante os 

horários de funcionamento do curso” registra 50% na escala fraco (1). Esses dados 

indicam a necessidade de mais empenho e dedicação da coordenação na resolução 

das necessidades dos estudantes e do curso. 

Na variável Infraestrutura Acadêmica é significativo o percentual de respostas 

dadas às questões “Laboratórios específicos do seu curso”, “Acervo bibliográfico 

existente na biblioteca do seu campus” e “Estrutura física da Biblioteca“ que 

registram, respectivamente, 25,00% na escala fraco (1); o item “Condições de 

Segurança no campus” registra 25,00% na escala regular (2); e o quesito 

“Laboratórios de MicroInformática – LAMI” apresenta 50%, somando as escalas 

regular e fraco.  

Esses dados gerais relacionados à questão infraestrutura Acadêmica, 

revelam a necessidade de se realizarem mais investimentos nessa área para 

garantia de um bom funcionamento do curso de Redes de Computadores. 

Em relação à variável Curso, há preponderância de respostas entre bom (3) e 

ótimo (4), exceto no quesito “Utilização de recursos de comunicação institucional 

para resolução das demandas de seu curso”, que registra 25,00% na escala regular 

(2) o que sugere a necessidade de melhorias nessa área.  
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1.3 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DISCENTE 2015.2 – CURSOS DE 
GRADUAÇÃO TRADICIONAL E DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Variável Docente 

A variável Docente foi respondida por 912 alunos e obteve 4.542 respostas 

que foram totalizadas a partir da multiplicação do número de respondentes pelo 

número de turmas em que estes estavam matriculados. A seguir, apresentamos uma 

tabela com as respostas distribuídas por questão: 

Tabela 1: Número e percentual de respondentes à variável Docente. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Assiduidade às aulas. 79 238 405 1.161 2.659 
1,74% 5,24% 8,92% 25,56% 58,54% 

      

2. Pontualidade às aulas. 86 254 399 1.239 2.564 
1,89% 5,59% 8,78% 27,28% 56,45% 

      

3. Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina. 

79 258 415 1.267 2.523 
1,74% 5,68% 9,14% 27,90% 55,55% 

      

4. Utilização de procedimentos 
didáticos e metodológicos 
adequados à disciplina. 

85 417 601 1.440 1.999 

1,87% 9,18% 13,23% 31,70% 44,01% 
      

5. Apresentação do plano de 
ensino com ementa, objetivos, 
conteúdo e estratégias de 
avaliação da aprendizagem. 

111 415 568 1.463 1.985 

2,44% 9,14% 12,51% 32,21% 43,70% 
      

6. Indicação de fontes 
bibliográficas adequadas às 
propostas da disciplinas. 

110 403 536 1.397 2.096 

2,42% 8,87% 11,80% 30,76% 46,15% 
      Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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Variável Disciplina 

A variável disciplina foi respondida por 912 alunos e recebeu 4.542 respostas. 

Os resultados da pesquisa foram totalizados através da multiplicação do total de 

respondentes pelo número de disciplinas em que os alunos estavam matriculados. A 

seguir, a tabela 2 apresenta as respostas distribuídas por questão.  

 

Tabela 2: Número e percentual de respondentes à variável Disciplina. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Contribuição dos 
conteúdos da disciplina 
estudada para a sua 
formação profissional. 

72 406 597 1.400 2.067 

1,59% 8,94% 13,14% 30,82% 45,51% 
 

     

2. Adequação da carga 
horária da disciplina em 
relação aos assuntos 
estudados. 

91 348 658 1.676 1.769 

2,00% 7,66% 14,49% 36,90% 38,95% 
 

     

3. Correlação entre o material 
didático utilizado e a proposta 
da disciplina. 

107 436 602 1.623 1.774 
2,36% 9,60% 13,25% 35,73% 39,06% 

 
     

4. Alcance dos objetivos da 
disciplina estudada para o 
seu curso. 

97 498 571 1.512 1.864 

2,14% 10,96% 12,57% 33,29% 41,04% 
Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2015. Sistematização CPA. 
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1.3.1 ANALISE QUALITATIVA DA PESQUISA DISCENTE 2015.2 
 

O material empírico obtido pelos alunos dos Cursos de Graduação Tradicional 

e Tecnológica relativo à Pesquisa Discente 2015.2, tem como referencia as 

seguintes características: 

• Utilização de instrumento eletrônico com 10 (dez) questões objetivas e 

uma questão aberta, mediante sistema de adesão. 

• Amostra de 912 estudantes dos cursos de Graduação Tradicional e 

Tecnológica da UCSal, representando aproximadamente 10,14% do universo 

do corpo discente matriculado em 2015.2 (8.993 alunos). 

As respostas mencionadas pelos alunos expressam observações significativas 

sobre os cursos, relacionadas aos aspectos abordados sobre assiduidade e 

pontualidade às aulas; conhecimento atualizado dos conteúdos tratados na 

disciplina; estímulo à participação, discussão e expressão de ideias; relacionamento 

com o aluno; indicação de fontes bibliográficas adequadas às propostas da 

disciplina, além de outros aspectos integrantes à disciplina, conforme índices 

revelados pelos gráficos presentes no corpo do trabalho. 

A seguir são apresentadas as principais análises realizadas a partir dos 

resultados obtidos na Pesquisa Discente 2015.2 pelos alunos da Graduação 

Tradicional e Tecnológica. 
 

Variável Docente 

 Os dados empíricos apresentados na Pesquisa Avaliativa 2015.2 sintetizam a 

opinião dos estudantes sobre aspectos relevantes dos cursos. Embora o conjunto 

das respostas revele percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) 

variando de 32,21% a 58,54%, o quesito que trata da “Utilização de procedimentos 

didáticos e metodológicos adequados à disciplina” registra 22,41%, na soma das 

escalas fraco (1) e regular (2). A questão “Apresentação do plano de ensino com 

ementa, objetivos, conteúdo e estratégias de avaliação da aprendizagem” registra 

21,65%, somando essas duas escalas. 

 Esses dados revelam a necessidade de haver melhorias na utilização dos 

procedimentos didáticos em diferentes disciplinas dos cursos, objetivando facilitar o 
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aprendizado dos estudantes. Há também necessidade, na ótica dos estudantes, de 

alguns professores entregarem e discutirem com seus alunos o plano de ensino, na 

primeira semana de aula, explicitando com clareza a ementa das disciplinas, os 

objetivos dos cursos, conteúdos, estratégias de ensino e avaliação da 

aprendizagem. 

 

Variável Disciplina 

Os dados empíricos apresentados na Pesquisa Avaliativa 2015.2 sintetizam a 

opinião dos estudantes sobre aspectos relevantes dos cursos. Embora o conjunto 

das respostas revele percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) 

variando de 36,90% a 45,51%, chamam a atenção os quesitos com percentuais 

significativos acima de 20% somando as escalas fraco (1) e regular (2), como pode 

ser visto nos itens “Contribuição dos conteúdos da disciplina estudada para a sua 

formação profissional” (22,08%); “Adequação da carga horária da disciplina em 

relação aos assuntos estudados” (22,15%); “Correlação entre o material didático 

utilizado e a proposta da disciplina” (22,85%); “Alcance dos objetivos da disciplina 

estudada para o seu curso” (23,53%). 

Esses dados sugerem a necessidade de uma observação mais detalhada por 

parte das coordenações dos cursos e respectivos NDE, nos seguintes aspectos: 

 observação mais detalhada sobre a importância das disciplinas de formação 

específica da matriz curricular no âmbito da formação profissional do aluno; 

 atenção particular em relação à distribuição dos conteúdos programáticos e a 

sua distribuição nos cursos; 

 melhor compatibilidade entre o uso do material didático e a disciplina 

estudada pelos alunos; 

 observação mais criteriosa sobre a maneira como as disciplinas estão sendo 

ministradas com vistas a torná-las mais atrativas ao aluno, com relevância 

para a formação do futuro profissional da área. 

Observa-se pelo conjunto das respostas formuladas pelos alunos, inquietações, 

satisfações/insatisfações, expectativas, desejos, desafios, dificuldades, destacando-

se a importância deste momento para a Universidade, no sentido de perceber de 

modo mais próximo a percepção dos alunos sobre a UCSal e os seus cursos. 
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2. EIXOS E DIMENSÕES AVALIADAS 
 

Neste campo são apresentados e analisados os dados e as informações 

pertinentes a cada eixo/dimensões do SINAES, com base no que foi realizado em 

2015 pela UCSal, considerando os compromissos assumidos pela Universidade na 

vigência de seu PDI 2011/2015. 

Esta seção está organizada em cinco tópicos, correspondentes aos 5 (cinco) 

eixos que contemplam as 10 (dez) dimensões dispostas no artigo 3º da Lei 10.861 

que institui o SINAES. Serão apresentados, num primeiro momento, textos 

introdutórios explicativos de cada eixo, relacionando as metas e ações do PDI 2011- 

2015 com os resultados das pesquisas realizadas em 2015; em seguida são 

apresentados quadros sínteses, por dimensão do SINAES, resultantes da análise 

dos relatórios setoriais 2015 e das pesquisas realizadas com os estudantes e, em 

seguida, é realizada uma análise de conteúdo, considerando de forma crítica, 

potencialidades e desafios da UCSal e de seus cursos, em cada Eixo Temático e 

Dimensão. 

 

2.1 Análise por eixo e dimensão 
 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Esta Dimensão 8 associada ao Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional, 

conforme nota técnica Nº014/2014 CGACGIES/DAES/INEP/MEC, refere-se aos 

processos, resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional vinculados ao 

planejamento da Universidade e de seus cursos e à análise em relação ao que está 

proposto nos documentos Institucionais, especialmente no PDI. 

A Autoavaliação Institucional da UCSal prevista no PDI 2011 – 2015 (p. 21) 

propõe: “potencializar os processos de Autoavaliação nos aspectos quantitativos e 

qualitativos, de modo a interferir na promoção de melhorias do padrão de qualidade 

do ensino, pesquisa, extensão e gestão”. Em seu projeto de Autoavaliação 

Institucional 2014/2015, a UCSal explicita de modo mais claro a articulação entre 

avaliação e planejamento e define esta área como “um processo integrador, 
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dinâmico e relacionado diretamente às estratégias de planejamento e gestão 

universitária”. Nesta compreensão o uso dos resultados de avaliação constitui eixo 

estruturante e aspecto indispensável para que a avaliação se consolide como 

ferramenta de gestão. 

A discussão sobre avaliação, relacionada ao planejamento  teve novo vigor na 

UCSal em 2014, no contexto da nova gestão da UCSal e da nova CPA e teve 

continuidade durante todo ano de 2015. Foram elaborados, nesse período, projetos 

institucionais de relevância como o Projeto de Avaliação Institucional 2014/2015, os 

relatórios de Avaliação Institucional 2014 e 2015, a proposta para elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2015 e que muito contribuíram para 

direcionar as ações institucionais para os próximos anos e estabelecer um processo 

de gestão capaz de superar as dificuldades até então apontadas e lançar os olhares 

em direção ao futuro. 

A seguir são aprofundadas as ações realizadas pela UCSal nestes dois 

grandes temas: avaliação e planejamento e sua relação entre eles: 

 

Avaliação Institucional 

A Universidade Católica do Salvador, através da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA/UCSal), busca implementar um processo avaliativo que gere um 

conjunto de dados e informações junto às diversas instâncias da Universidade de 

modo a qualificar o conhecimento de si mesma. 

Tomando por base as atribuições gerais da CPA contidas no Projeto de 

Autoavaliação Institucional 2014/2015, a CPA desenvolveu as seguintes ações em 

2015: 

1. Elaboração e encaminhamento do Relatório de Autoavaliação Institucional 

2014, para o MEC/INEP, no mês de março de 2015. 

2. Aplicação da Pesquisa Avaliativa Discente 2015.1 para todos os cursos de 

graduação, composta por 7 (sete) variáveis: Corpo Docente, Disciplina 

Secretaria Geral de Curso (SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura 

Acadêmica, Autoavaliação e Curso, e em 2015.2, a consulta girou em torno 

de 2 (duas) variáveis, a saber: Corpo Docente e Disciplina. 
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3. Sistematização dos dados da Pesquisa Discente 2015.1 e elaboração de 

relatórios de avaliação por curso, encaminhados pela Reitoria a todos os 

Coordenadores de Graduação da UCSal. 

4. Sensibilização da comunidade UCSal e divulgação dos resultados da 

avaliação da CPA na SEMOC com a realização da Mesa-redonda sobre 

“Resultados da avaliação como referência para dignidade humana” em 

parceria com a Profª Dra. Nádia Hage Fialho.  

5. Acompanhamento e participação nas visitas da Comissão de Especialista do 

MEC para fins de: 

• Renovação de Reconhecimento do Curso de Geografia - 

novembro/2015. 

• Renovação de Reconhecimento do Curso de Letras com Inglês -   

fevereiro/2015. 

6. Participação nas comissões de acompanhamento de Protocolo de 

Compromisso de Enfermagem e Educação Física. 

7. Participação na Comissão Gestora na Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) - 2016-2020. 

8. Realização e apresentação de roteiro de avaliação aos Coordenadores de 

Curso e NDE, Superintendências e Coordenações em geral para subsidiar a 

elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015. 

9. Organização de um conjunto de reuniões com os professores que compõem a  

Comissão de Articulação dos Cursos/CPA, formada pelos representantes dos 

diferentes cursos de graduação, objetivando o aprimoramento dos processos 

avaliativos desenvolvidos pela CPA. 

10.  Estabelecimento de um cronograma de trabalho visando desenvolver uma 

série de atividades necessárias ao aperfeiçoamento das ações de avaliação 

institucional a serem realizadas no âmbito dos cursos. 

 

Planejamento e Gestão Estratégica 

 O atual momento de reestruturação da Universidade exige cada vez mais 

mecanismos de gestão modernos com vistas ao acompanhamento das mudanças 

que se fazem necessárias na Universidade. Nesse sentido, todas as ações devem 
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ser guiadas por um planejamento de caráter estratégico, a médio prazo, que se 

consolida no PDI da Universidade. 

Durante o ano de 2015, foi constituída uma comissão gestora que foi 

constituída especialmente para coordenação dos trabalhos referentes à construção 

do novo Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 e comissões específicas 

para estudo, discussão e proposições, relacionadas às principais temáticas e áreas 

estruturantes da Universidade. 

Compreendendo o planejamento como um processo que contempla duas 

dimensões interligadas, a de avaliação e a de execução e elaboração, a UCSal 

procurou seguir esse caminho na busca de definir e construir conjuntamente metas e 

ações a serem desenvolvidas para o próximo quinquênio, tomando como base os 

resultados das pesquisas avaliativas, coordenadas pela CPA. 

Este processo foi fruto de um trabalho coletivo, bastante rico e singular na 

história da instituição, envolvendo os diversos setores da UCSal e que promoveu 

intensa reflexão sobre os processos de planejamento e avaliação com vistas a 

subsidiar a tomada das decisões institucionais e enfatizou a importância do 

acompanhamento das suas metas e ações pensadas e formuladas para um período 

de cinco anos. O PDI 2016-2020 contou com a participação das várias instâncias 

universitárias: reitoria, superintendências, coordenadores de curso, professores, 

funcionários técnico-administrativos e discentes, mediante a realização de grupos de 

estudos, reuniões, encontros com setores e com a comunidade acadêmica com 

elaboração de textos por parte das comissões especificas do PDI e apresentadas 

em plenária para discussão e aprovação. O quadro a seguir mostra com mais 

clareza as etapas de elaboração do PDI e os quantitativos dessas reuniões e 

encontros com os diversos setores e comissões de trabalho: 

Quadro 14: Reuniões com Comissões Específicas do PDI. 

CE Coordenadores Data Hora Local 
Extensão Eliana + equipe 19/08/15 9h Palma 
CE III: Cursos Lismara + equipe 19/08/15 14h Pituaçu 
CE IX: Orçto. & 
Financeiro 

Danilo + equipe 20/08/15 9h Palma 

CE VIII: CPA A. Alberto / Fontes + 
equipe 

24/08/15 9h Palma 

GT/Comunidade Decio/Cesar/Silvio/Fontes 24/08/15 14h Federação 
CE II/PPP Silvana/Menezes + 

equipe 
25/08/15 9h Palma 

CE V/Org. Adm Heldo + equipe 31/08/15 9h30 Palma 
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Quadro 15: Etapas de elaboração do PDI. 

 

A mobilização dos diversos segmentos da Universidade para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – foi também uma excelente 

oportunidade para o amadurecimento da cultura de planejamento institucional, 

relacionado à avaliação e a implementação de ferramentas essenciais para a 

melhoria da gestão organizacional. 

Neste sentido, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos do PDI, foram 

utilizados conceitos, dinâmicas e metodologias aplicadas no processo, para 

implementação do planejamento estratégico.  Os representantes das diversas áreas 

da Universidade tiveram a oportunidade de refletir e construir o tripé missão, visão e 

valores para o quinquênio 2016-2020, realizaram a análise do ambiente onde 

estamos inseridos, através da ferramenta amplamente utilizada para este trabalho, a 

Análise SWOT e definiram os objetivos gerais que servirão como referência para os 

próximos anos de gestão da instituição. 

Foi criada uma Assessoria de Planejamento com a finalidade de subsidiar as 

tomadas de decisões através de processos contínuos de geração de informações e 

zelar pela sustentabilidade e crescimento da Instituição. Especificamente em 2015, 

essa assessoria iniciou um processo de acompanhamento do trabalho realizado por 

cada setor e por cada curso e, diante das dificuldades apontadas, traçar caminhos 

para o ano de 2016, com vistas à sustentabilidade de cada curso. Os coordenadores 

e respectivos NDE, bem como os líderes dos diversos departamentos de apoio, 
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puderam exercitar o seu planejamento para o ano de 2016 através da definição de 

objetivos, indicadores e metas que serão acompanhados e avaliados ao longo do 

ano. Tais objetivos foram construídos à luz da missão, visão e valores definidos no 

processo de construção do novo PDI. 

Outro importante trabalho realizado na área de planejamento, e que se 

encontra em fase de elaboração, foi a definição do modelo orçamentário da 

instituição. Esta ferramenta nos permitirá projetar os resultados econômicos e 

financeiros da Universidade, bem como acompanhar o desempenho ao longo do ano 

em curso. É importante salientar que, dentro da linha de transparência administrativa 

e financeira e, sobretudo, o compromisso com a sustentabilidade e perenidade 

institucional, o orçamento será elaborado de forma participativa com Coordenadores 

de Cursos e líderes dos diversos departamentos propondo seus respectivos planos 

para o ano em curso. 

No ano de 2015, no âmbito da gestão universitária, foi também reestruturado 

o Estatuto da Universidade para dar maior agilidade às decisões institucionais e 

proporcionar mais autonomia à Universidade e a cada instância acadêmica e 

Administrativa.  A construção do novo estatuto representou uma mudança profunda 

para a vida universitária e passou por diversas fases, desde a sua concepção até 

chegar à versão final. Foi constituída uma comissão geral, coordenada pelo setor 

jurídico, assim como diversas subcomissões para estudarem o estatuto anterior e 

propor mudanças e inovações que estivessem mais em consonância com as 

necessidades atuais da Universidade. Estes estudos e reflexões conjuntas e as 

consequentes mudanças que foram empreendidas na Universidade, com a 

elaboração do novo Estatuto, favoreceram a colocação da UCSal na esteira do 

século XXI, ajudando as novas gerações, colaborando com a sociedade civil e com 

o estado da Bahia e exercendo a autonomia Universitária com plenas condições 

para ministrar o ensino superior em todas as suas modalidades. 

Essas novas propostas foram apresentadas em duas reuniões do Conselho 

Universitário e do Conselho de Ensino e Pesquisa, realizadas no mês de agosto e 

setembro de 2015, onde os conselheiros tiveram a oportunidade de se manifestar e 

sugerir complementações em relação aos trabalhos apresentados pelas 

subcomissões. Algumas mudanças foram consideradas, a partir das discussões, na 

estrutura do novo Estatuto como a implantação da Pró-Reitoria de Extensão e Ação 

Comunitária; da Assessoria de Planejamento, dos Centros de Ensino, Pesquisa e 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

162 

Extensão no lugar de Institutos; do Centro de Educação à Distancia, da Assessoria 

de Relações Internacionais, dentre outras. 

Todo o trabalho foi coordenado diretamente pela Reitoria, através de 

comissões específicas e grupos de estudos, e as palavras do Reitor, ao final dos 

encontros, dizem muito do que significou esse trabalho para a Universidade “Com a 

reforma do Estatuto da Universidade, superamos o pessimismo e o coletivismo para 

escolher ser referenciais de representatividade sadia e participativa, assumindo 

nossas responsabilidades diante das tarefas que nos foram confiadas. Apesar do 

cansaço físico e emocional, é hora de ação de graças pelos passos qualitativamente 

superiores em relação aos do passado e que garantirão um futuro positivamente 

comprometedor para a nossa Universidade”. 

É apresentado, a seguir, um quadro mais detalhado com as ações 

complementares realizadas pela Universidade e pelos cursos, considerando a 

Dimensão Planejamento e Avaliação que integra este primeiro Eixo. 
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Quadro 16: Principais ações realizadas na Dimensão Planejamento e Avaliação 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Implementação do PPC dos 
Cursos e acompanhamento de 
sua implantação gradativamente 
ao longo do seu 
desenvolvimento. 

Avaliação dos cursos de acordo com 
o PPC elaborado. 
 
 

Possibilidade de 
acompanhamento e avaliação 
dos processos pedagógicos e 
curriculares dos cursos. 

Curto tempo de atividade de 
cursos. 

Alteração dos PPC a partir da 
legislação atualizada do MEC 
pertinente a cada área. 

- Formação de corpo docente 
familiarizado com a 
interdisciplinaridade e com as 
inovações propostas para o 
curso. 

- Baixo comprometimento 
dos professores dos outros 
cursos com a 
interdisciplinaridade prevista 
no PPC. 

Implementação de um novo 
sistema de avaliação de 
aprendizagem. 

Viabilização de acesso de alunos 
e Professores a esse novo 
modelo. 

 

Comunicação junto aos alunos para 
fortalecer a relevância da avaliação; 
atuação dos integrantes do NDE em 
ação motivacional nos Campi. 

Fortalecimento da cultura de 
avaliação.  

Possibilidade de implantação de 
um sistema que possa gerar 
melhorias no processo ensino e 
aprendizagem. 

Pouca sensibilização de 
alguns docentes para a 
questão. 

Implementação de uma 
avaliação integradora 
Institucional para os alunos 
ingressantes na UCSal. 

Orientações aos docentes para 
produção de questões para 
compor a avaliação integradora. 

Consolidação das questões e 
encaminhamento à Coordenação de 
Avaliação Integradora. 

Possibilidade de um maior 
conhecimento dos estudantes 
que ingressam na Universidade 

Formação de banco de 
questões. 

 

Repetição de contextos e 
textos de questões. 

 

Não observância dos prazos 
internos.  

Acompanhamento dos 
resultados das Avaliações 
Integradoras. 

- Participação nas reuniões 
institucionais sobre as Avaliações 
Integradoras Semestrais. 

- Contribuição por parte dos 
docentes e dos discentes para o 
aperfeiçoamento do curso, 
através da análise dos 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
resultados. 

Envio da avaliação dos cursos à 
CPA e planejamento estratégico 
para 2016. 

Elaboração e envio de Relatório 2015 
à CPA. 
 
Elaboração do plano de metas 2016 
Criação de relatório específico e 
anexado ao relatório geral CPA. 
 
Reuniões com a Comissão de 
Articulação Cursos/CPA 
 
Participação dos professores na 
elaboração do PDI. 

Identificar os pontos positivos 
da gestão além de realizar o 
planejamento estratégico dos 
cursos. 

Infelizmente alguns pontos 
são difíceis de se conseguir, 
como por exemplo a 
diminuição da evasão. 

 
Articulação da Avaliação ao 
planejamento estratégico 

  

Não cumprimento dos 
prazos por parte alguns 
coordenadores. 

Aprimoramento das ações dos 
conjuntos dos cursos através da 
produção acadêmica dos 
professores e alunos. 

Produção acadêmica dos professores 
e alunos na elaboração dos TCC. 

Socialização destes trabalhos 
em eventos nos diversos 
eventos nos âmbitos 
universitário e comunitário. 

 

Estabelecimento de contatos 
com alguns coordenadores dos 
cursos para iniciar projetos de 
ações integrativas entre os 
alunos do diferentes cursos, 
usuários e acompanhantes. 

Formação interdisciplinar do alunado. 
 
Prestação de um atendimento de 
maior qualidade aos nossos usuários. 
 
Ampliar as condições de trabalho, das 
competências e habilidades do 
discente com a experiência da Inter e 
transdisciplinaridade. 
 
Implantação efetiva do trabalho 
interdisciplinar fisioterapia / nutrição / 
serviço social com a integração dos 
alunos dos referidos cursos. 

Inexperiência e a falta de cultura 
do trabalho interdisciplinar. 
 
Falta de recursos financeiros. 
 

 

Criação da Comissão de Ações de divulgação dos cursos em Aumentar o número de alunos. Dificuldade na adesão de 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
professores responsáveis pela 
linearização de atividades 
extramuros (de captação). 

escolas de ensino médio. 
 
Participação em eventos em espaços 
públicos (Feira de Integração da 
Paróquia Nossa Senhora da Luz). 
 
Convite aos inscritos no vestibular 
2015.1 para uma visita à 
Universidade e Laboratórios e demais 
dependências dos Campi. 

Dar visibilidade aos cursos e à 
Católica. 
Adesão de professores e de 
alunos nestas atividades. 

Participação dos 
professores nas atividades 
de captação em razão do 
horário de trabalho. 
 

Reuniões com a 
Superintendência Acadêmica, 
com o NDE e os docentes do 
curso. 

Ações realizadas. 
Acesso a todas informações 
concomitantes ao curso por 
toda comunidade acadêmica. 

Falta de disponibilidade por 
parte de alguns professores 
horistas. 

Implantação do “AVALIE, sua 
opinião é importante” dentro do 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

Disponibilização de avaliação dentro 
ambiente virtual de cada disciplina 
composta pelas categorias: aspectos-
pedagógicos, aspectos professor-
tutor, aspectos do ambiente virtual de 
aprendizagem e autoavaliação. 

Feedback de aspectos e 
realização de melhorias. 

Baixa adesão dos alunos 
em responder à avaliação. 

 
Preparação dos cursos que 
passarão por Reconhecimento 
pelo MEC. 
 
 

 
Revisão do PPC dos cursos. 
 
Compreensão e adequação ao 
Instrumento de Avaliação de Cursos 
de Graduação presencial e à 
distância do MEC. 

Possibilidade de melhoria dos 
cursos, partindo de diretrizes do 
MEC e normativas institucionais 
numa reflexão inovadora vivida 
pela UCSal. 

 
Planejamento prévio, com 
possibilidades de ajustes e 
previsão de situações de 
fragilidades do curso, durante o 
processo de Reconhecimento. 

 
Necessidade de ajustes de 
investimentos financeiros, 
tendo como foco as 
demandas do MEC, 
respeitando a situação 
econômica da UCSal e do 
cenário nacional. 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 

As dimensões Missão e PDI e Responsabilidade Social da Instituição 

integram o Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional – e referem-se aos princípios e 

valores fundamentais da UCSal que dão sentido à sua missão como Universidade 

Católica de natureza confessional, comunitária e filantrópica. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (2011-2015) explicita estes princípios, assim 

como diretrizes, objetivos, metas e ações institucionais para este período, 

considerando a identidade da Universidade, sua filosofia de trabalho, sua missão 

institucional voltada para a promoção profissional e humana. 

No que se refere a esses princípios e valores, o PDI (2011-2015) destaca o 

significado humanístico da vida universitária, o compromisso com a busca da 

verdade – seja na perspectiva da ciência ou da fé - e como tal suas proposições e 

ações devem pautar-se pela busca da excelência na formação, assim como na sua 

contribuição para consolidar “um projeto de instituição democrática, participativa e 

engajada no seu meio” (PDI 2011-2015, p. 15). Neste sentido, a Universidade deve 

promover as condições necessárias para a produção critica do conhecimento, assim 

como de suas atividades extensionistas, tendo em vista a autonomia e liberdade do 

pensamento acadêmico. 

A missão universitária explicitada neste documento reitera esses princípios e 

valores fundamentais de “formar cidadãos críticos aptos para o exercício profissional 

e comprometidos com a solução dos problemas e desafios da sociedade, 

privilegiando as dimensões de uma formação ética, social e humana”. De acordo 

com o PDI (2011-2015), as duas grandes metas para este período são: divulgar 

continuamente a missão institucional em toda a comunidade acadêmica e 

acompanhar a execução das metas e ações propostas no PDI, incluindo aquelas 

ligadas ao desenvolvimento de projetos de responsabilidade social na área de 

extensão universitária. 

Durante o ano de 2015 foi criada uma Comissão Específica, no contexto da 

elaboração do novo PDI, com o objetivo de realizar reflexões e estudos de 

atualização sobre a missão, visão e valores da Universidade. Foram realizadas 

leituras, entre os componentes do grupo, sobre os documentos institucionais 
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existentes, para uma maior compreensão da Universidade de seus princípios e 

valores: PDI e PPI 2011-2015; PPC; Constituição Apostólica de João Paulo II com 

as diretrizes para as Universidades Católicas; Estudo de Carlos Petrini sobre a 

identidade da UCSal e sua contribuição à vida acadêmica e social; Discurso de 

posse de Dom Chanceler Murilo Krieger sobre a UCSal. 

Foi realizado um Seminário com os superintendentes, gestores e comissões 

específicas para aprofundamento da missão, visão e valores da UCSal, com a 

apresentação de um texto base, considerando as contribuições de todas as 

instâncias acadêmicas e administrativas da Universidade.  

Os coordenadores de curso também deram suas contribuições, numa reunião 

geral promovida pela Reitoria, onde houve ampla participação dos cursos e 

culminando com a apresentação, à comunidade, de um texto final que passou a 

integrar o novo PDI. 

Estes encontros revelaram um compromisso institucional com a relevância 

social da Universidade e preocupação em oferecer uma educação superior voltada 

para a formação humanística e profissional. 

Traduzindo as ações que garantirão o cumprimento da missão institucional o 

novo PDI relaciona os seguintes objetivos: 

I. Disseminar continuamente a missão institucional em toda 

comunidade acadêmica. 

II. Estabelecer mecanismos de acompanhamento das políticas 

definidas no PPI, PPC e demais projetos acadêmicos. 

III. Acompanhar trimestralmente o cumprimento do cronograma do 

PDI. 

Estes objetivos se concretizam em metas que devem direcionar as diversas 

áreas da Universidade nas suas ações, planos e projetos. 

As discussões e estudos empreendidos no ano de 2015 na construção do 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2016-2020, tendo na sua missão seu 

principal foco, constituíram o ponto de partida para elaboração das demais etapas 

do plano, relacionadas ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. 
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A missão, visão e valores foram assim definidos: 

Missão 

Formar, pelo amor à busca da verdade, cidadãos éticos e profissionais 

comprometidos em servir ao ser humano e colaborar com o desenvolvimento social 

através da excelência no ensino, pesquisa e extensão. 

Visão 

Ser referência nacional e internacional como universidade comunitária, 

reconhecida pela excelência acadêmica e comprometida com o desenvolvimento 

regional. 

Valores 

 Abertura à transcendência e amor à investigação da verdade. 

 Ética nas relações pessoais, sociais e institucionais. 

 Valorização e cuidado com a relação educacional. 

 Transparência administrativa e acadêmica. 

 Sustentabilidade e responsabilidade sócio ambiental. 

 Autonomia colaborativa e gestão participativa. 

 Contribuição com o desenvolvimento integral da pessoa. 

 

 O compromisso da Universidade em cumprir a sua missão institucional pode 

ser percebido através dos resultados das pesquisas realizadas em 2015 entre 

superintendentes acadêmicos, coordenadores acadêmicos e administrativos e 

alunos. Sintetizamos a seguir as principais ações que foram realizadas em 2015: 

 Participação de todas as instancias universitárias na construção do novo PDI 

com uma retomada e reflexão sobre sua missão, visão e valores. 

 Articulação entre PDI, PPI, PPC e Estatuto no âmbito do ensino, pesquisa e 

extensão e gestão acadêmica e garantia da missão da Universidade nos 

documentos oficiais. 

 Reuniões entre pró-reitores de pós-graduação, graduação e extensão para 

implementar uma política de verticalização entre essas áreas, como garantia 

de disseminação das políticas e valores institucionais. 
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 Reuniões entre alunos e professores e realização de ciclos e palestras para 

reflexão do papel do Eixo de Formação Geral (EFG) como disseminador de 

sua missão institucional, no contexto de uma Universidade Católica na 

atualidade. 

 Consolidação da política da extensão da Universidade com a criação da Pró-

Reitoria de Extensão e Ação comunitária e três núcleos da extensão: 

 Núcleo de Programas e Projetos – NPP. 

 Núcleo de Eventos – NCE. 

 Núcleo de Assistência à Comunidade – NEAC. 

 Apresentação da extensão e suas políticas para comunidade UCSal. 

 

É apresentado, a seguir, um quadro mais detalhado com as ações realizadas 

pela Universidade e pelos cursos, considerando a Dimensão Missão e PDI que 

integra este segundo Eixo denominado Desenvolvimento Institucional.  
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Quadro 17: Principais ações realizadas na Dimensão Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
  

Ações programadas Ações realizadas Potencialidades Fragilidades 

Desenvolvimento e/ou 
Participação de representantes 
dos estudantes em iniciativas 
voltadas para o resgate dos 
direitos sociais e humanos. 
Maior aproximação com os 
demais setores da UCSal de 
modo a estabelecer relações de 
solidariedade e apoio mútuo.  

Participação dos estudantes nos 
projetos de extensão universitária 
da UCSal. 
Fórum de encontro de 
movimentos e comunidades 
locais; Estabelecimento de clima 
de apoio mútuo da Universidade 
em geral e de modo mais 
constante entre os membros do 
NAC II. 

Compromisso com as demandas 
sociais e comunitárias. 
Espírito de parceria estabelecido 
entre os diferentes setores da 
UCSal. 

Falta de continuidade das 
ações estabelecidas  

Participação dos Coordenadores e 
dos membros do NDE em 
reuniões para a elaboração do 
PDI e do Planejamento 
Estratégico da UCSal. 

Participação dos Coordenadores 
e dos membros do NDE em 
reuniões para a elaboração do 
PDI e do Planejamento 
Estratégico da UCSal. 

Aculturação das ferramentas de 
Planejamento ao olhar da UCSal, 
garantindo uma identificação 
plena, desde a elaboração das 
primeiras minutas. 

Pouco tempo para 
elaboração, considerando o 
uso simultâneo do tempo para 
a elaboração também do 
Estatuto da Universidade e 
PPC. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

171 

Ações programadas Ações realizadas Potencialidades Fragilidades 

Atualização do Estatuto 

Participação da elaboração do 
novo Estatuto da UCSal. 
Proposta de criação dos Centros 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Discussão sobre as políticas de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade. 
 
Distribuição dos planos entre os 
membros do NDE. 

Momento rico de discussões 
entre os coordenadores e 
diversos gestores da 
universidade sobre a natureza, 
missão, funcionamento e 
desenvolvimento da UCSal. 
 
Facilitação de leituras individuais 
e comentários que possibilitem a 
análise e estímulo ao alcance 
dos resultados. 
Tornar mais conhecidos os 
documentos que envolvem a vida 
universitária e a interação 
harmônica entre PPI e PDI e 
PPC. 

O Estatuto aguarda parecer 
do MEC para ser efetivado. 
 
Seriam necessários mais 
momentos de discussão com 
a comunidade acadêmica. 
 
Densidade do documento, 
sendo recomendável a 
elaboração de resumos por 
temas ou capítulos, para uso 
quando das discussões.  
Ainda há um 
desconhecimento dos 
documentos institucionais por 
parte da comunidade. 

Participação em reuniões com o 
quadro funcional e com a 
Mantenedora, reuniões do 
Colegiado Superior, do Colegiado 
do Curso, do Núcleo Docente 
Estruturante e Superintendência 
de Graduação e Pós-Graduação. 

Maior interação com as 
normativas da Universidade 
Sistematização das ações 
acadêmicas. 

 

Compartilhamento da Visão, 
Missão e Valores com leitura em 
reuniões com Professores e 
alunos, mediante a técnica de 
leituras circulares com 
comentários a cada item. 

Compartilhamento da Visão, 
Missão e Valores com leitura em 
reuniões com Professores e 
alunos, mediante a técnica de 
leituras circulares com 
comentários a cada item. 

Cópias de slides com os itens de 
Missão, Visão e Valores 
entregues pessoalmente a cada 
professor EM REUNIÃO, após a 
leitura coletiva e circular.  

Ausência de alguns 
professores, dificultando a 
aculturação do novo momento 
institucional e a busca da 
excelência acadêmica como 
fator central da ação da 
Universidade. 
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Ações programadas Ações realizadas Potencialidades Fragilidades 
Aproximação do PDI aos cursos 
de Graduação da UCSal (ação 
institucional). 

Inserção dos cursos na política 
de Gestão por Objetivos, com a 
elaboração de metas (objetivos) e 
seus respectivos indicadores para 
o ano de 2016, ao alcance da 
Missão do novo PDI. 

Visão mais objetiva das 
realizações do curso para 2016, 
facilitando o melhor 
gerenciamento dos cursos, 
planejamento de ações e 
otimização de investimentos 
financeiros. 

Estabelecer metas realmente 
possíveis de serem 
cumpridas, quando os 
objetivos dependem de 
muitos setores da UCSal. 

 
Articulação entre o PPC dos 
Cursos com o PDI e PPI no 
âmbito do ensino, pesquisa, 
extensão e gestão acadêmica. 

 
- Ajustes no PPC do Curso em 
consonância com o PDI e PPI. 
 

 
- Possibilidade de inserção das 
demandas do SINAES, no que se 
refere ao PPC, PDI, e PPI. 
 
- Diferenciais competitivos do 
PPC dos cursos, sobretudo em 
relação à carga horária das 
disciplinas de projetos 
integradores. 

 
Pouca participação de alguns 
professores. 

Reunião com os Coordenadores 
de Curso e NDE para 
planejamento e elaboração dos 
objetivos do curso para o PDI.  

Elaboração e apresentação dos 
objetivos do curso para compor a 
revisão do PDI.  

Planejar os objetivos dos cursos 
de acordo com as diretrizes 
institucionais. 
Manter atualizados e alinhados 
os objetivos do curso, conforme o 
seu PPC.  

Conseguir sistematizar as 
expectativas do corpo 
docente e discente nos 
objetivos propostos. 

Elaboração dos objetivos e metas 
do curso. 

Reunião com o professor Luís 
Alberto. 

Os cursos estabeleceram metas 
relativamente altas comparando 
com os anos passados e com 
isto devemos ter uma maior 
gama de atividade de 
ensino/pesquisa/extensão. 

Por ter estabelecido metas 
altas, podemos criar uma 
expectativa que não seja 
atendida. 

Integração e implantação de uma 
Matriz Curricular que contemple a 
oferta dos conteúdos básicos e 
profissionais essenciais com a 
inclusão de conteúdos e 

Implementação da nova Matriz 
Curricular (2015.1). 
Articulação da teoria e prática em 
todos os semestres por meio de 
atividades disciplinares e 

Adequação de carga horária, 
flexibilidade e 
interdisciplinaridade. 
 
Maior articulação teoria e prática. 

Recursos financeiros 
limitados 
Curto tempo para organização 
e desenvolvimento das 
atividades. 
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Ações programadas Ações realizadas Potencialidades Fragilidades 
atividades complementares que 
possam ampliar o conhecimento e 
a articulação com outros saberes 
e, assim, promover o exercício da 
interdisciplinaridade. 

 
 
 

Promoção de ações no âmbito de 
pesquisa, ensino e extensão que 
favoreçam ao profissional egresso 
um perfil generalista, ético, crítico, 
questionador, empreendedor, 
comprometido com as questões 
sociais, com competências e 
habilidades para a assistência ao 
indivíduo e à comunidade. 

interdisciplinares, visitas de 
observação, participação dos 
alunos em projetos de  iniciação 
científica, monitoria, estágios 
curriculares obrigatórios, entre 
outros. 

 
Atualização conforme as 
exigências das diretrizes 
curriculares nacionais para os 
diversos cursos. 
 
Envolvimento dos docentes e 
discentes. 
 
Possibilidade do exercício da 
interdisciplinaridade e da 
interação dos alunos de 
diferentes cursos. 
 
Aproximação com a práxis 
profissional em todos os 
semestres. 
 
Realização de eventos que 
guardam relação com a prática 
dos cursos e de áreas afins. 
 
Oferta de disciplinas optativas 
mais atraentes e que 
contemplam aprofundamento de 
áreas não apreciadas no 
currículo. 
 
Estrutura da Universidade que 
permite a interação com outros 
saberes e a articulação de 
serviços à comunidade. 

Regime de trabalho dos 
docentes. 
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Ações programadas Ações realizadas Potencialidades Fragilidades 

 

Revisão e adequação da matriz 
curricular, considerando-se as 
DNC, LDB, o PPI e o PDI da 
UCSal. 
 
Reuniões periódicas do NDE e 
discussões da nova matriz com o 
corpo docente e discente da 
Unidade de ensino, com vistas à 
melhoria dos cursos, e 
considerando as próximas 
avaliações do MEC, em 2016. 

Discussão ampliada com os 
corpos docente e discente com 
vistas a uma revisão curricular 
mais próxima aos anseios dos 
docentes e acadêmicos do curso. 

Visão equivocada dos 
discentes quanto ao perfil 
pedagógico dos cursos. 
Nível de ingresso dos 
discentes, sem 
conhecimentos prévios 
necessários e turmas com 
formação bastante 
heterogênea, o que acaba 
interferindo no desempenho 
docente, assim como no 
desempenho acadêmico. 

Leitura dos documentos e 
instrumentos relativos às Políticas 
de Extensão. 
Criação de três núcleos na Pró-
Reitoria de extensão: Núcleo de 
Programas e Projetos (NPP), 
Núcleo de Cursos e Eventos 
(NCE) e Núcleo de Assistência a 
Comunidade (NASC). 
Reuniões periódicas com a equipe 
para consolidação e formatação 
da Política de Extensão 
(planejamento, suporte e 
acompanhamento das ações 
extensionistas). 

Reuniões da equipe para 
concepção de uma proposta de 
Extensão aplicável à UCSal. 
Formulação de documentos 
propositivos a serem apreciados 
e legitimados por instâncias 
institucionais superiores. 
Participação no encontro 
Nacional de Pró-Reitores de 
Extensão (16 e 17 de novembro 
de 2015). 
Apresentação da Extensão e 
suas políticas para a Comunidade 
UCSal. 

Consolidação da Política de 
Extensão com a criação da Pró-
Reitoria de Extensão. 
Autonomia vivenciada no 
processo de concepção da 
estrutura e políticas da Extensão 
Inventividade responsável 
defendida em Fórum Nacional 
sobre Extensão, ao propor que 
cada Universidade concebesse a 
Extensão que lhe julgasse 
apropriada. 
Potencialização das ações 
extensionistas com a criação dos 
Núcleos da Extensão. 

Resistência interna para a 
adesão à política de extensão 
Inexistência de um banco de 
dados da Extensão: a 
ausência de dados 
historicamente sistematizados 
sobre as práticas 
extensionistas na UCSal. 
Limitações da recém-
constituída equipe da 
Extensão, no que se refere à 
carga horária. 
Número reduzido de pessoas 
que compõem a equipe de 
Extensão. 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

No PDI (2011-2015) a UCSal incorpora a Responsabilidade Social da 

Universidade a “[...] um projeto de instituição democrática, participativa e engajada 

no seu meio”. Nesse sentido a ação comunitária, a prestação de serviço e a 

assistência social, constituem-se em mecanismos de conquistas e garantia dos 

direitos sociais. Na UCSal o ensino, a pesquisa e a extensão possibilitam o 

cumprimento de sua responsabilidade social, dada a sua natureza confessional, 

comunitária e o seu caráter filantrópico.  

Para cumprimento desse compromisso social, a Universidade tem buscado 

implantar ações de caráter multidisciplinar envolvendo professores e estudantes no 

desenvolvimento de atividades que favoreçam a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades onde atua.  

Desta forma explicita em seu PDI a meta de assegurar a continuidade de 

projetos de extensão e de ação comunitária através das seguintes ações: 

1. Promover a integração entre professores, estudantes e funcionários em 

atividades de intervenção social na comunidade. 

2. Incentivar e promover atividades de pesquisa e de extensão visando à 

integração e a parceria para a maior dinamização das atividades junto à 

comunidade. 

3. Promover a sensibilização e a mobilização da comunidade acadêmica em 

ações de protagonismo social. 

Neste contexto, as temáticas e os projetos ligados à extensão contribuem 

para a superação das desigualdades sociais, consolidação da cidadania e 

compromisso da UCSal com os programas locais e regionais. Entretanto, quando se 

pensa a extensão da Universidade Católica do Salvador, nesse contexto de 

responsabilidade social, ela deve ser mais estimulada em todos os Campi e áreas 

do saber, uma vez que contribuem para ampliar o horizonte cultural e formativo dos 

alunos com reflexos no desenvolvimento da sociedade e da própria UCSal. 

Observou-se em 2015 o expressivo número de atividades e projetos 

desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão com informações relevantes 

relacionadas à implantação da política de Responsabilidade Social da Instituição, a 

programas vinculados às políticas de ação social e à oferta de serviços comunitários 

de extensão. Diversas ações foram empreendidas pela Universidade e pelos 
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diversos cursos da UCSal, nessas grandes dimensões, que podem ser assim 

sintetizadas: 

 Elaboração de diagnósticos sobre a área da extensão da Universidade. 

 Apresentação de projetos de ação social prestados pela Universidade e 

pelos cursos na 18º SEMOC. 

 Acolhimento dos alunos estrangeiros do programa Bridge Year Brasil 

da Universidade de Princeton (EUA). 

 Visitas às instituições sociais mantidas pela Arquidiocese de Salvador. 

 Organização de atividades de atenção à saúde dos funcionários. 

 Desenvolvimento de projetos no bairro da paz através da Santa Casa 

de Misericórdia. 

 

A seguir apresenta-se um quadro mais completo das principais ações 

realizadas pela UCSal, em 2015, nos seus vários cursos, considerando essa 

dimensão Responsabilidade Social. 
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Quadro 18: Principais ações realizadas na Dimensão Responsabilidade Social da Instituição 
  

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Promoção da inclusão social 
mediante o ensino superior. 

Facilitação do ingresso na 
UCSal de estudantes egressos 
do ensino público e de 
camadas sociais de menor 
renda. 

Oferta de orientação para obtenção do 
crédito educativo. 

Vestibular Social. 

Atender setores da população que 
tem dificuldade de ingressar no 
ensino superior. 

Houve uma redução do 
numero de bolsas 100% 
para o vestibular social. 

Levantamento da situação 
tributária da empresa Junior, 
visando encaminhamento de 
solução para a sua reativação.  
 

Estímulo a alunos para buscarem 
levantar a situação tributária da empresa 
júnior. 
Ida, por mais de uma vez, à receita 
federal para buscar informações sobre 
esta demanda. 

 
Junção da teoria à prática 
profissional. 
Exposição dos alunos 
interessados à realidade 
empresarial, incluindo contatos 
com órgãos públicos. 

Dificuldades 
burocráticas externas à 
UCSal. 

Envolvimento das 
comunidades do entorno aos 
Campi. 
 

Participação em reuniões com a Santa 
Casa de Misericórdia para apoio à Pró-
Reitoria em ações no Bairro da Paz. 

Elaboração colegiada de projeto 
para identificação de atuação 
profissional de egressos das 
ações da SCMBA no bairro da 
Paz. 

Formatação do projeto. 

Contato com a Santa Casa de 
Misericórdia da Bahia (SCM), 
via a coordenação de extensão 
da UCSal, para realização de 
parceria no bairro da Paz, 
visando a realização do Plano 
de Bairro, no âmbito do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo. 

Realização de 1 (um) Seminário 
interdisciplinar entre o Núcleo de Gestão 
Social da Santa Casa e a UCSal, em 
outubro de 2015, para apresentação e 
apreciação  dos planos de ação dos 
respectivos Cursos participantes. 

Qualidade e pertinência dos 
planos de ação apresentados. 
 
Aderência do projeto à missão da 
Instituição e do Curso. 
 
Perspectiva de ampliação da 
participação do Curso no contexto 
da parceria a ser concretizada; 

 
- Número reduzido de 
docentes do Curso em 
regime de tempo 
contínuo para participar 
da parceria. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Perspectiva de ampliar a formação 
do aluno. 
 
- Perspectiva de realização de 
projeto com a participação da 
comunidade. 

Inclusão do perfil humanista e 
cidadão dos profissionais no 
PPC dos Cursos. 

- Inserção da característica humanista e 
cidadã como parte da formação básica 
abrangente dos Profissionais das 
diversas áreas do conhecimento. 

 
- Adesão à Missão da Instituição. 
 
 

- Necessária preparação 
dos discentes para a 
realização de trabalhos 
com a comunidade. 

Realização da atividade: 
Mundo invisível da 
Biomedicina. 

A atividade Mundo invisível da 
Biomedicina na feira da paróquia e na 
SEMOC. 

Atentar a comunidade externa a 
importância da lavagem de mãos. 

Poucos alunos 
participaram da 
atividade. 

Promoção de doações a 
comunidades carentes . 

Doação de alimentos arrecadados na 
jornada acadêmica para o NASPEC. 

Auxiliar entidades filantrópicas de 
apoio a comunidade. 

Estamos tentando 
fornecer um apoio 
contínuo às entidades, 
porém é difícil 
sistematizar as ações. 

Mobilização para doação de 
sangue- Hemoba. 
 
 

Orientação e encaminhamento de 
pessoas para potencial doador de 
sangue e cadastramento para doação de 
medula óssea. 
 
Cadastramento de pessoas para 
potencial doador de medula óssea em 
parceria com a Fundação Hemoba. 

Oportunizar aos discentes o 
trabalho de educação continuada, 
mobilização nos três Campi da 
Universidade. 
Participação de 17 alunos. 

Demora na instalação 
do carro – hemóvel e 
iniciar o processo de 
doação refletindo em 
baixa demanda no 
quantitativo de 
doadores. 
 

Realização do Projeto 
TREINAR. 
 

Realização, em 2015, de cinco oficinas 
temáticas: decoração com balões 
(Fazenda Grande do Retiro, 18 
participantes), elaboração de currículo 
(Fazenda Grande do Retiro, 19 
participantes, e Vale das Pedrinhas, 13 
participantes), confecção de tapetes com 

Aproximação entre as dimensões 
Ensino e Extensão. 
 
Contato com a realidade 
extramuros. 
 
Ressignificação da própria 

Insuficiente visibilidade 
interna do Projeto. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

pompons de lã (Brotas, 17 participantes) 
e trabalho em equipe (UCSal, 12 
participantes). Público total do Projeto 
Treinar em 2015: 79 pessoas. 

realidade (pessoal e profissional). 
 
Projeção externa da UCSal e do 
CST em RH. 

Mapeamento dos programas e 
projetos existentes. 
Concepção do projeto da 
Política de Responsabilidade 
Social  
Promoção da integração dos 
programas existentes na 
Universidade. 

Mapeamento dos programas e projetos 
cadastrados na UCSal 
Reunião com os coordenadores com 
vistas a apresentar a Extensão e 
elaborar um diagnóstico preliminar sobre 
as características dos projetos 
Identificação das perspectivas de 
articulação com outros programas e 
projetos. 
 

Coerência com a natureza da 
universidade de ser Comunitária e 
Confessional. 
Existência dos programas e 
projetos propostos e geridos pelas 
unidades de ensino. 
Existência de programas 
premiados e socialmente 
legitimados. 
Ambiência favorável para a prática 
da interdisciplinaridade e 
prestação de serviços. 
Estrutura já existente de prestação 
de serviços gratuitos à 
comunidade nas áreas de 
assistência jurídica, educação e 
saúde. 

Legislação que 
condiciona a certificação 
de filantropia à 
concessão de bolsas e 
não reconhece como 
benefícios os demais 
serviços prestados à 
comunidade 
 Desconhecimento 
acerca da vinculação 
das ações à dimensão 
da Responsabilidade 
Social 
Ausência de dados 
sistematizados sobre as 
ações realizadas na 
universidade 
Desconhecimento sobre 
o que se define como 
Responsabilidade Social  
Divulgação das ações 
para o público interno e 
externo. 

Implementação da parceria 
com o Centro de Convivência 
Irmã Dulce para 
desenvolvimento de Estágio 
Enfermagem em Rede Básica 
de Saúde. 

Realização de estágio de Rede Básica 
de Saúde. 
Ações em Consultório de Rua na área de 
álcool e outras drogas e atenção básica, 
com pessoas em vulnerabilidade social. 

Oferecimento ao alunado da 
oportunidade de atuação na 
Atenção Básica na modalidade 
extra muro, conforme preconiza o 
Ministério da Saúde. 

Falta de interesse inicial 
dos alunos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Implementação da parceria 
com a Escola Alecrim para 
desenvolvimento de Estágio 
Enfermagem em Saúde 
Coletiva. 

Realização de estágio de Saúde 
Coletiva. 
Ações e atividades de Saúde na Escola. 

Oportunidade aos discentes de 
desenvolverem habilidades na 
área de Saúde na Escola. 

Falta de interesse inicial 
dos alunos. 

Assinatura de convênio com a 
NEOJIBA, disponibilizando 
espaço físico para cursos de 
extensão e ensaio do coral no 
Campus da Lapa. 

A utilização do espaço pela NEOJIBA . 
Oferecer ao corpo discente a 
participação nos cursos de 
extensão. 

A NEOJIBA não 
disponibilizou até o 
momento a participação 
dos nossos alunos. 

Campanha outubro Rosa. 
 
Outubro Rosa na SEMOC. 
 

Palestra Câncer de Palestra sobre o 
câncer de Mama por uma Enfermeira do 
município de Salvador.  

 

Oportunizar às comunidades 
acadêmicas e demais 
profissionais do Campus de 
Pituaçu o esclarecimento acerca 
do câncer de mama. 

Baixa adesão devido ao 
acontecimento de 
palestras e/ou cursos no 
mesmo período. 

Realizar Campanha de 
informação sobre o Câncer de 
Próstata buscando alertar os 
homens com mais de 50 anos. 

Uso pelos alunos da disciplina de Saúde 
Coletiva II, de camisas temáticas. 
 
Realização de ações de promoção da 
saúde voltada para o tema como: 
distribuição de Folder, laços azuis; 
orientações. 

Disponibilidade de informações 
sobre o tema à população 
masculina que atua no Campus de 
Pituaçu. 

 

Comemoração do dia Mundial 
do Diabetes Mellitus no 
Campus de Pituaçu. 

Verificação da glicemia capilar em 36 
pacientes. 

Ação interdisciplinar com os 
Cursos de Fisioterapia e Nutrição. 

Ausência de 
planejamento 
antecipado. 

Participação 30º Jogos 
Estudantes do Nordeste - 
NORDESTÃO Salesiano, no 
período de 29/06 a 03/07 de 
2015. 
 

Promoção de Assistências Primária aos 
atletas do evento esportivo oriundos dos 
estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. 
 

Atendimento em nove postos para 
cerca de 2.000 pessoas  entre 
alunos, familiares e professores. 
 
 
Adesão dos alunos e professores. 

Deslocamento dos 
alunos das residências 
para os locais de 
funcionamento dos 
postos os quais, 
correspondiam à grande 
Salvador. 

Participação Feira de Cultura Orientação sobre Hipertensão Arterial e Participação de 10 Alunos do Não Houve. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Japonesa. 
 
 
 
 

Diabetes Mellitus. 
Aferição de Pressão Arterial 
Mensuração de Glicemia Capilar; 
Cálculo de Índice de Massa Corpora 
(IMC). 

Curso de Enfermagem que 
compõem o Leo Clube 
Universitário UCSal. 
 

 
 
 

 

Participação na 21ª Feira da 
Integração da Paróquia Nossa 
Senhora da Luz. 

Foram realizados 70 atendimentos, entre 
eles curativo compressivo, verificação de 
sinais vitais, curativo simples, glicemia, 
lavagem nasal e ocular com soro 
fisiológico aferição de TA, administração 
de medicação, entre outros. 
Realizadas ações de promoção da 
saúde ao público da Feira sobre sob a 
supervisão de um professor enfermeiro.  

 Oportunizar aos alunos aplicar e 
praticar os conhecimentos 
aprendidos em sala de aula, além 
de estimular a solidariedade e 
empatia dos mesmos, exercitando 
o contato com um público 
diferenciado. 
 

 

Palestra com o Professor 
Doutor Josep Sanchez do 
Hospital Val Hebron de 
Barcelona com o tema 
“Promoção da saúde em 
perspectiva internacional”. 
 

O evento contou com a presença de 116 
alunos, sendo: 22 alunos do curso de 
Nutrição, 14 alunos do curso de 
Biomedicina, 05 alunos de Fisioterapia, 
45 alunos de Enfermagem e 30 alunos 
de Educação Física. 

Ação interdisciplinar com os 
Cursos de Saúde. 

 

Palestra no Hospital Roberto 
Santos em comemoração ao 
dia do Servidor Público. 

Ministrada a palestra pela professora 
Ana Emília Campos, no Hospital 
intitulada “Quem cuida merece 
cuidados”. 

Participação dos presentes foi 
bastante motivadora e 
enriquecedora, contribuindo para 
uma reflexão sobre a necessidade 
de mudanças de atitudes em 
relação ao cuidar de si. 

 

Mesa Redonda sobre cultura 
da Paz e a intolerância 
religiosa. 

Todas citadas. Poder dialogar com uma parcela 
da sociedade soteropolitana sobre 
a importância da paz e o papel 
específico das religiões na 
construção da cultura da paz. 

A logística por ter sido 
na Cúria. 
Pouco interesse de 
alguns docentes e 
discentes que não se 
engajam no processo. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Divulgação dos trabalhos da 
Extensão junto à comunidade. 
 
Promoção de eventos de ação 
social junto à comunidade. 
 
Busca de fomentos, convênios 
e parcerias com entidades 
públicas, privadas, 
Organizações Não 
Governamental (ONG) e 
Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
(OSCIP). 
 
Estreitamento de parcerias 
com programas de intercâmbio 
social e / ou religioso e 
programas de voluntariado e 
ações de cidadania propostos 
pela UCSal. 
 
Estabelecimento de parceria 
com a Pastoral na 
Universidade (PNU) para o 
desenvolvimento do programa 
Ações de Misericórdia 
Universitária (AMU). 
 
Promoção de atividades de 
atenção à saúde de docentes e 
funcionários e de suas famílias 

Apresentação dos serviços de ação 
social prestados pela Universidade na 
XVIII SEMOC. 
 
Participação do Dia Nacional da Coleta 
de Alimentos. 
 
 
Reunião com a responsável pelo 
acolhimento dos alunos estrangeiros do 
intercâmbio religioso na UCSal. 
 
 
Estabelecimento de parceria com Viva e 
Deixe Viver, Livres Livros, Anjos de 
Jaleco (em processo). 
. 
Acolhimento dos alunos bolsistas do 
Programa Bridge Year Brasil da 
Universidade de Princeton (EUA). 
 
 
 
Visitas às instituições sociais da 
Arquidiocese de Salvador. 
 
 
 
 
Organização de atividades de atenção à 
saúde dirigidas aos funcionários. 

Oportunidade de vivenciar práticas 
de cidadania e voluntariado. 
 
Oportunidade para os estudantes 
desenvolverem a articulação da 
teoria-prática no contexto social. 
 
Potencialização da visibilidade à 
UCSal. 
 
 
 
Existência de instituições católicas 
em todo o mundo que pode ser 
favorecer intercâmbios. 

Desconhecimento sobre 
práticas de intercâmbio 
social. 
 
Uso insuficiente da 
possibilidade de 
intercâmbio com as 
instituições católicas. 
 
Divulgação ineficiente 
das ações para o 
público interno e externo 
Falta de material de 
apoio para exposição da 
marca UCSal (stand, 
faixa, banner, camisas, 
bonés). 
 
Violência urbana. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Diversificar a oferta de serviços 
à comunidade. 
 
Incentivo à realização de 
atividades culturais 
(apresentações musicais, 
Festival de Música). 
 
Ampliação de atividades 
extensionistas junto à 
comunidade, em especial no 
entorno dos campi. 
 
Estreitamento de parcerias já 
existentes. 

Contato com a Santa Casa de 
Misericórdia com vistas ao 
desenvolvimento de projetos no Bairro 
na Paz. 
Visitas junto com a Pastoral às 
instituições assistidas pela Arquidiocese 
de Salvador. 
Atividades realizadas no salão Interativo 
da XVIII SEMOC com a participação de 
instituição parceiras. 
 
Projetos de extensão (Ambulatório de 
Nutrição e Nutrição UCSal em 
Comunidade). 
 

Possibilidade de interação com as 
comunidades circunvizinhas aos 
campi da Universidade. 
Possibilidade de parcerias com 
associações de bairros. 
Os programas e núcleos já 
existentes (ITCP, NEPE, Sabiá, 
ECOA, entre outros). 
Parceria com a NEOJIBÁ. 
 
Desenvolvimento de ações de 
segurança alimentar e nutricional, 
com pressupostos da  
atenção nutricional humanizada, 
contribuindo para o alcance do 
direito humano à alimentação 
adequada. 

 
Aproximação dos docentes e 
discentes à comunidade interna e 
comunidade externa circunvizinha.  

 
Oferta de serviços gratuitos à 
comunidade. 
 

Dificuldade de conciliar 
os horários das 
atividades propostas 
com a disponibilidade 
do público alvo 
(atividades internas). 
 
Quadro reduzido de 
professores em RTC. 
 
Violência urbana. 

 
No caso da realização 
de projetos de extensão 
em áreas de maior risco 
(como comunidades em 
bairros de maior 
vulnerabilidade social e 
econômica, a exemplo 
do Projeto Nutrição 
UCSal em 
Comunidade), a baixa 
qualidade do transporte 
da Universidade. O uso 
do transporte 
institucional nestas 
situações representa 
segurança para 
docentes e discentes. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Esta dimensão integra o Eixo 3 – Políticas Acadêmicas articuladas à 

dimensão Comunicação com a Sociedade e Políticas de Atendimento aos Discentes 

e Egressos. Trata-se de uma dimensão bastante ampla e que contém grande 

volume de informações e análises, porque dá uma visão de como são 

operacionalizadas as políticas de ensino, pesquisa e extensão, quais as normas 

institucionais definidas para que essas políticas sejam contempladas e como essas 

políticas se articulam entre si.  

Na Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, os aspectos 

referentes à dimensão do ensino estão subdivididos, para efeitos didáticos, em 

combinações de seis perspectivas de análise e avaliação, quais sejam: Avaliação 

pelos discentes da Graduação, Quadro resumo dos Relatórios Setoriais da 

Graduação, Conceitos obtidos no ENADE e CPC a partir de 2011 assim como  a  

análise desses conceitos, Diálogos entre avaliação dos cursos pelo MEC e 

autoavaliação institucional, Quadro resumo do relatório da Pós-Graduação – Lato e 

Stricto Sensu e conceitos da CAPES para Pós-Graduação. Os aspectos 

relacionados às dimensões de pesquisa e extensão estão também contemplados 

nesta etapa de desenvolvimento do relatório e são apresentados em quadros 

resumos, englobando ações de Graduação e Pós-Graduação. 
 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

185 

Avaliação pelos discentes da graduação 
 

O instrumento de avaliação dos cursos pelos discentes de graduação foi 

aplicado no ano de 2015 buscando obter um conhecimento global sobre as 

dimensões essências da Universidade relacionadas às políticas de ensino, pesquisa 

e extensão. Abaixo apresenta-se uma tabela com o percentual de respostas  dadas 

pelos discentes na variável curso. 

 

Tabela 1: Número e percentual de respondentes à variável curso da Pesquisa Discente 
2015.1 - Graduação Tradicional. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Oferta de matriz 
curricular compatível com 
os objetivos do curso. 

39 58 242 561 594 
2,61% 3,88% 16,20% 37,55% 39,76% 

      

2. Oportunidade de 
desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e 
extensão articuladas ao 
ensino. 

76 135 278 522 483 

5,09% 9,04% 18,61% 34,94% 32,33% 
      

3. Oferta de conteúdos que 
relacionem a dimensão 
teórico prática. 

60 76 271 561 526 

4,02% 5,09% 18,14% 37,55% 35,21% 
      

4. Possibilidade de 
empregabilidade no âmbito 
de sua área de atuação. 

77 57 243 564 553 

5,15% 3,82% 16,27% 37,75% 37,01% 
      

5. Utilização de recursos de 
comunicação institucional 
para resolução das 
demandas de seu curso. 

102 89 269 543 491 

6,83% 5,96% 18,01% 36,35% 32,86% 
 

Tabela 2: Número e percentual de respondentes à variável curso da Pesquisa Discente 
2015.1 - Graduação Tecnológica 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Oferta de matriz curricular 
compatível com os objetivos 
do curso. 

0 0 0 11 8 
0,00% 0,00% 0,00% 57,89% 42,11% 

      

2. Oportunidade de 
desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e 
extensão articuladas ao 
ensino. 

0 0 1 12 6 

0,00% 0,00% 5,26% 63,16% 31,58% 
      

3. Oferta de conteúdos que 
relacionem a dimensão 
teórico prática. 

0 0 0 8 11 

0,00% 0,00% 0,00% 42,11% 57,89% 
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4. Possibilidade de 
empregabilidade no âmbito 
de sua área de atuação. 

0 0 1 10 8 
0,00% 0,00% 5,26% 52,63% 42,11% 

      

5. Utilização de recursos de 
comunicação institucional 
para resolução das 
demandas de seu curso. 

0 0 3 10 6 

0,00% 0,00% 15,79% 52,63% 31,58% 
 

 

Análise dos dados 

Na Pesquisa Discente nas respostas dos estudantes há uma preponderância 

entre bom e ótimo nos aspectos relacionados ao ensino, mais especificamente a 

oferta da matriz curricular com ênfase nos eixos de formação (77,31% na Graduação 

Tradicional e 100% na Graduação Tecnológica), a oportunidade de desenvolvimento 

de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino (67,27% na Graduação 

Tradicional e 94,74% na Graduação Tecnológica). 

Mostra-se assim que os cursos de graduação possuem, de forma geral, uma 

boa avaliação nessas dimensões avaliadas. Merece atenção, no entanto, a análise 

dos quesitos relacionados à graduação tradicional: “Oportunidade de 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino”, 

“Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão teórico prática” e “Utilização de 

recursos de comunicação institucional” que apresentam, respectivamente, 

percentuais acima de 20%, somando as escalas fraca e regular, 27,65%, 23,23% e 

23,97%, o que sugere a necessidade de alguma atenção nesses aspectos dos 

cursos. 

É apresentado, a seguir, um quadro mais detalhado com as ações realizadas 

pela Universidade e pelos cursos, considerando a Políticas para o ensino, pesquisa 

e extensão que integra este terceiro Eixo. 
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Quadro 19: Principais ações realizadas na Dimensão Políticas para o ensino (Graduação), pesquisa e extensão da Instituição 
 

ENSINO - GRADUAÇÃO 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Adequação do PPC aos 
parâmetros curriculares 
nacionais para os diversos 
cursos de Graduação. 

Discussões no NDE e junto ao 
corpo docente sobre a 
legislação pertinente a cada 
curso de Graduação. 

Articular o ensino, pesquisa e extensão 
com uma melhoria na sua qualidade de 
sua formação técnica-científica exigida 
na contemporaneidade. 
 
A integração entre teoria e prática 
possibilitando ao aluno discorrer os 
dados da realidade como conhecimento 
elaborado e conhecimento novo. 

 
 
 
A exigência de um PPC 
adequado à carga horária 
mínima exigida pelo MEC. 
 
 

Elaboração final do PPC (Projeto 
Pedagógico dos Cursos). 

 

Elaboração final do PPC e da 
grade curricular dos cursos de 
Graduação, com participação 
do NDE, corpo docente e 
discente. 
 
Submissão à Superintendência 
Acadêmica.  
 
Finalização, entrega, 
divulgação e implantação. 

Elaboração final do PPC incorporando 
ao novo projeto atualizações ao objetivo 
do curso, perfil profissional, campo de 
atuação e matriz curricular. 
 
Adequação do Projeto pedagógico do 
curso à política institucional mediante a 
realização de um trabalho coletivo com a 
participação da gestão, docentes e 
discentes do curso; 
Atualização dos conteúdos relacionados 
aos vários cursos. 
 
Elaboração de uma matriz curricular 
mais articulada com as demandas 
profissionais da atualidade.  
 
Inserção da concepção de competências 
e habilidades nos projetos pedagógicos 
dos cursos. 
Compatibilização entre a formação 
profissional e as demandas de mercado. 

Dificuldade de contemplar 
no novo projeto todos as 
novas tendências e 
sugestões detectadas para 
os cursos. 
 
Condição horista de parte 
do corpo docente. 
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ENSINO - GRADUAÇÃO 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Instituição de Projetos 
Integradores na Matriz Curricular 
dos diversos cursos. 
 
 
 
 
Realização de atividades de 
caráter interdisciplinar. 

Desenvolvimento dos Projetos 
Integradores nos seus 
respectivos semestres. 
 
 
 
Aprofundamento de 
conhecimentos relacionados 
aos seguintes temas: Ética e 
Responsabilidade 
Socioambiental, Gestão por 
Competências e Qualidade. 
 

 
Participação efetiva dos alunos nas 
atividades. 
 
Possibilidade para ampliar 
conhecimentos por meio do estudos e 
debates entre professores e estudantes. 
 
Fortalecimento da identidade de curso e 
do sentimento de pertencimento. 

Insuficiente abordagem 
interdisciplinar na 
condução dos Projetos. 
 
Dificuldade para 
operacionalização de 
ações interdisciplinares em 
função de restrições de 
horários por parte dos 
Docentes e Discentes. 

Discussão sobre os resultados 
do ENADE nos diversos cursos 
com vistas à melhoria das notas 
para a próxima avaliação a ser 
realizada pelo MEC. 

Acompanhamento, pelas 
coordenações dos cursos, das 
visitas das comissões do MEC 
para autorização e 
reconhecimento de cursos, 
além de assessoria na 
confecção de protocolos de 
compromisso para cursos com 
nota baixa no ENADE. 

Grande aprendizado por parte das 
coordenações de curso. 

Prazos curtos para e 
escassez de recursos para 
atender a todas as 
demandas da regulação 
do MEC. 

Planejamento e elaboração da 
avaliação integradora. 

Orientação aos professores 
para a elaboração de quatro 
questões em cada disciplina, 
visando constituir um banco de 
questões.  
Tornar disponível de forma 
randômica a escolha das 
questões a serem remetidas à 
coordenação de Avaliação 
Integradora Institucional. 

Discussão acerca do ato de avaliar. 
Possibilidade de ampliar a ação de 
avaliação, buscando envolver outros 
aspectos institucionais.  
 

Dificuldade de elaboração 
das questões de forma 
conjunta, pelos respectivos 
grupos de professores. 

Aulão preparatório para o Realização de 2 aulões Possibilidade de informar e sensibilizar Baixa adesão às provas. 
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ENSINO - GRADUAÇÃO 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

ENADE e elaboração da Prova 
Simulado ENADE. 

preparatórios para os 
estudantes que fizeram prova 
ENADE e elaboração  de 2 
Provas para Simulação do 
ENADE. 

para a importância de instrumentos de 
avaliação, como o ENADE, para as 
instituições de ensino superior e 
carreiras profissionais. 
Possibilidade dos estudantes poderem 
tirar eventuais dúvidas sobre o conteúdo 
das provas, como também poderem 
treinar a lógica, e formato das avaliações 
ENADE.  

 
Dificuldade de mobilizar os 
estudantes para a 
importância do exame. 
 
 
 

Mobilização para o ENADE. Elaboração de plano de ação 
junto às coordenações para 
atividades de preparação do 
alunos para o ENADE 2015. 
Curso participantes: 
Administração, Ciências 
Contábeis, Comunicação 
Social – Publicidade e 
Propaganda, Direito, Teologia, 
Gastronomia, Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Preparação de simulado para 
os formandos que participaram 
do ENADE.  
 
Ações de acompanhamento na 
resposta ao questionário e no 
dia da prova. 

Foi uma possibilidade, antes de tudo, de 
sensibilização da comunidade 
acadêmica em ralação ao valor do 
ENADE. 

Nem todos os setores da 
Universidade estão 
sensibilizados quanto ao 
valor do ENADE para a 
instituição, então houve 
muitas dificuldades no 
apoio às ações realizadas 
no dia da prova. 

Reuniões com as coordenações 
de Curso para divulgação e 
informações sobre a política de 
desenvolvimento profissional dos 
professores. 

Reuniões Coletivas com as 
coordenações 
 
Reuniões isoladas por cursos  

Sensibilização da importância do 
trabalho em parceria Coordenação e 
corpo docente. 

Maior integração entre 
coordenadores e 
professores 
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ENSINO - GRADUAÇÃO 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Acompanhamento aos 
coordenadores e seus 
respectivos NDE na retomada de 
gestão dos cursos. 

-Reuniões de 
acompanhamento com os 
coordenadores e NDE. 
-Acompanhamento da tarefa 
de execução do Planejamento 
Estratégico para 2016. 
Atendimento individualizado 
aos coordenadores em suas 
necessidades específicas, 
inclusive de planejamento de 
novas infraestruturas e 
aquisição de equipamento. 
Acompanhamento junto ao 
financeiro de processos de 
economia na aquisição de 
insumos para aulas de 
laboratório. 

Alguns coordenadores se destacam em 
suas capacidades de gestão, o que 
ajuda a disseminar uma nova cultura 
organizacional na gestão de cursos de 
Graduação na UCSal. 
Os NDE tem se mostrado importantes 
colaboradores na gestão dos cursos 
junto aos coordenadores. 

Alguns coordenadores 
carecem de formação 
específica para gestão de 
cursos de ensino superior. 
Algumas composições de 
NDE precisam ser 
fortalecidas com 
professores de áreas 
próprias do curso. 

Reuniões ordinárias do NDE e 
semestrais com o Colegiado de 
curso. 
Diálogo com formadores 
responsáveis pelos discentes. 

Todas citadas. Compromisso responsável do NDE. Nem todos os cursos têm 
seus colegiados 
constituídos. 

Realização de Encontro 
semestral entre coordenadores e 
professores. 
 

- Realização de 2 encontros 
anuais. 

 
- Possibilidade de articulação das ações 
pedagógicas no escopo do PPC. 
 
- Elaboração de trabalho coletivo de 
ajuste de cronogramas de aula, 
integração de conteúdos. 
 
- Possibilidade de troca de experiências 
relativamente a metodologias de ensino-
aprendizagem.  

 
- Indisponibilidade de 
alguns professores para 
frequentar as reuniões. 
 
- Regime de trabalho 
horista da maioria dos 
docentes. 
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e avaliação. 
Implementação da Política de 
Estágios na UCSal. 

Reuniões com professores  
supervisores acadêmicos e 
supervisores de  campo 
visando orientar para a 
implantação da nova Política 
de Estágio na UCSal. 
 
Seminário semestral com 
alunos relacionado à inserção 
em campo de estágio. 
 

Maior articulação e interação entre 
supervisores de campo e acadêmicos. 
 
Política de Estágio fortalece o processo 
de formação profissional. 

Número crescente de 
faculdades dificulta a 
consecução de vagas de 
estágio. 
Recursos insuficientes 
dificultam o acesso aos 
campos de estágio. 
Instituições cobram 
contrapartida material para 
abertura ou manutenção 
dos campos de estágio. 

Articulação com organismos 
parceiros e abertura de novos 
campos de estágio. 
Monitoramento dos campos de 
estágio. 

Reunião entre supervisores e 
membros do NDE sobre o 
processo e as demandas 
inerentes ao estágio. 
Articulação com organismos 
parceiros. 
Encaminhamento e 
acompanhamento do processo 
seletivo de estágio. 
Visitas e contatos telefônicos 
com instituições / campos de 
estágio realizadas pelos 
supervisores acadêmicos e 
membros do NDE. 
Realização de reuniões com 
supervisores acadêmicos e de 
campo. 
Levantamento de novas 
possibilidades de abertura de 
convênios para estágio. 
 

Inserção de estudantes em campos de 
estágio 
Fortalecimento da relação com as 
instituições parceiras. 
Fortalecimento dos campos de Estágio 
nos núcleos de extensão da 
Universidade Católica (UNAFISIO; PAE 
e NPJ). 
Socialização das experiências de 
Estágio durante a SEMOC. 

Campos de estágio 
estabelecem acordos com 
IES como condição para 
absorverem estudantes 
em campos de estágio, 
implicando na redução das 
possibilidades de vagas 
para estudantes da 
Universidade Católica. 
Competição de vagas por 
estágio é acirrada. 
Dificuldade de inserir 
estudantes trabalhadores 
do turno noturno em 
campos de estágio. 
Parceria limitada com 
instâncias de caráter 
governamental. 
Dificuldades institucionais 
(INSS) limitam 
possibilidades de abertura 
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de novos campos de 
estágio com as Secretarias 
de Estado. 

Implantação da nova Ficha de 
Avaliação do aluno dos Estágios. 

Implantação da nova Ficha de 
Avaliação dos Estágios. 

Tornou a avaliação mais clara e objetiva, 
o que ajudou ao professor a discriminar 
todos os itens da avaliação de modo que 
os alunos puderam compreender os 
pontos fortes e fracos. 

A avaliação do estágio 
depende da 
observação/percepção do 
supervisor de estágio, e 
isso lhe confere um caráter 
extremamente subjetivo, 
assim, em alguns 
momentos existe uma 
dificuldade de estudante 
em compreender o 
processo avaliativo. 

Resolução das pendências dos 
alunos de currículos antigos, 
realizando acompanhamento 
individual da matrícula desses 
alunos. 

Plantão pedagógico no 
período da matrícula. 

Melhor gerenciamento das pendências 
dos alunos de currículos antigos. 

 

Divulgação deficiente do 
Plantão pedagógico, como 
por exemplo, avisos no 
Portal no momento da 
matrícula. 

Encaminhamento dos alunos 
com dificuldades pedagógicas, 
de leitura, interpretação e 
redação de texto para o Núcleo 
de Apoio Psicossocial e 
Pedagógico. 
Promoção de oficinas de 
interpretação e leitura de artigos 
científicos. 

Encaminhamento de alunos ao 
Núcleo de Apoio Psicossocial 
e Pedagógico. 

Existência do Núcleo de Apoio 
Psicossocial e Pedagógico. 

Irregularidade de feedback 
por parte do Núcleo 
Falta de uma maior 
sistematização dos dados 
e do acompanhamento 
Não foi realizada a oficina 
por falta de professores 
com carga horária 
disponível. 

Incentivar na capacitação 
pedagógica dos professores. 
 

Oferta do Curso de 
Especialização em Docência. 

Sensibilização dos professores acerca 
da importância da formação docente. 
Garantia de maior qualidade da 
formação docente (pedagógica) dos 
nossos professores. 

Baixa adesão dos 
professores da UCSal. 
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Estimular professores e alunos 
na elaboração de eventos 
 
Estimular a realização de 
atividades multidisciplinares. 

Organização de Eventos 
Científicos. 
Semana do Idoso, Feiras de 
Saúde, Feira da Paróquia, 
Outubro Rosa, Novembro 
Azul, Dia Mundial do Diabetes. 

Adesão do alunado com participação 
efetiva. 
 

Pouca divulgação destes 
eventos. 
Atraso na emissão dos 
certificados. 
Custo operacional, uma 
vez que os eventos são 
gratuitos. 

Oferecer e ampliar o quadro de 
professores em regime de tempo 
contínuo. 

Efetivação dos NDE. 
 
Inclusão de professores em 
RTC. 

Professores em RTC têm carga horária 
disponível para atuar em outras 
instâncias do curso, que não apenas 
ensino. 
NDE atuantes. 

Poucos professores 
envolvidos com a 
instituição. 

Alinhamento dos artigos 
produzidos no TCC com as 
exigências das melhores revistas 
científicas. 
Padronização das 
apresentações de acordo com a 
política Institucional . 

Elaboração do Regulamento 
para TCC dos diversos cursos 
de acordo com a legislação 
(Resolução nº 11 de 12 de 
novembro de 2015). 
 

Reflexão a respeito das questões gerais 
que envolvem o aluno. 
A motivação para participar 
regularmente das reuniões e pesquisas 
científicas. 
Motivação para melhoria da qualidade 
dos artigos produzidos 

Dificuldade na implantação 
das normativas gerais para 
os alunos que estão no 
meio do processo. 
Diversidade nos formatos 
de TCC de cada curso. 

Estruturação e implantação de 
ações para melhoria e 
qualificação dos cursos. 

Planos de Ensino revisados e 
discutidos. 
Avaliação integradora para os 
primeiros semestres do curso; 
Incentivo a qualificação 
docente. 

Melhor articulação dos conteúdos. 
Incentivo à utilização de metodologias 
ativas. 
Incentivo à interdisciplinaridade. 

Dificuldade de adesão de 
todo o corpo docente. 
 

 

 
Promoção de atividades de 
ensino em prol de melhorias 
acadêmicas para os cursos. 

 
Uso de metodologias ativas 
como estratégia de ensino-
aprendizagem nas disciplinas 
do eixo de formação específica 
(como também, algumas 
disciplinas do eixo de 
formação básica). 

 
Reflexão sobre o discente como agente 
principal do processo de aprendizagem. 

  
 

Resistências de alguns 
docentes e discentes no 
uso de novas 
metodologias. 
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Incentivo à produção científica 
dos estudantes de Graduação da 
UCSal através da divulgação dos 
melhores TCC. 

Prêmio de melhor artigo de 
TCC 2015. 

Incentivo à divulgação científica dos 
estudantes através de premiações. 
 
Melhoria na qualidade dos projetos e 
reconhecimento da qualidade dos cursos 
da UCSal no ensino superior local. 

 

Apoio à produção científica e 
auxílio à participação em 
eventos científicos, técnicos e 
culturais. 
 

Atendimento a pedidos de 
docentes e discentes para 
apoio à participação em 
eventos técnico-científicos 
com passagens e 
hospedagem. 

Favorecimento da participação da 
comunidade acadêmica em eventos 
científicos de relevância. 
Aumento da produção científica da 
comunidade acadêmica.  

 

Promoção de Palestras. Palestra com Prof. Marcos 
Masetto na Semana 
Pedagógica da UCSal 2015. 

Promoção da reflexão sobre a 
importância do papel do professor na 
contemporaneidade. 

Falta de instrumento de 
avaliação sobre a 
repercussão da ação. 

Participação na Campanha 
Nacional de Hanseníase e 
Verminoses para o ano de 2015 
em parceria com a  Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Treinamento sobre 
hanseníase. 
Ação de educação em saúde 
nas escolas. 
Preenchimento de formulário 
da campanha. 
Acompanhamento as unidades 
em casos suspeito de 
hanseníase. 
Tabulação de dados e 
construção de relatórios. 

Adesão ao projeto de extensão 
universitária promovida pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Participação de 35 alunos, distribuídos 
nos 12 Distritos Sanitários do município 
de Salvador. 

Espaço de tempo curto 
para seleção dos alunos. 

Participação da comunidade/ 
UCSal no Salão interativo. 
 

Orientação sobre Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus. 
Aferição de Pressão Arterial 
Mensuração de Glicemia 

 Atendimento a 254 pessoas.  
 
 Implementação do Processo 
aprendizado dos discentes participantes 
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Capilar. 
Cálculo de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

Comemoração do Dia do Idoso. Ação interdisciplinar com os 
cursos: Educação Física, 
Fisioterapia, Nutrição e 
Enfermagem com um Estudo 
de caso sobre a Capacidade 
Funcional do Idoso. 

Trabalho interdisciplinar, a adesão de 
200 alunos, com 63 alunos do curso de 
enfermagem.  

 

Estabelecimento de parcerias 
nacionais e internacionais. 
 
Divulgação das parcerias e 
oportunidades junto à 
comunidade. 

Contato com a Assessoria de 
Relações Internacionais da 
UCSal. 
Reunião com a responsável 
pelo acolhimento dos alunos 
estrangeiros do intercâmbio 
religioso na UCSal. 
Acolhimento dos alunos 
bolsistas do Programa Bridge 
Year Brasil da Universidade de 
Princeton (EUA) e visita ao 
ECOA. 

A existência da Assessoria de Relações 
Internacionais. 
Interação e troca de experiências dos 
alunos intercambistas com os da UCSal 
Ampliação da rede de relacionamento 
nacional e internacional com 
oportunidade para os alunos da UCSal 
vivenciarem outras culturas. 
Promoção da marca UCSal. 
Oportunidade de potencializar o 
intercâmbio religioso. 
Existência de programas e projetos 
sociais no âmbito da universidade que 
podem acolher os intercambistas. 

Pouca experiência de 
intercâmbio. 
Desconhecimento das 
parcerias e ações 
existentes. 
Inexistência de uma 
política e cultura 
institucional de 
voluntariado. 

Implantação do EAD nas 
disciplinas do Eixo de Formação 
Geral (EFG) dos cursos da 
UCSal. 

Implantação das disciplinas 
semi-presenciais – estão 
sendo implantadas na UCSal 
disciplinas semipresenciais 
usando recursos pedagógicos 
desenvolvidos em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
Todas as disciplinas do Eixo 
de Formação Geral e algumas 
disciplinas dos Eixos Básico 

Oferecer à comunidade acadêmica maior 
flexibilidade de acesso ao ensino e 
inovação no processo de ensino-
aprendizagem. 
O ensino de cursos EAD possibilita 
ampliar o raio de acesso ao ensino 
superior. 

Dificuldade com uma 
mudança de cultura em 
relação à inovação 
tecnológica no ensino. 
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de Formação estão sendo 
executadas e programadas 
nesse sistema. 
Implantação de novos cursos 
em EAD – Educação à 
distância – foi protocolado 
junto ao MEC o pedido de 
autorização de quatro Polos de 
Apoio Presencial em 
Camaçari, Jequié, Salvador e 
Vitória da Conquista. Foi 
pedida a autorização para 
implantação de três cursos de 
Graduação em EAD: 
Administração, Gestão de 
Recursos Humanos e 
Pedagogia nestes polos. 

 
Oferta e ampliação das 
disciplinas semipresenciais 
dentro dos 20% das disciplinas 
cursos da Graduação presencial. 

Preparação e oferta da 
disciplina do Eixo de 
Formação Geral na 
modalidade a distância nos 
cursos da Graduação 
presencial (cursos 
reconhecidos).  
Preparação das salas virtuais 
Eixo de formação Geral. 
Selecionar professores 
formadores para confecção e 
entrega do material da 
disciplina. 
 Elaboração e entrega dos 
materiais da disciplina. 
Gravação do vídeo de 

Mestre e doutores. 
 Professor formador da instituição; 
Produção de material didático próprio da 
Universidade. 
Ambiente virtual de aprendizagem 
plataforma com livre moodle. 

Legislação limita oferta da 
modalidade para cursos 
não reconhecidos 
(engenharia química, 
mecânica, biomedicina, 
nutrição, engenharia de 
software e arquitetura). 
Professores sem 
experiência em produção 
de material/gravação de 
vídeo. 
Professores que  não 
cumprem procedimentos 
acadêmicos da EAD. 
Estudantes sem perfil a 
autonomia, disciplina e 
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apresentação da disciplina 
Revisar os materiais didáticos 
para publicação no AVA.  
Integração dos sistemas 
acadêmicos com ambiente 
virtual de aprendizagem. 

colaboratividade. 

Implantação de mudanças no 
Sistema de Avaliação. 

Realização de Seminário 
“Avaliação da Aprendizagem 
na Universidade: Desafios e 
possibilidades”, para 
discussão e levantamento de 
propostas sobre o sistema de 
avaliação da UCSal. 
Elaboração de nova normativa 
para o sistema de avaliação, 
com a supressão da prova 
final, e implantação da 
Avaliação Integradora em 
2016. 

Foi uma grande oportunidade de discutir 
não somente a implantação de um novo 
sistema de avaliação, mas também 
levantar questões fundamentais sobre o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Houve muita resistência 
com a retirada da prova 
final por parte do corpo 
discente, porém foi feita 
uma negociação junto à 
reitoria para realizar ações 
que minimizem possíveis 
dificuldades com o novo 
sistema de avaliação. 

Implantação do curso de 
Psicologia. 

Planejamento para criação do 
curso de Psicologia na UCSal, 
juntamente com seu Projeto 
Pedagógico e composição de 
Corpo Docente. 
Envio ao MEC do pedido de 
autorização do curso de 
Psicologia. 

Existe uma grande expectativa da 
comunidade acadêmica e da sociedade 
sobre o lançamento do curso de 
Psicologia na UCSal. 

Lentidão do MEC em 
responder ao pedido de 
autorização e marcação da 
visita para autorização. 

Revisão de legislação 
acadêmica. 

Revisão da legislação 
acadêmica da UCSal: TCC, 
trancamento de matrícula, 
colação de grau, estágio, 
curso de férias, monitoria, 
sistema de avaliação. 

Atualização da legislação defasada em 
20 anos. 
Oportunidade de discussão sobre os 
processos com a comunidade 
acadêmica.  

Ainda falta atualizar alguns 
regimentos de processos 
acadêmicos. 
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Implantação do PED. Instituição de um comitê de 

professores que compõem o 
PED, auxiliando na execução 
de suas atividades. 
Realização de seminários e 
oficinas junto ao corpo 
docente. 
Realização do curso de 
especialização “Docência no 
Ensino Superior”. 

Excelente espaço de provocação aos 
professores em sua atividade de ensino. 
 

Nem todos professores 
ainda aderem às 
propostas. 

Planejamento de ações para o 
Programa Espaço Docente. 

Reuniões para elaboração de 
um cronograma de ações . 

Definir equipe de trabalho 
Oficializar o programa com Ato do Reitor. 

Atraso na definição da 
equipe e da 
institucionalização do 
Programa.  

 

PESQUISA 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Participação dos professores 
e estudantes em eventos 
científicos para divulgação de 
trabalhos. 

Apresentação em Congresso 
Nacional e Internacional sobre 
Assessoria Pedagógica. 

Divulgação e articulação com 
parceiros de outras instituições. 

Experiência ainda 
incipiente. 
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Fortalecimento dos Grupos de 
pesquisa interdisciplinares. 

Foram criados grupos de pesquisa 
em diversos cursos da UCSal. 
 
Incentivo à realização de reuniões 
regulares. 
 
Incentivo ao corpo docente e discente 
para a adesão aos grupos. 
 
 

A inserção de alunos em grupos é 
fundamental para a formação de um 
profissional crítico. 
 
Facilidade de comunicação 
científica entre estes grupos para 
haver um maior fluxo de 
conhecimento. 
. 
Fortalecimento dos grupos 
existentes ao invés da criação de 
novos grupos. 
 
Professores motivados em aderir às 
novas propostas institucionais. 
 
Participação dos cursos nos 
programas de iniciação científica. 
 
Encontros com abordagem de 
temáticas contemporâneas e a 
formação do pesquisador na 
Graduação. 

Infelizmente nem todos os 
alunos do curso 
conseguem ser alocados 
em grupos pesquisa. 
Falta de um espaço físico 
específico para 
desenvolvimento das 
atividades de pesquisa 
dos grupos. 
Necessidade de 
elaboração de projetos 
para a captação de 
recursos por meio de 
editais. 
Poucos professores em 
RTC (maioria horistas). 
 
 

Iniciação Científica 
 

 
Realização de reuniões mensais com 
o grupo. 
 
Participação na pesquisa: 

Apresentação e discussão sobre 
como escrever um projeto de 
pesquisa e submissão em editais 
Envolvimento de 09 estudantes de 
iniciação científica. 

Incompatibilidade de 
horário dos componentes 
do grupo para reunião. 
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“Discriminação racial e igualdade de 
direitos: a implementação da política 
nacional de saúde integral da 
população negra, do programa de 
combate ao racismo institucional no 
município de Camaçari-Bahia“. 
 
Participação de bolsistas em 
Seminários de Iniciação Científica.  

Parceria com CNPq e FAPESB. 
 
Oportunidade de bolsas, concedidas 
pelos órgãos de fomento aos alunos 
do PIBIC. 
 

 

Ampliação da produção 
científica. 

Publicações de artigos em revistas 
nacionais e internacionais. 
 
Participação de professores em 
congressos nacionais e 
internacionais. 

  

Oficina de Escrita Cientifica. Adesão significativa de docentes com 
titulação de mestrado e doutorado na 
Oficina de escrita cientifica. 

Capacitar o docente inserido em 
programa de pós-graduação stricto 
sensu e aqueles que almejavam 
fazê-lo. 
Estimular a produção científica. 

Horário oferecido não 
contemplou as 
necessidades de todos 
que gostariam de 
participar. 

Integração dos alunos na 18ª 
Semana de Mobilização 
Científica - SEMOC 
 
Indicação para os alunos de 
cursos e palestras com temas 
transversais aos conteúdos 
das disciplinas da graduação. 

Seleção de palestras e cursos; 
divulgação para os alunos; incentivo 
para a realização de inscrições; 
acompanhamento das participações. 

Inserção dos alunos na SEMOC. 
 
Ampliação do conhecimento. 

Baixa adesão à 
programação diurna em 
função das atividades 
laborais dos alunos. 

Ações de extensão de curta duração 
(18ª Semana de Mobilização 

Científica/SEMOC). 

Proporcionou aos docentes e 
discentes espaços interdisciplinares 
de educação continuada, nos 
âmbitos da graduação e pós-
graduação, bem como prestação de 
serviços à comunidade interna e 
externa à UCSal. 

Ausência de maiores 
possibilidades de estrutura 
física e financeira para 
melhor executar algumas 
ações acadêmico- 
científicas do curso. 

Ampliação na oferta de Mini-cursos, 
mais que dobrando a participação de 

Inserção dos alunos na SEMOC. 
 

Baixa adesão à 
programação diurna em 
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docentes do curso, em relação ao ano 
anterior. 
 
Seleção de palestras e cursos; 
divulgação para os alunos; incentivo 
para a realização de inscrições; 
acompanhamento das participações. 

Ampliação do conhecimento. função das atividades 
laborais dos alunos. 
 
 

Participação de professores e 
alunos do Curso na 18ª 
Semana de Mobilização 

Científica (SEMOC – 2015) 
“Direitos Humanos, Ética e 

Dignidade” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

295 trabalhos inscritos no formato de 
palestras, conferências, mesas 
redondas e minicursos contra 190 do 
ano anterior. 
 

 
Experiência adquirida pelos alunos 
para as próximas atividades. 
Incremento do incentivo à produção 
científica. 

 
Número reduzido de 
atividades propostas pelos 
Cursos. 
Baixa adesão dos 
professores às atividades 
da SEMOC. 

Realização da Jornada de 
Comunicação Social, com a 
organização de 2 Mesas Redondas: 
1) Mídia e Ética; 2) Economia 
Criativa. Oferecimento de 3 
Minicursos: 1) Comunicação Visual e 
o Planejamento Visual Gráfico; 2) 
Introdução às Normas para 
Elaboração de Textos Acadêmicos; 3) 
A Ética e os Valores nas Relações 
Humanas. E realização da 1ª Mostra 
Universitária de Cinema e Cultura 
sobre o tema “Direitos Humanos, 
Ética e Dignidade”. 

A participação na SEMOC 
representa a possibilidade de 
professores e estudantes terem 
contato com a produção científica do 
corpo docente e discente, como 
também possibilita a interlocução 
com convidados de diversas áreas 
do saber acadêmico.   

 
Necessidade de produzir 
estratégias para maior 
mobilização e participação 
dos estudantes nas 
atividades realizadas 
nesse período. 

Apresentação na SEMOC-CAMPUS 
Pituaçu.  
“Eventos Adversos e Queixas 
Técnicas em Tecnovigilância de um 
Hospital da Rede Sentinela de 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral. 
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Participação de professores e 
alunos do Curso na 18ª 
Semana de Mobilização 
Científica (SEMOC – 2015) 
“Direitos Humanos, Ética e 
Dignidade”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador de 2009 a 2011” 
Fatores de Satisfação dos 
Enfermeiros que Trabalham na UTI. 
Relato em sessão pôster. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Fatores que podem influenciar no 
Desmame Precoce do Aleitamento 
materno: uma revisão de literatura . 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Sentimentos vivenciados por mães de 
crianças com deficiência. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Método Canguru e Prematuridade. Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

A Enfermagem em Situações Limite: 
assistindo o paciente pediátrico sem 
prognóstico e com contraindicação de 
reanimação cardiopulmonar. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Perfil Epidemiológico do Sarcoma de 
Kaposi em Pacientes com HIV/AIDS 
na População Brasileira: revisão de 
literatura. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Prevenção da Transmissão Vertical 
da Sífilis no Âmbito da Assistência 
Pré-Natal no Município de Candeias-
BA. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) da Bahia: vínculos 
empregatícios. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Violência Obstétrica em Maternidades 
Públicas do Brasil. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

Mães no Convívio e Atenção aos 
seus Filhos enquanto Crianças com 
Espectro Autístico. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

O Cotidiano da Enfermagem na 
Oncologia Pediátrica: revisão da 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  
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Participação de professores e 
alunos do Curso na 18ª 
Semana de Mobilização 
Científica (SEMOC – 2015) 
“Direitos Humanos, Ética e 
Dignidade” 

 
 

literatura. 
Pacientes com anemia falciforme: 
dificuldades encontradas nos serviços 
disponibilizados pelo SUS. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma de Comunicação Oral.  

A Enfermagem diante dos Cuidados 
Paliativos em Pacientes Oncológicos: 
revisão de literatura. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma sessão pôster.  

Complicações do Cateter Venoso 
Central Totalmente Implantado em 
Pacientes Oncológicos. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma sessão pôster.  

Medidas Terapêuticas à Pacientes 
com Predisposição ao Câncer de 
Mama. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma sessão pôster.  

O Impacto da Quimioterapia sobre o 
Sistema Cardiovascular em Mulheres 
com Câncer de Mama. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma sessão pôster.  

O Impacto do Nascimento de uma 
Criança com Malformação Congênita 
para os Pais e Enfermeiros. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma sessão pôster.  

Sentimentos Vivenciados pela Mulher 
na Confirmação do Diagnóstico de 
Câncer de Mama – Uma Revisão de 
Literatura. 

Publicação com egresso da UCSal 
na forma sessão pôster.  

Participação do curso no evento 
promovendo as seguintes atividades: 

- Sessão de Comunicação: Ritos de 
Passagem e Direito à Educação 
Pública: tempo escolar diferença e o 
encontro com o outro, com a Profa. 
Ana Sueli Pinho e Elizeu Clementino 
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de Souza. 

- Mesa redonda Direitos humanos, 
abordagem (auto)biográfica e a 
pesquisa em educação, com a 
participação do Prof. Dr. Elizeu 
Clementino de Souza, da Profa. Dra. 
Neurilene Martins, da Prof. Dra. Ana 
Sueli Teixeira de Pinho e da Profa 
Dra. Jussara Fraga Portugal. 

- Minicurso Planejamento Participativo 
e o Projeto Político Pedagógico – 
PPP ministrado pelos professores 
Antônio Alberto Freitas e Ana Sueli 
Pinho. 

- Mesa redonda Os resultados da 
avaliação como referência para 
dignidade humana com a 
coordenação da mesa pelo Prof. Dr. 
Antônio Alberto Freitas e palestra da 
Profa. Dra. Nádia Hage Fialho da 
Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB) e consultora da UCSal. 
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EXTENSÃO    
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Desenvolvimento de 
atividades de extensão 
universitária através do 
envolvimento de 
professores e alunos. 

Promoção de palestras e 
sensibilização para a inscrição. 
Alcançamos um total de dezoito 
(18) alunos inscritos, sete (7) dos 
quais foram habilitados para o 
segundo ciclo, (ETAPA 
ESTADUAL)  em competição 
coletiva em final de Semana na 
Costa do Sauípe. Nosso aluno 
Alan Moura alcançou o segundo 
lugar na Bahia, representando 
nossa instituição e nosso estado 
na etapa nacional, realizada em 
dezembro em Brasília. 

Exposição dos alunos ao contato com 
outros estudantes de outras instituições 
e cursos, revelando o destaque que os 
mesmos alcançam no conjunto de 
participantes do Desafio.  
 
Resgate do ORGULHO DE SER UCSal, 
a partir da visão externa de excelência 
projetada.  
 
Reconhecimento público do sucesso, em 
evento com a presença do Reitor e 
outros dirigentes institucionais.  
 
Contato com o ambiente empresarial e 
criação de oportunidades para ingresso 
no mercado de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades para integração 
dos alunos fora de sala de 
aula. 
 
 
 
 

Realização do Projeto LEGO 
(Laboratório de Experimentação 
em Gestão Organizacional). 
 
Constituição de Unidades 
Empreendedoras, planejamento 
de negócios destinados à 
Comunidade UCSal, captação de 
recursos, divulgação, 
comercialização dos 
produtos/serviços (Execução) 
avaliação de resultados. 

Desenvolvimento de competências 
relativas a empreendedorismo e gestão 
organizacional. 
 
Internalização de conceitos, 
desenvolvimento de habilidades, 
(re)formulação de atitudes referentes a 
empreendedorismo e gestão das 
organizações.  
 
Visibilidade do curso junto às 
Comunidades interna e externa. 
 
Fortalecimento da identidade do curso. 

Insuficiente abordagem 
interdisciplinar. 
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Desenvolvimento de 
atividades de extensão 
universitária através do 
envolvimento de 
professores e alunos. 

Projeto de extensão no Bairro da 
Paz. 

Articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
Vivenciar o cuidado com o outro e 
contemplar a responsabilidade social da 
UCSal. 
Trabalhar a interdisciplinaridade 
articulando ações conjuntas com outros 
cursos de graduação. 

Numero reduzido de 
professores RTC. 
 
Falta de politica de bolsa ou 
apoio financeiro aos 
discentes interessados nesta 
ação. 

Realização de diferentes 
atividades de extensão 
como Seminários e ciclos 
de aperfeiçoamento. 

Seminário - O profissional de 
saúde no encontro com o outro.  
Seminários de Pôster e 
apresentação de TCC. 

Interesse dos alunos em 
aperfeiçoamento. 
Divulgar os projetos de pesquisa dos 
discentes. 

Cultura da pesquisa ainda em 
fase de implantação. 

Criação de uma cultura de 
responsabilidade e 
protagonismo nos 
coordenadores dos 
cursos, Pastoral 
Universitária e demais 
segmentos da UCSal na 
consolidação de uma 
política de atividades 
extensionistas. 
 
Estabelecimento de meta 
por curso do quantitativo 
mínimo de atividades 
anuais. 
 
Oferta de assessoria para 
proposição de projetos de 
extensão. 
 
Promoção de diálogo 

Reuniões com os coordenadores 
de curso. 
 
Reuniões com os coordenadores 
de programas e projetos para 
avaliação e planejamento 2016. 
 
Reuniões com coordenadores e 
colaboradores de núcleos 
administrativos. 
 
Organização da participação da 
UCSal na XXI Feira de Integração 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Luz. 
 
Assessoria na elaboração da 
proposta de projeto da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas 
Populares e curso de Nutrição em 
parceria com a UFBA. 

Existência de práticas interdisciplinares  
Existência de setores que oferecem 
suporte em diferentes instâncias 
(Comunicação, Setor Financeiro, 
GAPPE, entre outros). 
Disponibilidade de horários e espaço no 
turno vespertino. 
Possibilidade de oferta de serviços e 
assessoria a prefeituras, associações, 
OSCIP, etc. 
A receptividade da Comunidade UCSal. 
O protagonismo de docentes que 
propõem cursos e atividades 
extensionistas. 
Existência de Grupos de Pesquisa de 
graduação e pós-graduação. 
Existência de um quadro docente 
qualificado. 
Possibilidade da realização de atividades 
com abordagem interdisciplinar. 
Possibilidade de uso de novas 

Atual restrição numérica dos 
componentes da equipe de 
Extensão. 
Cultura da prática 
extensionista 
compartimentalizada: o 
isolamento operativo das 
Unidades de Ensino. 
Desconhecimento conceitual 
sobre Extensão. 
Dificuldade na adesão às 
práticas extensionistas em 
razão do vínculo de regime 
de trabalho. 
Problemas gerados na 
emissão dos certificados. 
Pouca presença da 
verticalização no ensino 
Pouca efetividade na 
divulgação. 
Turmas com pequeno 
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entre diferentes 
segmentos com vistas à 
realização de atividades 
extensionistas 
interdisciplinares. 
 
Promoção de espaços de 
vivências de atividades 
extensionista junto à 
comunidade interna e 
externa. 

 
Oferta de cursos em EAD 
Identificação e potencialização da 
realização de atividades 
interdisciplinares. 

tecnologias. número de participantes. 
Tempo de resposta de outras 
instâncias institucionais 
resultando em demora no 
processo. 
Problemas no SAGU gerando 
muitas queixas. 
Prazo insuficiente para 
divulgação em razão do 
tempo de encaminhamento 
das propostas. 
Sucessivas alterações na 
sinopse do curso. 

Promoção de convênios e 
parcerias com vistas ao 
desenvolvimento de 
projetos extensionistas. 

Parcerias firmadas: GAPPE, 
SEBRAE (NEPE); Universia – 
Santander. 
Parcerias em curso: Projeto 
CAENA, Santa Casa de 
Misericórdia (Ação Social no 
Bairro da Paz). 

Parcerias e programas já existentes 
Existência de cursos que podem 
promover oficinas que discutam sobre 
inclusão e diversidade. 

Número reduzido da equipe 
de extensão. 
Inexistência de um local de 
trabalho da equipe de 
Extensão. 
Ausência de uma agenda 
institucional sistematizada 
que contemple a discussão 
de temas étnico-racial e 
cultural. 
Ausência de um programa de 
qualificação do docente e 
corpo técnico administrativo 
para lidar com as questões 
relacionadas à inclusão e 
diversidade. 

Divulgação das atividades 
extensionistas em veículos 
de comunicação. 
 

Divulgação das atividades 
oferecidas focadas no público 
interno com o uso predominante 
da mídia eletrônica. 

Existência de um setor de comunicação 
Campus virtual. 
Existência dos programas e projetos que 
produzem conhecimento e são 

Carência de verba especifica 
para tais ações. 
Divulgação das atividades 
oferecidas focadas no público 
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 premiados. interno por meio virtual. 
Pouca divulgação na mídia 
externa e por meio impresso 
Inexistência de uma 
publicação científica da 
UCSal. 
Pouco investimento em 
publicidade 
Pouco uso do Campus 
Virtual. 

Promoção de oficinas e 
eventos culturais com 
vistas à sensibilização 
para as artes e cultura. 

Atividades de serviços, oficinas e 
apresentações artísticas e 
culturais oferecidas no Salão 
Interativo da SEMOC . 

Existência de cursos ligados à arte e 
cultura. 
Possibilidade de desenvolvimento de 
eventos culturais. 

Ausência do curso de artes 
Ausência de uma agenda 
institucional sistematizada 
que contemple a discussão 
dos movimentos culturais 

Oferta de curso de 
extensão na área de 
finanças pessoais. 

Divulgação no portal UCSal para 
comunidade interna (alunos e 
funcionários). 
Preparação da sala virtual. 
Inscrição dos cursistas. 
 
Emissão de certificação. 

Oportunidade de aperfeiçoamento para 
os funcionários da Universidade. 
Oferta de carga horária como atividade 
complementar aos alunos. 
Flexibilidade de organização do curso. 
Introdução de uma nova cultura de 
aprendizagem. 

Cursistas sem perfil de 
autonomia, disciplina e 
organização. 
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Conceitos obtidos no ENADE e CPC pelos cursos de graduação da UCSal nos 
ciclos avaliativos a partir de 2011 
 

 Tomando como referência o ciclo avaliativo 2011/2015 pelos quais os cursos 

de graduação da Universidade passaram, destaca-se que, nesse período, foram 

avaliados 49 (quarenta e nove) cursos pelo MEC/INEP, alguns dos quais foram 

submetidos a avaliações “in loco” em função de terem recebido conceito 

insatisfatório no ENADE e no CPC. Houve cerca de 12 (doze) cursos de graduação 

que receberam nesse período conceito abaixo de 3 (nota 1 e 2 – CPC e ENADE e 

às vezes em ambos). 

O quadro abaixo dá uma visão geral dos conceitos obtidos pelos cursos da 

UCSal, no Exame Nacional De Desempenho Dos Estudantes (ENADE) e no 

Conceito Preliminar de Cursos (CPC), desde 2011. 
Tabela 3: Tabela dos conceitos obtidos no ENADE e CPC desde 2011. 

2011 ENADE CPC 
Artes Visuais 3 S/C 

Ciências Biológicas 3 4 

Educação Física - Licenciatura 1 2 

Engenharia Civil 2 3 

Filosofia 4 4 

Filosofia Bacharelado 2 S/C 

Geografia Bacharelado 4 S/C 

Geografia Licenciatura 3 3 

História - Bacharelado 3 S/C 

História - Licenciatura 2 3 

Letras Inglês 2 2 

Letras Português 2 2 

Matemática 4 4 

Música – Piano 1 2 

Música – Violão 1 2 

Pedagogia 3 3 

Sistemas de Informação 2 S/C 

2012 ENADE CPC 

Administração 3 3 

Ciências Contábeis 3 3 
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Ciências Econômicas 
  

Direito 2 3 

Gestão de Recursos Humanos – Tecnológico 3 3 

Logística - Tecnológico 3 SC 

Marketing - Tecnológico S/C SC 

Publicidade e Propaganda 2 3 

Secretariado 3 SC 

2013 ENADE CPC 

Educação Física - Bacharelado 3 2 

Enfermagem 2 2 

Fisioterapia 3 3 

Serviço Social 3 3 

Gestão Ambiental - Tecnológico 2 S/C 

2014 ENADE CPC 

Artes Visuais (Licenciatura) 1 2 

Ciências Biológicas (Bacharelado) 3 3 

Ciências Biológicas (Licenciatura) 3 3 

Educação Física (Licenciatura) 2 2 

Engenharia Civil 1 2 

Filosofia (Bacharelado) 1 3 

Filosofia (Licenciatura) 2 3 

Geografia (Bacharelado) 2 3 

Geografia (Licenciatura) 3 4 

História (Bacharelado) 1 2 

História (Licenciatura) 3 3 

Letras-Português (Licenciatura) 1 2 

Letras-Português e Inglês (Licenciatura) 2 3 

Matemática (Licenciatura) 2 3 

Música (Licenciatura) 1 2 

Pedagogia (Licenciatura) 3 3 

Sistemas de Informação 2 3 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3 4 

Tecnologia em Redes de Computadores 2 3 
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Análise dos conceitos 
 

A análise dos quadros sobre os conceitos obtidos no ENADE e CPC dos 

cursos da Universidade Católica, nos três últimos anos de avaliação do MEC, 2011-

2014, revela algumas preocupações que precisam ser levadas em consideração 

pela gestão superior da UCSal e pelas Coordenações de Cursos. 

 Um primeiro dado que chama a atenção nos quadros apresentados é a 

inexistência de cursos com CPC igual a cinco (5) e muitos poucos cursos com CPC 

igual a quatro (4). Só os cursos de Ciências Biológicas, Filosofia, Matemática, 

Geografia (licenciatura) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

obtiveram a nota 4 no CPC do ano avaliado. 

Os cursos melhor avaliados pelo INEP na UCSal atingem, na sua maioria, o 

conceito 3 no CPC (20 cursos), que é um desempenho satisfatório, enquanto que os 

demais se situam no conceito 2 e 1 (8 cursos), considerado um conceito negativo. 

Considerando-se os cursos que tiveram as duas avaliações baixas, nos 

quatro anos em referência, pode-se constatar no que se refere ao conceito ENADE e 

CPC, o seguinte: 

 O curso de Educação Física (licenciatura) obteve, em 2011, nota 1 no ENADE 

e 2 no CPC, enquanto que no bacharelado obteve, em 2013, nota 3 no 

ENADE e 2 no CPC. Em vista do CPC desse curso ser insatisfatório nos 

últimos anos e, para efeito de renovação de reconhecimento do curso, tanto 

na licenciatura quanto no bacharelado, a Universidade firmou protocolos de 

compromisso com o MEC, visando a melhoria das condições gerais da oferta 

do curso, bem como o saneamento das fragilidades apontadas. Na 

licenciatura, após dois termos de compromisso e visitas in loco em 2011, o 

Curso se encontra em diligencia, aguardando parecer final do MEC. Enquanto 

isso, a Universidade não pode ofertar vagas nesse curso. No bacharelado, a 

Universidade enviou relatório conclusivo das ações adotadas pela Instituição 

no âmbito do curso, no período de 19/02/2015 e 19/02/2016 e aguarda visita 

in loco para parecer final. Enquanto isso a Universidade não pode aumentar o 

número de vagas já ofertadas. 

 O curso de Enfermagem obteve, em 2013, nota 2 no ENADE e 2 no CPC e 

isso ensejou também nova avaliação do curso pelo MEC, levando a 
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Universidade a firmar Protocolo de Compromisso com apresentação de 

relatórios periódicos nos meses de abril e agosto de 2015. A universidade 

enviou relatório conclusivo das ações adotadas pela instituição no âmbito do 

curso e aguarda visita in loco das comissões de especialistas para parecer 

final. 

 

Diálogos entre avaliação dos cursos pelo MEC e autoavaliação institucional 
 

 No cumprimento do SINAES, o foco das avaliações recai sobre os cursos já 

em estágio de atualização e de consolidação de seu funcionamento, o que a 

caracteriza como sendo uma avaliação institucional externa. No ano de 2008, foi 

criado o CPC para avaliação dos cursos, baseado em alguns parâmetros ligados ao 

desempenho dos estudantes no ENADE, ao corpo docente e às impressões dos 

estudantes sobre o curso. As informações sobre o corpo docente relacionadas à 

titulação e regime de trabalho, têm como base o cadastro de Docentes inserido no 

Censo da instituição e enviado para o MEC a cada ano. As informações sobre os 

cursos, no que se refere à organização didático-pedagógica, à metodologia e 

didática dos professores e à infraestrutura têm como base o questionário 

socioeconômico preenchido pelos estudantes no período da realização da prova do 

ENADE. 

 Em relação aos resultados das avaliações dos cursos no CPC e ENADE 

obtidos em 2015 (cursos que fizeram ENADE em 2014) podem ser analisados, a 

seguir, alguns resultados  que caracterizam a realidade mais recente dos cursos de 

graduação da UCSal avaliados nesse ano. Para um maior aprofundamento dessas 

análises, apresentam-se, a seguir, quadros, por curso avaliado, com os 

componentes que constituíram os conceitos ENADE e CPC divulgados pelo MEC. 
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Tabela 4: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar de Curso de Artes 
Visuais (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 0  

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 0.6735518634934889 

Nota do ENADE (CPC) 0.505163897620117 

Nota do IDD (CPC) 0.505163897620117 

Nota de Mestres (CPC) 3,375 

Nota de Doutores (CPC) 1 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 0.133658008658009 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 1.66457680250784 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 0.343137254901961 

Nota contínua do CPC 1.00779676583836 
 

 
 
Tabela 5: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso Ciências 
Biológicas (Bacharelado). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.81810418445773 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.47722226774517 

Nota do ENADE (CPC) 2.56244274692331 

Nota do IDD (CPC) 2.56244274692331 

Nota de Mestres (CPC) 2.61904761904762 

Nota de Doutores (CPC) 1.19047619047619 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 1.71201814058957 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 3.59152752009895 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.35648148148148 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 3.72583124342691 

Nota contínua do CPC 2.44307929051921 
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Tabela 6: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de Ciências 
Biológicas (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 3.05300268177298 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.56844334447478 

Nota do ENADE (CPC) 2.68958317879933 

Nota do IDD (CPC) 3.54047167230043 

Nota de Mestres (CPC) 2.81818181818182 

Nota de Doutores (CPC) 1.13636363636364 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.27272727272727 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.6013682859074 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.09246705953274 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.65181848515182 

Nota contínua do CPC 2.74537588488623 
 

 
 
Tabela 7: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Educação Física (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.64248021108179 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 1.2185356254612 

Nota do ENADE (CPC) 1.32452177186635 

Nota do IDD (CPC) 1.32452177186635 

Nota de Mestres (CPC) 2.37967914438503 

Nota de Doutores (CPC) 1.47058823529412 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.52941176470588 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 1.38137992640222 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 2.33175009519368 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 1.2296626984127 

Nota contínua do CPC 1.6431895947026 
 

 
 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

215 

Tabela 8: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Engenharia Civil. 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 0.799545166659725 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 0.980187961145125 

Nota do ENADE (CPC) 0.935027262523775 

Nota do IDD (CPC) 1.50841518256154 

Nota de Mestres (CPC) 3.57142857142857 

Nota de Doutores (CPC) 1.25 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.38095238095238 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 1.80950131888307 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 1.87400440559228 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 1.73929615705932 

Nota contínua do CPC 1.62177456095219 
 

 
 
Tabela 9: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de Filosofia 
(Bacharelado). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.35204855842185 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 0  

Nota do ENADE (CPC) 0.5880121396054629 

Nota do IDD (CPC) 0.5880121396054629 

Nota de Mestres (CPC) 4.44444444444444 

Nota de Doutores (CPC) 2.5 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.75 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 5 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.97560975609756 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 5 

Nota contínua do CPC 2.01177049792122 
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Tabela 10: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Filosofia (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.63224694278318 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 1.01872049487221 

Nota do ENADE (CPC) 1.42210210684995 

Nota do IDD (CPC) 1.42210210684995 

Nota de Mestres (CPC) 4,16666666666667 

Nota de Doutores (CPC) 2.5 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3,33333333333333 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 3.24043106651802 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.15606338458645 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 0.145038167938932 

Nota contínua do CPC 2.12411761218412 
 

 
 
Tabela 11: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Geografia (Bacharelado). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.49553001277139 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 1.4523886274257 

Nota do ENADE (CPC) 1.46317397376212 

Nota do IDD (CPC) 1.46317397376212 

Nota de Mestres (CPC) 5 

Nota de Doutores (CPC) 3.33333333333333 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.69230769230769 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.7319587628866 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 1.17861257853432 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.25273311897106 

Nota contínua do CPC 2.20181462660973 
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Tabela 12: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Geografia (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.86252354048964 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.61218752774152 

Nota do ENADE (CPC) 2.67477153092855 

Nota do IDD (CPC) 2.32110529669678 

Nota de Mestres (CPC) 5 

Nota de Doutores (CPC) 3.33333333333333 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.60119047619048 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.76423464059039 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 4.08914058029959 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 3.35573122529644 

Nota contínua do CPC 2.98809835343554 
 

 
 
Tabela 13: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de História 
(Bacharelado). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.11151870873074 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 0.565995876073396 

Nota do ENADE (CPC) 0.702376584237732 

Nota do IDD (CPC) 0.702376584237732 

Nota de Mestres (CPC) 2.5 

Nota de Doutores (CPC) 0.208333333333333 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.22222222222222 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.80065493369757 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 1.49178986780686 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.21354489996937 

Nota contínua do CPC 1.11170102391431 
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Tabela 14: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de História 
(Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.85374214678034 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.24962483123286 

Nota do ENADE (CPC) 2.15065416011973 

Nota do IDD (CPC) 2.86690965639228 

Nota de Mestres (CPC) 4.44444444444444 

Nota de Doutores (CPC) 1.66666666666667 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.33333333333333 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 1.52809976056612 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 2.26365777581408 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 1.45177693655009 

Nota contínua do CPC 2.53096733934149 
 

 
 
Tabela 15: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de Letras-
Português (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.70337307790353 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 0.192598565032372 

Nota do ENADE (CPC) 0.57029219325016 

Nota do IDD (CPC) 1.88507508243851 

Nota de Mestres (CPC) 2.55434782608696 

Nota de Doutores (CPC) 1.30434782608696 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.39130434782609 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.77117768595041 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.18228287506965 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.73122529644269 

Nota contínua do CPC 1.77564390707086 
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Tabela 16: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de Letras-
Português e Inglês (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.86341933434891 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 1.9277231560771 

Nota do ENADE (CPC) 1.91164720064506 

Nota do IDD (CPC) 3.7235292979155 

Nota de Mestres (CPC) 3.04347826086957 

Nota de Doutores (CPC) 1.30434782608696 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.60869565217391 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 3.28325113488479 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.12901069518717 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.6322471434617 

Nota contínua do CPC 2.773630460253 
 

 
 

Tabela 17: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Matemática (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 0.811081725459993 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.29585480711077 

Nota do ENADE (CPC) 1.92466153669808 

Nota do IDD (CPC) 2.7607308815108 

Nota de Mestres (CPC) 2.94117647058824 

Nota de Doutores (CPC) 1.17647058823529 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.79411764705882 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.94884340156432 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.60419593359157 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.34031180400891 

Nota contínua do CPC 2.41768660982434 
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Tabela 18: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de Música 
(Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.31832364692518 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 0  

Nota do ENADE (CPC) 0.579580911731294 

Nota do IDD (CPC) 1.57488633865196 

Nota de Mestres (CPC) 2.29166666666667 

Nota de Doutores (CPC) 1.5625 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 2.93526785714286 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.34966017657584 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 2.34608107298964 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 0.722606382978723 

Nota contínua do CPC 1.6051152166273 
 

 
 
Tabela 19: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Pedagogia (Licenciatura). 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.54745962174867 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.32436881957726 

Nota do ENADE (CPC) 2.38014152012011 

Nota do IDD (CPC) 2.38014152012011 

Nota de Mestres (CPC) 3.52941176470588 

Nota de Doutores (CPC) 1.57456922162804 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.52941176470588 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.34595864955632 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 3.14036085917419 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.96363948605061 

Nota contínua do CPC 2.48173091284285 
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Tabela 20: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Sistemas de Informação. 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 2.48418016005956 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 1.705029353678 

Nota do ENADE (CPC) 1.89981705527339 

Nota do IDD (CPC) 1.89981705527339 

Nota de Mestres (CPC) 4.14285714285714 

Nota de Doutores (CPC) 1.14982578397213 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 4.62585034013605 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 1.36085842279508 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 1.30207052070521 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 1.20246913580247 

Nota contínua do CPC 2.07225594536063 
 

 
 
Tabela 21: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.47526721352225 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 2.94398610508033 

Nota do ENADE (CPC) 2.57680638219081 

Nota do IDD (CPC) 4.85227344685169 

Nota de Mestres (CPC) 3.2 

Nota de Doutores (CPC) 1.16071428571429 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.91304347826087 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.0962259281757 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 2.68387640728066 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 1.36836660175268 

Nota contínua do CPC 3.24686231658399 
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Tabela 22: Componentes do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar do Curso de 
Tecnologia em Redes de Computadores. 

Nota padronizada FG (Conceito ENADE) 1.55420072975844 

Nota padronizada CE (Conceito ENADE) 1.44218479701814 

Nota do ENADE (CPC) 1.47018878020321 

Nota do IDD (CPC) 2.40271076832631 

Nota de Mestres (CPC) 3.5 

Nota de Doutores (CPC) 1.33333333333333 

Nota de Regime de Trabalho (CPC) 3.66666666666667 

Nota da organização didático-pedagógica (CPC) 2.05483207840951 

Nota de infraestrutura e instalações físicas (CPC) 2.27875103803355 

Nota de oportunidades de ampliação (CPC) 2.40192161339422 

Nota contínua do CPC 2.2005845230721 
 

 

Análise dos resultados das tabelas de 04 a 22 

Dos 19 (dezenove) cursos avaliados, 15 (quinze) deles obtiveram nota do 

ENADE abaixo do mínimo exigido; ou seja, numa escala de 0 a 5, esses cursos 

obtiveram notas abaixo de 2,5.  

 Dos 19 (dezenove) cursos avaliados, 9 (nove) deles obtiveram nota do IDD 

iguais à do ENADE. As notas obtidas pelos concluintes evidenciam a necessidade 

de se averiguar os motivos de valores tão baixos em relação às notas dos 

ingressantes. Pelo que é apresentado, esses cursos não agregaram  valor, durante 

a sua trajetória de formação, em relação à situação que os estudantes apresentaram 

ao ingressarem nos cursos. 

 

 Corpo docente 

Em relação à titulação do corpo docente da UCSal, a maioria dos cursos 

demonstrou desempenho  abaixo de 2.5, numa escala de 0 a 5, principalmente no 

que se refere às notas  atribuídas aos professores doutores. Apenas Geografia e 

Filosofia é que tiveram nota superior a 2,5. Esses dados mostram a necessidade de 
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uma renovação progressiva do quadro docente da UCSal com a ampliação do 

número de professores com titulação de doutor. 

O regime de trabalho dos professores dos cursos de graduação apresentou 

melhores resultados com índices majoritários acima de 2,5. Embora a instituição já 

tenha caminhado mais nesse aspecto, ainda precisa incrementar, progressivamente, 

o tempo de dedicação parcial e integral de seu quadro docente. 

 

 Impressões dos estudantes sobre o curso 

A impressão dos estudantes sobre os cursos avaliados, explicitada no 

questionário socioeconômico preenchido pelos estudantes, no momento do ENADE, 

revela características significativas dos cursos, em relação à organização didático 

pedagógica, à metodologia do corpo docente e à infraestrutura e instalações físicas. 

Embora os estudantes, de um modo geral, avaliem bem os cursos nesses quesitos, 

considerando os índices majoritários iguais ou acima de 2,5 (11 dos 19 cursos 

avaliados), há aspectos que, na ótica dos estudantes, ainda precisam melhorar, 

relacionados à metodologia de ensino dos professores, à atuação dos estudantes no 

estágio supervisionado, à elaboração dos planos de ensino com bibliografia 

atualizada, às possibilidades dos cursos aumentarem a capacidade de reflexão e 

argumentação, assim como a capacidade de pensar criticamente, à oportunidade 

dos alunos participarem de atividades de extensão e projetos de iniciação científica, 

assim como das atividades práticas. 
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Pós Graduação – Quadro de avaliação Geral 
 

Na concepção norteadora da Pós-Graduação Stricto Sensu relacionada à 

formação de docentes titulados no mais alto nível acadêmico, para a sociedade em 

geral, todas as metas e ações da Universidade têm sido estabelecidas para atender 

às especificidades regionais e àquelas requeridas pela internacionalização da 

educação superior. A UCSal tem se destacado no conjunto das Universidades 

particulares por ter quatro programas cujos cursos de mestrado e doutorado tem tido 

boa avaliação pela CAPES. 

Quadro 20: Conceitos dos Cursos Stricto Sensu na CAPES. 
CURSO(S) CÓDIGO SITUAÇÃO RECONHECIDO NÍVEL NOTA 

FAMÍLIA NA 
SOCIEDADE 
CONTEMPORÃNEA 

28003012004M7 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Mestrado 5 

FAMÍLIA NA 
SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 

28003012004D8 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Doutorado 5 

PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL 28003012005F6 Em 

Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Profissional 3 

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

28003012002M4 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Mestrado 4 

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

28003012002D5 Em 
Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port 1.009, 
publicada no DOU 
11/10/2013, seção 
1, Pág. 13) 

Doutorado 4 

POLÍTICAS SOCIAIS 
E CIDADANIA 28003012003M0 Em 

Funcionamento 

Homologado pelo 
CNE (Port. MEC 
1077, de 
31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, 
p. 25) 

Mestrado 4 
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Uma série de ações empreendidas pela Universidade, desde 2014, justificam 

esse conceito pela CAPES e que estão sintonizadas com as metas estabelecidas 

pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. 

 Criação do setor de relações internacionais para atender ao escopo da 

internacionalização dos programas. 

 Aprovação do Dinter em família no Maranhão. 

 Reativação do Programa de Planejamento Ambiental vinculado ao Programa 

de Planejamento Territorial. 

 Realocação de funcionamento do curso de mestrado em planejamento para 

Pituaçu. 

 Planejamento para montagem dos programas stricto sensu em Direitos 

Humanos em Promoção a Saúde e em Engenharia e Sustentabilidade. 

 Reativação da Revista CEAS associada ao programa de políticas Sociais e 

Cidadania. 

 Contratação da assessoria do GAPPE para cooperar na captação de recursos 

e desenvolvimento de projetos. 

 Investimento em formulação de convênios e acordos internacionais com 

instituições parceiras da UCSal. 

 Internacionalização da 18ª SEMOC com a presença de conferencistas do 

panorama europeu e latino americano. 

 Ampliação e reposição do quadro docente dos programas de Família e 

Planejamento Territorial para responderem aos quesitos de exigência de 

produtividade coletiva da CAPES. 

 

É apresentado a seguir um quadro mais completo com as atividades da Pós- 

Graduação que foram desenvolvidas, especificamente em 2015, na dimensão 

Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Quadro 21: Principais ações realizadas na Dimensão Políticas para o ensino – Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Cursos de especialização. Acompanhamento de cursos existentes num total 

de 16 cursos, 19 turmas e 523 alunos. 
Criação e planejamento de novos cursos. 
Estabelecimento de novos convênios com 
parcerias para captação de alunos e gestão do 
curso. 

Possibilidade de 
verticalização na formação 
acadêmica dos alunos 
UCSal. 
 

Ainda não conseguimos 
captar alunos formandos de 
nossos cursos, pois nunca 
foi feito uma ação de 
captação entre os nossos 
acadêmicos da graduação. 

Regimento da pós-
graduação lato sensu e 
stricto sensu. 

Confecção junto aos gestores de curso dos 
regimentos da pós-graduação. 

Pode auxiliar muito no 
ordenamento das ações 
desenvolvidas na pós-
graduação. 

Ainda não passou pelo 
CONSEP para ser 
transformado em regimento 
oficial. 

Realização de seminários 
pelo Programa em 
Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Social. 

O Programa realizou em setembro um Seminário 
Internacional sobre Território e Desenvolvimento 
Social juntamente com a UFBA, organizou em 
outubro um outro Seminário Internacional sobre 
Transformações e Desafios Metropolitanos no 
Brasil e América Latina, encerrando um projeto 
PRONEX-FAPESP/CNPq.  

Ambos seminários tiveram 
pleno sucesso e foram 
oportunidade de divulgação 
de pesquisas desenvolvidas 
no contexto do programa ou 
em parceria com outros 
grupos de pesquisa. 

 

Produção científica. Na Pós-Graduação, professores e estudantes 
publicaram livros, capítulos de livros e artigos em 
revistas bem avaliadas pelo QUALIS/CAPES, 
especialmente de A1 a B3.  

O bom nível de publicação 
dos programas indicam 
qualidade no seu 
desenvolvimento e refletem 
em suas boas notas (Família 
– 5, Territorial e Políticas – 
4). 

Para a publicação em 
revistas em inglês, a UCSal 
poderia colaborar, 
colocando um tradutor. 
Falta a implantação da 
editora que pode dinamizar 
mais ainda a produtividade 
científica. 

Planejamento de novos 
cursos de stricto sensu. 

Elaboração e discussão das propostas de  novos 
curso novo (tema, área de concentração, áreas 
do conhecimento, comitê de avaliação, unidades 
acadêmicas da UCSal envolvidas, relação com a 
capacidade de pesquisa já instalada e com o 

Perspectiva de ampliação 
dos programas de stricto 
sensu. 

A maior dificuldade 
encontrada refere-se ao alto 
custo de composição de 
corpo docente altamente 
qualificado, com 40h. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
plano institucional da Universidade) nas áreas de 
Direitos Humanos, Teologia e Saúde. 

Grupos de pesquisa. Consolidação dos grupos de pesquisa existentes 
e criação de novos grupos, principalmente por 
parte de professores doutores da Graduação. 

Dinamização da atividade 
científica em toda a 
Universidade. 

Os grupos de pesquisa com 
professores doutores da 
graduação foram criados, 
mas não houve 
acompanhamento posterior. 

SEMOC – Semana de 
Mobilização Científica. 

A SEMOC é promovida anualmente pela 
Universidade católica do Salvador e tem gerado 
importantes desdobramentos para o 
fortalecimento da ambiência acadêmica, dentre 
os quais incluir o estímulo à sensibilização e 
mobilização dos diversos segmentos da 
comunidade universitária, com repercussões na 
produção e socialização da pesquisa científica, 
no intercâmbio de atividades culturais e na 
articulação intercampi e interinstitucional de 
docentes, discentes, funcionários e 
pesquisadores em torno das temáticas 
selecionadas. A XVIII SEMOC realizada no 
período de 18 a 24 de outubro de 2015, debateu 
o tema DIREITOS HUMANOS, ÉTICA E 
DIGNIDADE. 

A SEMOC foi um momento 
riquíssimo de mobilização de 
toda a comunidade 
acadêmica que recebeu 
pesquisadores internacionais, 
apresentou sessões 
acadêmicas de qualidade e 
projetos sociais 
desenvolvidos por nossos 
programas e por parceiros. 

A empresa contratada para 
a logística do evento foi 
muito criticada (maus tratos 
a alunos e professores, 
sobreposição de função com 
equipe interna da UCSal, 
gastos descontrolados). 

Assessoria em execução 
de projetos acadêmicos. 

Contratação de um grupo chamado GAPPE que 
desenvolveu as seguintes atividades: 
- Realização de Oficinas sobre os Editais 
FAPESB. 
- Reunião sobre Financiadores: FINEP, CNPq, 
SNJDH, FUNCEB e 
FAPESB para a SEMOC. 
- Apoio nas atividades de financiamento e 

Criação de um ambiente de 
muito dinamismo entre os 
pesquisadores e doutores da 
Universidade. 

A submissão de muitos 
projetos não pode ser 
finalizada pela falta de 
documentação relativa a 
CND da universidade. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
prestação de contas FAPESB e 
CAPES da SEMOC. 
- Apoio na análise e orçamentos dos projetos aos 
professores para a 
submissão à FAPESB no período de maio até 
julho. 
- Apresentado o Edital de Equipamentos 
Multiusuários da FINEP, que não 
pode ser submetido por questões internas da 
UCSal. 
- Apoio para elaboração do Pré-Projeto 
Centro de Humanidades UCSal (Sala multiuso 
para projeção de filmes e eventos culturais) para 
apresentação em reunião no Ministério da 
Cultura em Brasília. 
- Apoio na montagem orçamentária e submissão 
ao Edital 12/2015 
CAPES: Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais 
de Projeto conjunto 
UCSal/PUCSP: 
Capoeira, Corpo e Políticas da Memória: o jogo, 
a ginga, a malícia e a malandragem como formas 
de enfrentamento. 
- Aprovação do projeto submetido ao Edital 
MCTI/CNPq/MTE/SENAES Nº 21/2015 
incubadoras Tecnológicas de Empreendimentos 
Econômicos Solidários. 

Curso de Especialização 
em Docência 
Universitária. 

Realização da Turma I. Atualização e reflexão sobre 
a prática pedagógica com 
repercussão positiva em sala 
de aula. 

Dificuldade dos docentes 
conciliarem os horários das 
aulas do curso de 
especialização com suas 
atividades como professor. 

Abertura de novas turmas 
do Curso de Pós-

No segundo semestre a segunda turma do curso 
foi lançada e contou apresentação coordenadora 

Professores doutores 
altamente qualificados e com  
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Graduação Lato Sensu 
em Docência 
Universitária. 

do curso, a Profa. Drª Maria Auxiliadora Fidelis, e 
do Prof. Roberto Sidney. 

ampla experiência 
profissional.  

Reuniões em preparação 
para o Mestrado em 
Teologia. 

Todas citadas.  Ajustar melhor a agenda 
com os docentes. 

Integração de 
Professores da Pós-
Graduação ao Curso e ao 
NDE. 

- Incorporação da Profa Maria Helena Ochi 
Flexor. 

- Interdisciplinaridade e 
integração entre graduação e 
pós-graduação. 

- Reduzido número de profs 
da Pós-Graduação atuando 
no Curso. 

Participação da 
Coordenadora do Curso 
no Programa de Pós-
Graduação em 
Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Social 
(UCSal). 

- Participação da Coordenadora do Curso como 
líder do Grupo de Pesquisa “Gestão Democrática 
das Cidades” e orientadora de bolsistas PIBIC. 
 
- Participação da Coordenadora na orientação de 
Mestrado e Doutorado. 

- Integração entre  
Graduação e Pós-
Graduação. 
 

- Número grande de 
atividades a serem 
desenvolvidas na graduação 
e pós-graduação. 

Organização de um curso 
de aperfeiçoamento para 
professores orientadores 
(para 2016). 

Inserção de professores em RTC. 
 
Curso de aperfeiçoamento programado para 
2016. 

Livre acesso à base de dados 
e ao acervo da biblioteca. 
Professores preparados para 
a produção científica de 
maior qualidade. 
Maior potencial para 
publicação. 

Não realização do curso em 
2015. 

Oferta de novos cursos 
de Pós-Graduação Lato 
Sensu. 

Concepção e Divulgação dos cursos de Pós-
graduação Lato Sensu. 

Fidelização dos egressos da 
Católica. 
Educação continuada. 
Verticalização entre a 
graduação e a Pós-
Graduação. 
Divulgação a instituição de 
ensino. 

A exigência do MEC quanto 
ao percentual de mestres e 
doutores vinculados à 
instituição. 
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

A comunicação da UCSal é uma área estratégica que tem papel precípuo na 

difusão da missão e dos valores institucionais, proporcionando um conhecimento 

maior da Universidade nas suas áreas finalísticas de ensino, pesquisa e extensão. 

A difusão de informações relacionadas à Universidade e aos seus cursos é o 

fundamento para a gestão da imagem de uma instituição de ensino superior 

comprometida com a qualidade dos serviços que oferece.  

As duas metas constantes no PDI 2011-2015, para esse período, no que se 

refere à Comunicação, estão assim explicitadas: “Promover permanentemente a 

melhoria do padrão de qualidade de atividades institucionais junto às comunidades 

interna e externa e implantar o setor de Ouvidoria na UCSal” (PDI 2011/2015, 

pag.17). 

As ações realizadas em 2015, relacionadas a estas duas metas, no que se 

refere à Comunicação, estão voltadas para a intensificação e divulgação de eventos 

da instituição por meio do Portal da UCSal; promoção  do fortalecimento da imagem 

institucional através das redes sociais; acompanhamento e avaliação permanente 

dos resultados das atividades e das ações relativas ao processo de comunicação 

junto à comunidade acadêmica, entre outras. 

Algumas ações foram desenvolvidas pelo setor no ano de 2015 e são citadas a 

seguir: 

 Produção de material para divulgação publicitária. 

 Desenvolvimento de estratégias para captação de alunos. 

 Ampliação de mídias para comunicação com a sociedade. 

 

Campanha Vestibular 2015.1 

Reduziram-se os custos para divulgação do Vestibular UCSal em relação à 

última campanha, além de negociações diretas com todos os veículos e trabalhou-se 

com a agência para a criação e suporte. O objetivo foi realizar aproximação dos 

veículos com o novo conceito da Universidade, através de um trabalho ajustado à 

realidade financeira da Instituição. O custo da campanha foi baixo em relação ao 

porte e concorrência, que, além do investimento do vestibular especifico, permanece 

nos veículos durante todo o ano.   
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A ação do vestibular teve com 3552 (três mil e quinhentos e dois) inscritos, 

resultando em 2217 (dois mil e duzentos e dezessete reais) inscrições efetivamente 

pagas. A campanha foi positiva, no custo por aluno, na qual tivemos um custo de R$ 

50,32 (cinquenta reais e trinta e dois centavos) reais por aluno inscrito e um custo de 

R$ 80,74 (oitenta reais e setenta e quatro centavos) por aluno confirmado. Utilizando 

como referência o custo por aluno das nossas concorrentes, o resultado foi 

excelente. Estes números significam alcance direto no conhecimento do vestibular, 

interesse na Universidade e geração de mailing. Resultados intangíveis, mas que 

agregam valor a Católica. 

Por meio de questionário eletrônico a CPA avaliou a qualidade dos recursos 

utilizados de comunicação institucional em relação às demandas do curso. A 

percepção dos estudantes quanto ao desempenho da UCSal nesta área de 

Comunicação está apresentada  no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 1: Utilização de recursos de comunicação institucional para resolução das 
demandas de seu curso – Graduação Tradicional. 
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Gráfico 2: Utilização de recursos de comunicação institucional para resolução das 
demandas de seu curso – Graduação Tecnológica 

 

 

Os estudantes dos cursos de graduação da UCSal consideram que os  

recursos de comunicação utilizados pela Universidade são bons (36,35%) e ótimos 

(32,86%), perfazendo um total de 69,21% na soma dessas duas escalas. Os 

discentes dos cursos de graduação tecnológica da UCSal consideram-nos bons 

(52,63%) e ótimos (31,58%), perfazendo total de 84,21%. 

É significativo o percentual de respostas entre fraco e regular (23,97%) na 

graduação tradicional, o que sugere a necessidade de melhorias de 

aperfeiçoamento na comunicação interna de informações que possam estar 

relacionadas à resolução das demandas dos estudantes e dos cursos de graduação 

da UCSal. 

Atualmente os canais de comunicação para publicação das atividades da 

instituição e dos cursos são o Portal Institucional, as redes sociais (Facebook, 

Instagram), e-mail, sms e o Campus Virtual da UCSal que está em fase de 

consolidação e que pode ser um caminho para melhorar esta área ampliando as 

formas de comunicação entre a comunidade acadêmica e permitindo a criação de 

processos educativos personalizados, compartilhamento de conteúdos e recursos 

educacionais em rede. Permite ainda ampliar o processo de socialização e interação 

online entre os estudantes, professores, gestores e funcionários dos diferentes 

cursos e campi. 

O quadro a seguir – Principais ações realizadas na Dimensão Comunicação 

com a Sociedade - apresenta a síntese das ações que foram desenvolvidas pelos 

cursos na área de Comunicação Institucional, articuladas às políticas e diretrizes 

gerais da Universidade. 
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Quadro 22: Principais ações realizadas na Dimensão Comunicação com a Sociedade. 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Divulgação das ações realizadas na 
UCSal e nos diversos cursos. 

Preparação de folders 
institucionais para os diversos 
cursos. 
 
Elaboração de boletim periódico do 
curso. 
 
Confecção de banner e divulgação 
em feiras que participamos, bem 
como na SEMOC. 
 
Criação de camisas com a 
logamarca dos cursos. 
 
Distribuição de Folders, utilização 
das mídias digitais e sociais. 
 
Participação de Professores TV 
EDUCATIVA e na CBN. 

Direcionamento para o público 
alvo. 
Utilização da internet para 
remessa rápida dos boletins 
periódicos. 
Divulgação dos cursos e da 
Universidade. 
Criação de identidade dos 
cursos. 

Falta de sinergia com a 
campanha do vestibular. 
 
Ausência de campanha 
publicitária específica para 
o público alvo dos cursos. 
 
Falta de ampliação com 
apoio em papel. 
 
Às vezes os espaços 
físicos não favorecem 
exposição de banner. 
 
 
 

Participação em programas 
radiofônicos e televisivos. 

Ida de alguns coordenadores de 
cursos às rádios, sobretudo a 
Rádio Excelsior. 

Intensificar a publicidade. Maior operacionalidade na 
área da comunicação. 
Uma maior agilidade, 
também no objetivo de 
ajudar a divulgação do 
curso. 

Participação dos Coordenadores de 
curso em eventos nas instituições que 
representam interesses coincidentes 
com a UCSal, a exemplo: FIEB, IEL, 
CIEE, SEBRAE, ACADEMIA DE 
LETRAS, JORNAL A TARDE, Tribuna 
da Bahia. 

Presença dos Coordenadores em 
reuniões, palestras, posses e 
outros eventos de interesse e 
representatividade. 

Disseminação da marca UCSal, 
bem como informar sobre o 
novo momento institucional. 

 
Falta de material 
institucional adequado para 
eventos externos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Participação das Coordenações na 
divulgação dos cursos junto às 
Escolas de Ensino Médio de 
Salvador. 

Participação dos Coordenadores 
na Semana Profissional do Colégio 
Integral (Pituba) em 11 julho de 
2015. 
- Participação da Coordenadores 
no evento realizado no Colégio 
Análise (Bonfim) em 18 de 
setembro de 2015. 

Possibilidade de apresentação e 
divulgação do Curso para 
alunos do ensino médio. 

Necessidade de maior 
suporte físico-institucional. 

- Participação dos Coordenadores 
e de alunos na Feira de Integração 
da Pituba (stand da UCSal). 
 

Possibilidade de apresentação e 
divulgação dos Cursos para a 
sociedade em geral. 
Possibilidade de integração com 
os alunos. 

Necessidade de maior 
suporte físico-institucional. 

Participação dos Coordenadores 
da área de saúde nos Colégios 
São Bento e São José para 
realização de palestras sobre 
Alterações Posturais e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 

Realizar mais ações em outros 
colégios da cidade para realizar 
ações de promoção de saúde e 
divulgação do Curso de 
Fisioterapia da Universidade 
Católica do Salvador. 

Falta de mais professores 
envolvidos no processo 
para que se pudesse 
abranger mais escolas na 
cidade de Salvador. 

Participação dos Coordenadores 
em um evento no Colégio Dom 
Bosco apresentando aos alunos 
maiores informações sobre os 
cursos, perfil do egresso, mercado 
de trabalho, disciplinas da nova 
matriz curricular, etc.  

Foi um momento muito 
importante de conhecimento e 
troca de experiências. 

 

 
Inserção de alunos em reuniões 
pedagógicas. 

Convite a líderes estudantis para 
participar de reuniões docentes. 

Transparência e respeito aos 
valores assumidos pela UCSal. 
Envolvimento dos alunos na 
gestão do curso. 

Estranhamento de alguns 
docentes quando a este 
modelo de Coordenação. 

Outubro Rosa e Novembro Azul. Divulgação entre docentes e 
discentes da campanha de 
prevenção do Câncer de mama e 
do câncer de próstata. 

Aumento do conhecimento 
científico. 
 
Responsabilidade social com os 

Escassa cultura a favor das 
ações de prevenção. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

235 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Palestras para alunos, funcionários 
e pacientes/clientes esclarecendo 
sobre prevenção do câncer de 
mama e de próstata. 

usuários da clinica escola e 
funcionários da universidade. 

Evento comemorativo ao dia do idoso. 
 

Palestra interdisciplinar com 
profissionais dos cursos de saúde 
a respeito do envelhecimento 
saudável.  

Interdisciplinaridade no cuidado 
com o idoso. 
Interação entre docentes e 
discentes dos cursos de saúde. 

Tempo escasso na 
programação e na 
execução (apenas uma 
manhã). 

Realização de eventos sobre 
Multiculturalismo e Diversidade. 

Foi realizada a exposição “Cultura 
indígena, um tema a ser discutido” 
com a participação da Profa 
Viviane Paraguaçu Nunes, do Prof. 
Antropólogo Dr. José Augusto 
Sampaio e do indígena Genilson 
Taguari. O evento contou com 
exposição no hall do Campus da 
Federação mostrando traços e 
costumes dos índios brasileiros.  

Promoção de discussões sobre 
os aspectos importantes das 
culturas indígenas mostrando a 
discriminação vivenciada pelo 
índio. 
 

 

Realização de palestras sobre 
educação. 

Palestra “Educação Integral na 
Educação Básica: indagações do 
tempo presente” ministrada pela 
Profª Drª Jaqueline Moll, no dia 27 
de outubro de 2015. 

Promoção de reflexão sobre o 
tema, pois a temática 
contemporânea desafia a escola 
e a formação de professores na 
atual conjuntura das definições 
da política pública de Educação. 
 
Ampla participação dos 
estudantes e professores dos 
cursos de licenciaturas, além 
dos professores e gestores da 
Rede Municipal e Estadual de 
Ensino e convidados. 

Pouca participação de 
alguns cursos no evento. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Aproximação dos cursos da UCSal 
com a rede pública de ensino. 

Participação dos Coordenadores 
em encontro com a Secretaria 
Municipal de Educação e a ONG 
Park Social no dia 11 de Junho de 
2015 com o objetivo de discutir o 
Projeto Agentes da Educação. 

Seleção de estudantes do 
Curso de Pedagogia para 
atuarem em escolas do 
município, perto de suas 
residências. 
 
Atuação dos estudantes do 
curso na melhoria do 
desempenho dos estudantes da 
escola pública através do 
fortalecimento de vínculos entre 
família- escola- comunidade. 

 

Apresentações musicais dos alunos 
do curso de música da UCSal durante 
as semanas pedagógicas dos 
diversos cursos, SEMOC, eventos da 
Reitoria, etc. 

Ações realizadas. 

Atuação dos estudantes como 
músico sentindo-se seguros 
para realizar performances 
musicais individuais e coletivas 
em todas as etapas do processo 
de produção musical. 

Falta de infraestrutura, 
equipamentos necessários 
para uma apresentação de 
qualidade. 

Busca de um melhoramento na 
comunicação interna da Universidade. 

Foi mudada a esquipe de 
Comunicação da UCSal. 
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Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 
 

A UCSal tem como política discente, de acordo com o PDI (2011-2015), 

“garantir o apoio necessário para a plena realização e desenvolvimento de seus 

estudantes viabilizando o acesso e a permanência para todos, em especial para 

aqueles de baixa renda”. 

O atendimento ao estudante foi uma das prioridades da UCSal em 2015, 

considerando o conceito 2 (dois) atribuído pelo MEC a essa dimensão no 

recredenciamento institucional e as pesquisas avaliativas realizadas pela CPA junto  

aos discentes em 2014 e 2015 que revelaram sérias dificuldades da UCSal nessa 

área.  

 Em 2015 o apoio ao estudante se deu por meio de várias melhorias e 

incremento de programas e projetos, de modo a atendê-lo em suas necessidades 

acadêmicas. A seguir são enumeradas as principais ações desenvolvidas pela 

Universidade, nesse âmbito:  

 O atendimento à comunidade UCSal através do PLENUS-CEAC  que acolhe,  

identifica, encaminha e monitora as demandas espontâneas advindas da 

Comunidade UCSal, principalmente dos estudantes. 

A implementação de ações relacionadas à Secretaria Geral de Curso (SGC), 

distribuída nos Campi, representou um avanço para melhoria de atendimento ao 

estudante no que se refere às informações de sua vida acadêmica, desde o 

momento do seu ingresso até a conclusão do curso. 

A implantação do programa de monitorias em diversos cursos ampliou e 

potencializou o aprendizado dos estudantes, favorecendo o exercício da profissão e 

do estudo colaborativo. 

O programa de apoio pedagógico e financeiro, o programa de bolsas de 

iniciação científica, Bolsa UCSal, Bolsa Estágio e Bolsa de Pesquisa foram algumas 

iniciativas que foram pensadas e desenvolvidas pela UCSal  que têm contribuído 

para a permanência dos estudantes na Universidade. 

Com esses programas e projetos a UCSal tem se diferenciado, oferecendo 

um melhor atendimento acadêmico e administrativo em relação ao ano anterior. 

Entretanto as pesquisas realizadas entre os discentes, no ano de 2015, ainda 

revelam algumas preocupações nessa área, sobretudo no que se refere ao 

atendimento da SGC e Coordenações dos cursos. 
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 Na SGC, apesar da preponderância das respostas estarem situadas entre 

bom e ótimo (73,68%), como demonstra o gráfico a seguir, tem um percentual 

significativo de respostas situados nas escalas regular e fraco, no que se refere a 

“atendimento à solicitação e requerimentos dos alunos”, com 26,04% na soma 

dessas duas escalas e “disponibilidade para orientação e esclarecimento de 

dúvidas” com um percentual de 28,38%. 

 

Gráfico 1: Atendimento às solicitações e necessidades dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Disponibilidade para orientação e esclarecimentos de dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Também na variável Coordenação de Curso “empenho na resolução das 

solicitações e necessidades dos estudantes”, apresenta o percentual de 22,29% de 

respostas entre regular e fraco e/ou “acompanhamento das atividades desenvolvidas 

na unidade de ensino” apresenta o percentual de 23,16% nas mesmas escalas entre 

todos os cursos. 
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Gráfico 3: Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos estudantes. 

 

Gráfico 4: Acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de ensino 

 

Estes dados mostram que, apesar de ter havido uma melhoria no atendimento 

aos estudantes, considerando todas as ações que foram realizadas pela 

Universidade e os percentuais de respostas nas pesquisas com os discentes, 

situados entre bom e ótimo nos quesitos avaliados, a UCSal ainda precisa continuar 

acompanhando as políticas de atendimento aos estudantes com vista a aprimorar 

cada vez mais esta área, contribuindo assim para  uma maior  satisfação e  

consequente permanência dos estudantes nos cursos. 

Quanto aos egressos, a CPA constatou que existem ações isoladas em 

alguns cursos com o contato e acompanhamento dos alunos pelas redes sociais, 

participação dos coordenadores em reuniões de curso e alguns eventos 

comemorativos. No curso de Engenharia foi aplicado um questionário para alunos 

egressos do curso, mas ainda não se implantou na UCSal um Programa  de 
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Egressos, com uma linha permanente de estudo e análise da trajetória profissional 

de seus ex-alunos. 

São apresentadas, no quadro a seguir, outras ações que a Universidade 

realizou em 2015, nas varias instâncias institucionais, na dimensão Políticas de 

Atendimento ao discente. 
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Quadro 23: Principais ações realizadas na Dimensão Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Fixação de dias e horários para 
atendimento ao aluno, por parte 
dos Coordenadores e membros 
do NDE. 

Reuniões para tratar do assunto 
com os professores envolvidos.  
Articulações junto ao NAC e SGC 
para o trato da questão. 
 

Ampliação da satisfação do aluno. 
 
 

Dificuldades de alguns 
alunos para marcação 
prévia, “exigindo” 
atendimento imediato a 
suas demandas. 

Disponibilidade e acessibilidade 
da coordenação e do NDE para 
o atendimento às questões 
trazidas pelos discentes. 

Permanência da coordenação 
e/ou de membros do NDE na 
instituição para o atendimento 
das questões trazidas pelos 
discentes do curso. 

Contato direto com os discentes, livre 
de tortuosos caminhos burocráticos. 

Face ao limitado poder de 
ação da coordenação e 
dos membros do NDE, 
nem todas as questões 
podem ser resolvidas no 
âmbito do curso, tornando-
se necessário, por vezes, 
acionar outros setores da 
instituição. 

Disseminação dos valores da 
Instituição entre os estudantes. 

Realização de reuniões com 
professores e estudantes. 
Estímulo a alunos para atuarem 
como voluntários no acolhimento 
a cada início do semestre. 

Estreitamento de comunicação. 
Favorecimento da ação comunitária 
interna. 

Dificuldades de sinalização 
nos campi com indicação 
de locais e fluxos. 

Desenvolvimento de canais de 
comunicação para o contato 
com os discentes. 

Criação de grupos das atividades 
do curso nas redes sociais, 
segmentando os membros 
(professores e alunos) por 
semestre. 

Contato permanente com os discentes. 
 
Possibilidade de inclusão de material 
adicional ao manancial próprio do 
componente curricular. 
 
Acesso à linguagem de comunicação 
familiar aos discentes. 
 
Possibilidade de trocar textos em 
diversos formatos. 
 

Alguns docentes não são 
inscritos nas redes sociais. 
 
Necessidade de controle 
do conteúdo, uma vez que 
o discente pode enviar 
material dispersivo ou 
inapropriado. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Possibilidade de articular ações 
extracurriculares.  

Diálogo constante entre a 
coordenação e os discentes. 

Reuniões semestrais com cada 
semestre. 

Neste contexto de reuniões é possível 
identificar problemas no decorrer do 
semestre para ajustarmos possíveis 
medidas para que o processo de 
ensino do discente não seja 
prejudicado. 

Esta reunião semestral, 
após a percepção de 
algum problema, se não 
conseguirmos resolver, os 
alunos ficam 
desapontados. 

 
Incentivar a relação de 
pertencimento e aproximação 
dos discentes a Coordenação, 
NDE e ações/atividades do 
curso. 

Implementação da proposta da 
atuação do professor tutor 
(preferencialmente do NDE do 
curso) junto aos semestres, o 
qual orienta os alunos na 
composição do seu projeto de 
vida universitária, 
semestralmente. 

O discente é estimulado ao processo 
de semestralização, a melhor utilizar de 
sua carga horária em atividades 
complementares, dividindo-a entre 
pesquisa e extensão. 
 

Incompreensão, por parte 
dos estudantes, de que a 
formação acadêmico-
profissional não se dá, 
apenas, em sala de aula. 

Recepção dos novos discentes 
no ambiente acadêmico-
universitário, através de ações 
como: aulas públicas (teórico-
práticas); visita ao Campus e às 
instalações físicas onde ocorrem 
as ações e atividades práticas do 
curso; triagem nutricional, 
destinada aos alunos 
ingressantes e realizadas pelos 
alunos dos demais semestres. 

Momento de iniciação ao processo de 
ensino-aprendizagem e integralização 
dos alunos ingressantes à 
Coordenação, docentes e demais 
estudantes. 

Necessidade de maiores 
investimentos em suporte 
de recepção aos novos 
alunos, o que faz parte do 
ato de receber novos 
estudantes: lanche e 
brindes, bem como melhor 
sinalização do Campus.  

Implementar o atendimento e 
escuta do discente. 

Atendimento e escuta de forma 
continua, humanizada e com 
agendamento. 

Satisfação do alunado. 
 

 

Ampliação da assistência ao 
estudante com a instalação do 
CEAC/PLENUS. 
 

A proposta. Oferta de um serviço de assistência 
multiprofissional à comunidade interna 
Existência de serviços afins no âmbito 
da universidade para 

Insuficiente número de 
profissionais para a 
demanda. 
Inadequação do espaço 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
encaminhamentos das demandas. 
Formulação de novas parcerias para 
encaminhamento das demandas. 
Alta ocorrência de casos. 

ora existente. 
Existência de dois núcleos 
com funções justapostas. 
Dificuldade no diálogo 
entre os referidos núcleos. 
Ausência de controle da 
gestão de contratos de 
serviços terceirizados. 

Promover a integração dos 
calouros com a vida 
universitária e com os demais 
estudantes da UCSal. Semana 
de acolhida dos calouros com 
sua ida ate a Biblioteca para 
que se inserissem na vida 
universitária. 
 

Planejamento do NDE com o CA 
dos diversos cursos em relação a 
acolhimento de calouros. 
 
Semana de recepção ao calouro. 
 
Promoção de grupos de 
discussão, palestras, 
apresentações teatrais, gincanas, 
confraternizações entre os 
estudantes e os calouros. 

Integração dos novos alunos. 
 
Promover grupos de discussão, 
palestras, apresentações teatrais, 
gincanas, confraternizações entre os 
estudantes e os calouros. 

Melhor planejamento dos 
cursos durante o semestre. 
 
Ausência de planejamento 
das atividades. 

Elaboração do Plano de 
Monitorias voluntárias e não 
voluntárias. 
 
Elaboração de fluxo de 
funcionamento com 
identificação de 
responsabilidades. 

Reuniões para tratar do assunto 
com os professores envolvidos.  
 
Articulações junto à Secretaria 
Geral de Cursos para o trato da 
questão. 
 
Orientações aos Professores 
relativas aos critérios para 
formalização da monitoria e à 
autonomia do Docente.  

Ampliação da satisfação do aluno. 
 
Potencialização do aprendizado. 
 
Oportunidade de aprofundamento nas 
disciplinas pelos estudantes  
 
Favorecimento do exercício da 
profissão e do estudo. 

Não observância de editais 
para contratação de 
monitores. 
 
Pouca adesão dos alunos. 
 
Ainda não foram 
implantados os programas 
de monitoria em todos os 
cursos. 

Apoio e incentivo à participação 
de estudantes em eventos, 
atividades de estágio, extensão, 
PIBIC. 

Desenvolvimento de monitoria no 
salão interativo, e atividades de 
extensão com a supervisão de 
nossos professores. 

Participação dos alunos da graduação 
e egressos.  
 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

244 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Inserção dos alunos nos grupos 
de Pesquisa. 

A proposta. Fidelização dos alunos. 
Incentivo a produção científica e a 
Iniciação científica. 

Alguns grupos de pesquisa 
ainda em fase de 
estruturação. 

Promoção de parcerias sociais 
nos âmbitos nacional e 
internacional. 

Contatos com a Assessoria de 
Relações Internacionais da 
UCSal e com a responsável pelo 
programa de acolhimento dos 
alunos em intercâmbios. 

Oportunidade para interação e troca de 
experiências dos alunos da UCSal por 
meio de intercâmbio social, religioso e 
política de voluntariado. 

Pouca experiência neste 
tipo de intercâmbio 
Contexto socioeconômico. 

Estabelecimento de parcerias. 

Fundação José Silveira, OSID e 
Hospital Martagão Gesteira para 
realização de estágio 
extracurricular. 

  

Envolvimento de 04 alunos em 
parceria com a FIOCRUZ em 
projeto de pesquisa. 

O aluno na iniciação cientifica.  

Alunos que participam do Leo com 
atividades e ações sociais. 

Planejamento e 
organização das ações a 
serem executadas. 

Encaminhamento dos alunos 
com dificuldades pedagógicas, 
de leitura, interpretação e 
redação de texto para o Núcleo 
de Apoio Psicossocial e 
Pedagógico. 
Promoção de oficinas de 
interpretação e leitura de artigos 
científicos. 

Encaminhamento de alunos ao 
Núcleo de Apoio Psicossocial e 
Pedagógico. 

Existência do Núcleo de Apoio 
Psicossocial e Pedagógico. 

Falta de uma maior 
sistematização dos dados 
e do acompanhamento dos 
alunos. 

Realização de oficinas de 
interpretação e leitura de artigos 
científicos. 

A proposta. Professores em RTC para desenvolver 
esta atividade. 
Melhor aproveitamento dos conteúdos  
Melhor desempenho na produção dos 
trabalhos acadêmicos. 
Redução da evasão e das reprovações. 
Fidelização dos alunos. 

Disponibilidade de horário 
(estudantes que trabalham 
no turno oposto). 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Listar os alunos com 
necessidade de inclusão nos 
cursos. 
 
Encaminhamento de estudantes 
com demandas de inclusão 
para acompanhamento com o 
núcleo psicopedagógico. 

Os docentes foram sensibilizados 
a identificar possíveis casos com 
necessidade de apoio 
pedagógico ou psíquico, e em 
seguida a encaminhar os casos 
para a coordenação e 
posteriormente para o núcleo 
psicopedagógico.  

Garantir a inclusão genuína dos nossos 
estudantes portadores de qualquer 
deficiência, tanto por parte dos 
docentes e da instituição como um 
todo, como também por parte dos 
estudantes. 

Forte resistência e 
descrédito por parte dos 
docentes e discentes ao 
processo de inclusão no 
ensino superior. 

Promover a inclusão de alunos 
com deficiências físicas. 

Planejamento dos professores 
para elaboração de provas e 
documentos adequados e 
observação do tempo para 
responder as questões da prova. 

Adesão dos professores. 
Auxílio e colaboração dos discentes 
para auxilio à colega. 

 

Ações de nivelamento para a 
graduação. 

Oferta de cursos de extensão em 
gramática em EAD: “Oficina em 
Língua Portuguesa”. 
Planejamento de novos cursos 
em EAD – “Anatomofisiologia de 
órgãos e sistemas”, “Curso de 
Produção de Texto - Diagnóstico 
e Intervenção”, “Oficina de 
matemática”. 
Ampliação dos projetos de 
monitoria entre os cursos. 

Favorecer ao corpo discente um 
ambiente favorável ao progresso no 
processo de ensino-aprendizagem, 
principalmente em disciplinas básicas.  

Demora no fluxo de 
liberação dos cursos pelos 
setores competentes. 

Aproximação das ações da 
Extensão das propostas 
pedagógicas dos cursos de 
modo a reforçar a 
indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
 
Fortalecimento da 
interdisciplinaridade. 
 

Reuniões com Coordenadores de 
curso, Programas e Projetos. 
 
 
As propostas foram realizadas. 

Existência de projetos extensionistas 
em curso, inclusive com possibilidades 
de inserções interdisciplinares. 
Potencial humano. 
Tecnologia disponível. 

Atuação 
compartimentalizada das 
Unidades de Ensino. 
Pouca adesão dos alunos. 
Divulgação. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Promoção de cursos de 
nivelamento como apoio às 
disciplinas básicas. 
Oferta de Oficina de Língua 
Portuguesa. 

Sensibilização dos estudantes 
calouros; Divulgação via 
comunicação e marketing; 
Inscrições com desconto para os 
alunos calouros do vestibular 
social. 
Emissão de certificado. 

Melhoria no processo de escrita dos 
trabalhos acadêmicos. 
 
Adesão dos alunos veteranos e Pós-
Graduação. 

 

Monitor no Evento SEMOC – 
Simulador de Língua 
Portuguesa. 

Convite aos alunos dos cursos da 
graduação presencial para 
monitoria no stand do Simulador; 
Treinamento no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem; Emissão de 
certificado. 

Participação dos alunos na monitoria; 
Certificação atividade complementar 
Sorteio de três bolsas para Oficina da 
Língua Portuguesa. 

Baixa participação do 
público interno e externo 
na visita ao stand 
Simulador de Língua 
Portuguesa. 
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Eixo 4: Políticas de Gestão 
 

O Eixo 4 - Políticas de Gestão, inclui a Dimensão 5, Políticas de Pessoal, de 

carreiras do corpo docente e técnico administrativo, a Dimensão 6, Organização e 

Gestão, e a Dimensão 10, Sustentabilidade Financeira. 

As políticas que estabelecem as condições institucionais para o corpo 

docente e técnico-administrativo da UCSal estão regulamentadas por meio das 

resoluções do CONSUN, Regulamento Geral da Universidade e Estatuto e pelas 

diretrizes constantes no seu PDI e PPI.  
 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

A UCSal instituiu políticas de valorização do corpo docente e técnico-

administrativo, sendo estes segmentos regidos pelas diretrizes contidas no Plano de 

Cargos e Salários, no que concerne às condições de trabalho e progressão 

funcional. De acordo com o PDI (2011-2015) esta área tem como meta a valorização 

e capacitação do corpo docente e técnico-administrativo e proposição das seguintes 

ações: 

1. Identificar o contingente de professores que ainda não tem qualificação 

exigida pela LDB e/ou pela UCSal. 

2. Manter Programa de Bolsas para professores e funcionários assim como 

para seus dependentes. 

3. Promover o atendimento às condições de trabalho relativas à segurança e 

bem estar de seus funcionários. 

4. Instituir o Programa de Avaliação de Desempenho do Corpo Docente e 

Técnico administrativo. 

5. Oferecer cursos para professores e funcionários que não tenham a 

qualificação exigida. 

6. Promover a revisão e a atualização do PPC atual e implantar novo Plano 

de Cargos e Salários/UCSal. 

 

Para cumprir o disposto nas suas metas e proposições explicitadas no PDI 

2011-2015, a UCSal elegeu, como uma de suas prioridades, promover a qualificação 
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como forma de valorização do seu corpo docente. Para tanto, implantou na área 

pedagógica o Programa Espaço Docente (PED) com o objetivo de ampliar espaços 

para formação pedagógica a partir do diálogo entre professores, numa rede de troca 

de experiências, através da reflexão permanente sobre os desafios e as 

possibilidades da docência no ensino superior. 

O corpo docente da UCSal é constituído por 75% de mestres e doutores e 

possui vasta experiência acadêmica e profissional, tendo um percentual significativo 

de professores em regime de tempo parcial e integral (54%). Os quadros a seguir 

demonstram o quantitativo em relação à titulação e regime de trabalho. 

 

Quadro 24: Percentual de professores em 2015, segundo a titulação. 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Dados UCSal – Censo 2015 

 

Quadro 25: Percentual de docentes por tipo de Regime de Trabalho 

Regime de tempo Número de docentes % 
Tempo Integral 150 33% 

Tempo Parcial 97 21% 

Horistas 205 45% 
Total 452 100% 

Fonte: Banco de Dados UCSal – Censo 2015 

Embora o percentual de docentes com mestrado e doutorado seja atualmente 

de 75%, a UCSal  pretende aumentar o percentual de doutores passando dos atuais 

23% para 36%, durante a vigência do próximo PDI 2016-2020, como forma de 

melhorar os conceitos do ENADE e CPC dos diversos cursos, assim como fortalecer 

os programas de pós-graduação e a dimensão da pesquisa na graduação. 

Em relação ao Regime de Tempo Contínuo, Tempo Integral (TI) e Tempo 

Parcial (TP), a UCSal pretende, progressivamente, aumentar o percentual de 

professores de tempo integral de 33% para 35%, assim como o percentual de 

Titulação Número de docentes % 
Doutores 104 23,0% 

Mestres 234 51,8% 

Especialistas 114 25,2% 
Total 452 100% 
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professores de tempo parcial de 22% para 40% e diminuir significativamente o 

percentual atual de 45% de professores horistas para 25% nos anos de vigência do 

novo PDI. 

Dentre as ações de qualificação de docentes destaca-se também a criação do 

curso de Especialização em Docência Universitária, já na segunda turma, que dá a 

base para continuidade de formação docente em nível stricto sensu e possibilita a 

construção teórica e metodológica sobre a profissionalização do docente 

universitário. 

Um outro aspecto que merece destaque em 2015 foi a elaboração e 

atualização  do Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS) para o quadro 

docente e técnico administrativo. Tal plano normaliza os critérios de seleção e 

contração, ascensão, regime de trabalho e remuneração. 

Os docentes contratados em Regime de Tempo Contínuo (RTC) que fazem 

parte do Quadro Principal dos docentes da Universidade preenchem 

semestralmente um plano e um relatório individual de trabalho (PIT e RIT) para 

acompanhamento, por parte da universidade, da produção técnica e científica 

desses professores, na sua maioria mestres e doutores, permitindo também com 

isso a organização e a comparação da carga horária contratada. 

Foram as seguintes ações realizadas pela Universidade em 2015, em relação 

à dimensão Políticas de Pessoal: 
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Quadro 26: Principais ações realizadas na Dimensão Políticas de Pessoal 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Reuniões com Professores para 
incentivar a inscrição em cursos 
de aperfeiçoamento e mestrado.  

Ingresso de três Docentes 
especialistas no Mestrado e dois 
outros Professores no Curso de 
Especialização em Docência 
Universitária.  
 
Participação da Professora 
Auxiliadora Fidelis, Coordenadora 
do curso de especialização em 
Docência Universitária na reunião 
com Professores. 

Subsídios para Docentes. 
 
Aprimoramento contínuo do 
Corpo Docente do Curso. 

Incompatibilidade entre 
horários de aulas dos Docentes 
e os horários dos cursos 
ofertados. 
 
Peso orçamentário de 
mensalidades cobradas por 
cursos de Mestrado e 
Doutorado. 
 
Política de Mestrados ofertados 
pela Instituição, que não abre 
perspectivas para ampliação de 
Grupos de Estudos e 
Pesquisas na área de 
concentração do curso.   

Capacitação docente. Doutorado em Família na 
Universidade com Desconto para 
o professor da UCSal. 

Capacitação docente.  

Participação do Projeto MINTER-
DINTER buscando qualificar e no 
doutorado do curso. 

Convênio DINTER: Favorecendo 
a duas professoras para o 
doutorado. 

Capacitação docente: a formação 
de doutores no curso. 

Número pequeno de vagas. 

Qualificação dos docentes. Professores realizaram disciplina 
como aluno especial no mestrado 
e doutorado. 
Aprovação de 05 professores no 
mestrado em diversas instituições 
Defesa de mestrado professora 
Tyciana Paolilo, na Universidade 
Federal da Bahia. 
Participação de 03 professore no 
Curso Especialização em 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Metodologia do Ensino Superior. 

Investir na capacitação 
pedagógica dos professores. 
 

Promoção de curso de 
capacitação em Metodologia do 
Ensino Superior.  

 Professores envolvidos com a 
instituição. 
Garantia de maior qualidade da 
formação docente (pedagógica) 
dos nossos supervisores. 

Capacitação de professores para 
orientação dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso. 

Não foi realizada. Ampliar os conhecimentos dos 
professores orientadores dos 
Trabalhos de Conclusão de 
Curso de Fisioterapia. 

Pouca disponibilidade do Curso 
em ofertar professores 
doutores para este processo. 

Política de atualização do corpo 
docente. 

Oferecimento de descontos para 
o corpo docente em mestrados e 
doutorados da UCSal. 

Muitos professores tem se 
beneficiado deste benefício. 

 

Reunião com a Superintendência 
Estimular os docentes na sua 
formação acadêmica. 

Reunião com a Superintendência 
Estimular os docentes na sua 
formação acadêmica. 

Formação continuada dos 
docentes, elevando o nível do 
curso. 

Dificuldade de oferta de cursos 
na área. 

Reuniões com Professores para 
incentivar a produção científica. 

Realização de reuniões com 
professores e esclarecimentos 
sobre o encaminhamento de 
produções via Coordenação.  

Aprimoramento contínuo do 
Corpo Docente do curso; 
aumento do acervo científico da 
Universidade. 

Existência de apenas um grupo 
de pesquisa vinculado ao 
curso. 

Ações que proporcionem a 
formação de um quadro docente 
qualificado e estimulação da 
produção científica. 

Realização de seleções para 
admissão de docentes constando 
dos requisitos mínimos: avaliação 
de currículo, memorial e plano de 
ensino, priorizando a contratação 
de mestres e doutores. 

 
Estímulo à produção científica, 
por docentes e discentes, nos 
grupos de projetos de extensão e 
pesquisa. 

Atendimento aos requisitos de 
titulação do corpo docente, 
solicitados pelo MEC. 

 
Possibilidades de publicações 
científicas associadas a docentes 
e discentes dos cursos, projetos 
de extensão aos grupos de 
pesquisa interdisciplinares. 

Limitação no número de 
docentes, em regime de 
trabalho parcial ou integral, 
para participação como 
docentes orientadores de 
atividades de extensão. 
 
Limitação no número de 
docentes, em regime de 
trabalho parcial ou integral, 
para participação como 
docentes orientadores de 
atividades de extensão. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Ausência de docentes doutores 
em algumas áreas específicas 
como, por exemplo, na área de 
Direito. 

Reuniões com o NDE, 
Professores e Alunos, para 
divulgar os princípios para a 
Excelência Acadêmica. 
 
 

Demonstração em reuniões do 
direcionamento da Universidade 
e a expectativa quanto à 
integração de Professores de 
modo que possam transitar pelos 
eixos comuns dos cursos. 

Criação de espaço para 
integração acadêmica do corpo 
Docente.  

Ausência de fóruns específicos 
e institucionalizados para 
fortalecimento da integração. 
 

Ingresso de professores da Pós- 
Graduação na Graduação e vice 
e versa. 
 
Admissão de dois docentes com 
doutorado para ajudar na 
Extensão. 

Já citadas. Verticalização entre graduação e 
pós-graduação. 

Maior incentivo para os 
professores participarem deste 
processo de verticalização. 

Ampliação do quadro de 
professores de RTC (Regime de 
Tempo Contínuo) 

Ampliação de professores para 
regime de trabalho de tempo 
parcial e integral. 

 

Maior dedicação às atividades 
docentes 
Melhor distribuição de atividades 
para atender as necessidades do 
curso. 

 
  

Oferecer e ampliar o quadro de 
professores em regime de tempo 
contínuo. 

Efetivação do NDE e Colegiado. Inserção de professores em RTC. 
NDE atuantes. 

Professores envolvidos com a 
instituição. 

Alguns professores foram 
enquadrados no Regime Pessoal 
e Integral. 

Concretização da melhoria de 
alguns docentes e funcionários. 

 Necessidade de uma maior 
clareza no plano de carreira. 

Qualificação profissional dos 
colaboradores. 

Reunião com a Superintendência 
Estimular os docentes na sua 
formação acadêmica. 

Formação continuada dos 
docentes, elevando o nível dos 
cursos. 

 

Reunião com a Superintendência 
Reunião com os docentes com 
perfil desejado pela Universidade 

Disponibilidade dos docentes.  
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
para integrar o NDE. 

Estímulo aos docentes na 
participação da Oficina de escrita 
cientifica. 

Adesão significativa de docentes 
com titulação de mestrado e 
doutorado de na Oficina de 
escrita cientifica. 

Capacitar os docentes inseridos 
em programa de pós-graduação 
latu sensu e aqueles que 
almejam fazê-lo. 
 
Estimular a produção científica. 

Horário oferecido não 
contemplou as necessidades 
de todos que gostariam de 
participar. 

Oferta de cursos (Oratória, 
Finanças Pessoais, Inglês, Inglês 
Instrucional, Oficina de Língua 
Portuguesa). 

As ações programadas. Estrutura acadêmica e física da 
Universidade. 
 

Inexistência de um setor 
administrativo destinado à 
Educação, Treinamento e 
Desenvolvimento de Pessoas. 

Oferta de curso de extensão na 
área de finanças pessoais. 

Divulgação no portal UCSal para 
comunidade interna (alunos e 
funcionários). 
Preparação da sala virtual. 
Inscrição dos cursistas. 
 
Emissão de certificação. 

Oportunidade de 
aperfeiçoamento para os 
funcionários da Universidade. 
Oferta de carga horária como 
atividade complementar aos 
alunos. 
Flexibilidade de organização do 
curso. 
Introdução de uma nova cultura 
de aprendizagem. 

Cursistas sem perfil de 
autonomia, disciplina e 
organização. 
 
 

Implementação de novo Plano de 
Cargos e Salários. 

Reuniões junto a uma assessoria 
contratada e ao RH para discutir 
propostas para o novo PCCS – 
Corpo Docente. 

Atualizar os salários dos 
professores horistas de acordo 
com sua titularidade. Compor 
uma progressão no caminho 
profissional dos professores. 

Demora na tramitação interna 
do processo entre o RH e o 
Setor Jurídico. 

Implementação do Relatório 
Individual de Trabalho – RIT e do 
Plano Individual de Trabalho – 
PIT. 

Elaboração do instrumento para 
lançamento das atividades no PIT 
e no RIT, atualmente virtual. 

Os instrumentos são ótimos 
recursos de planejamento do 
trabalho do professor RTC e para 
as coordenações de curso. 

- Não existe ainda uma 
integração com as bases do 
RH, o que otimizaria muito o 
trabalho. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

A UCSal é uma instituição de fundamento educacional e caráter confessional, 

comunitário, filantrópico e goza de autonomia didático científica, administrativa 

financeira e de gestão financeira e patrimonial nos limites fixados pela legislação em 

vigor nos termos do artigo 7º do Estatuto da UCSal. 

A UCSal, através de sua Reitoria, tem assumido o compromisso de exercer 

suas políticas de gestão com a participação dos Órgãos Superiores (CONSUN e 

CONSEP) e as entidades representativas dos segmentos de professores (NDE e 

Colegiados de Cursos), funcionários  (ASSUCSal), estudantes (Centros 

Acadêmicos) e dos órgãos de apoio às atividades acadêmicas como a Secretaria 

Geral de Cursos (SGC), Assessoria Jurídica e Assessoria de Tecnologia e 

Informação (TI). 

Para esta dimensão foram estabelecidas as seguintes metas e ações para 

atender às finalidades e objetivos institucionais, na vigência do PDI (2011-2015). 

Promover mudanças na gestão acadêmica e administrativa da UCSal através das 

seguintes ações: 

- Elaborar o plano de metas da Universidade de acordo com a missão e 

os objetivos institucionais. 

- Institucionalizar os planejamentos acadêmico, estratégico, 

administrativo e financeiro e de marketing da UCSal. 

- Adequar às demandas institucionais à nova gestão e estrutura 

organizacional. 

- Elaborar e aprovar os planejamentos orçamentários anuais e 

quinquenais. 

 

Esta dimensão de Organização e Gestão da Instituição foi analisada a partir 

do levantamento e analise documental (PDI, Estatuto, Regimento Geral, 

Regulamentos e Resoluções). A gestão da Universidade, em seu funcionamento, 

assegura a representatividade dos seus colegiados, sua independência e autonomia 

e a participação dos segmentos da comunidade nos processo institucionais. 

A seguir são apresentadas as ações desenvolvidas pela Universidade, nesta 

dimensão, no ano de 2015. 
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Quadro 27: Principais ações realizadas na Dimensão Organização e Gestão. 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Realização de reuniões 
com Professores para 
informes sobre os cursos e 
fortalecer a integração 
acadêmica. 

Realização de reuniões abordando a 
revisão de ementas e disseminação da 
missão, visão e valores da Instituição - 
revisados e dos princípios da 
excelência acadêmica.  

Uso colaborativo dos recursos.  
 
 
Criação de espaço para 
integração acadêmica do corpo 
Docente. 

Ausência recorrente de alguns 
professores nos eventos 
programados. 
 
Condição horista de parte do 
corpo docente como alegação 
para ausências. 

Indicação de professores 
para participarem dos 
seguintes eventos: 
Seminário sobre avaliação; 
SEMOC; reunião sobre o 
PDI e Estatuto.  

Participação dos Docentes nos eventos 
institucionais.  

Criação de espaço para 
integração acadêmica do Corpo 
Docente. 

Incompatibilidade de horário 
entre atividades dos docentes e 
os eventos, o que impossibilita a 
participação de todos os 
convidados. 

Estabelecimento de trilhas 
temáticas a cargo de cada 
membro do NDE. 
Realização de reuniões 
semanais para debater 
temas relevantes para o 
curso. 

Instituição de uma periodicidade 
semanal para as reuniões de NDE. 
Realização de reuniões tratando de 
temas relacionados a: PPC; Plano de 
Ensino; Programação de Aulas; 
organização de quadro de horários de 
professores; ENADE; diretrizes 
institucionais, dentre outros. 

Estreitamento dos vínculos 
entre membros do NDE gerando 
maior organicidade no seu 
funcionamento. 
 
 

Ausência de suporte do NAC em 
ações de programação de 
espaços. 

Reuniões semanais com o 
NDE (Núcleo Docente 
Estruturante). 

Planejamento da Semana de 
Comunicação; dos Aulões para o 
ENADE; da participação e mobilização 
do corpo docente e discente para a 
SMOC. 
Elaboração final do PPC do curso; das 
avaliações de simulados para o 
ENADE; do relatório do CPA. 

Possibilita a maior participação 
na tomada de decisões sobre o 
curso. 
Atividades realizadas com maior 
planejamento e participação. 
Canal de escuta dos 
professores e estudantes. 

Conciliação das atividades 
acadêmicas, pedagógicas, de 
planejamento e execução. 

Planejamento das 
atividades para o ano letivo 

Planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas em 2015. 

Programar atividades prevendo 
calendário da instituição, 

Previsão de possíveis obstáculos 
para a concretização dessas 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
de 2015 pelo NDE dos 
cursos. 

recursos utilizados, divulgação e 
infraestrutura. 

atividades, com intenção de 
contorná-los.   

Impressão e entrega dos 
slides com os conteúdos a 
cada professor presente 
nas reuniões de 
Planejamento Estratégico. 

Realização de reuniões com 
professores de cada semestre letivo, 
para disseminação do Planejamento 
Estratégico da UCSal. 

Criação de espaço para 
integração acadêmica do Corpo 
Docente. 

Ausência e/ou atrasos de alguns 
professores convocados. 

Fomento à gestão 
democrática e participativa. 

Implantação dos Núcleos Docente 
Estruturante do curso, desde o primeiro 
semestre de 2015. 
 
Início e consecução das reuniões do 
Núcleo Docente Estruturante do curso 
desde o primeiro semestre de 2015. 
 
Preparação para a instalação do 
Colegiado do curso em 2016/1. 
 
Reuniões semestrais do CONSUN/ 
CONSEP. 

NDE participativos e 
comprometidos com o curso. 
 
NDE composto de membros 
com diversas formações, o que 
lhe confere um caráter 
multidisciplinar. 
 
Representatividade dos cursos 
nos anseios do governo da 
Universidade. 

Número reduzido de professores 
com formação em arquitetura e 
urbanismo. 

Cumprir a missão, objetivos 
e projetos institucionais. 

Encaminhamento dos documentos 
cabíveis ao corpo docente. 

Todos os atos normativos em 
vigor foram encaminhados aos 
professores do eixo de 
formação específico do curso. 

Orientar o corpo docente a 
respeito das normas 
institucionais. 

 
Integração e participação 
nos processos colegiados e 
acadêmicos. 
 

 
Seminários e palestras em reuniões 
pedagógicas bimestralmente. 
 
Reunião de integração entre 
professores; grupos de rede sociais. 
 
Reajuste nos regimes de trabalho dos 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
integrantes do NDE. 
 
Reuniões sistemáticas dos ND. 

Visita aos campos de 
estágio. 

Visitas em cada campo de estágio no 
decorrer de cada semestre. 

Percepção de acompanhamento 
nos campos entre os docentes e 
discentes e a aproximação com 
os serviços. 

 

Criação e Implantação do 
instrumento de avaliação 
dos docentes em estágio. 

Avaliação do professor pelo aluno ao 
término de cada etapa de estágio. 

Adequação e melhoria da 
qualidade de ensino.  

Elaboração de Relatórios 
pra o MEC e regimentos 
Acompanhamento do MEC. 

Construção dos Regimentos monitoria, 
estágio Supervisionado e Trabalho de 
Conclusão de Curso, e Atividade 
Complementar. 

Organização didática.  

Proposição de parcerias 
com os cursos de 
Educação Física, Música, 
Biomedicina, Biologia, 
Direito, Gastronomia e 
Teologia. 
Estabelecimento de 
parcerias com cursos de 
outras IES, cursos estes 
ainda não oferecidos pela 
UCSal (Psicologia, 
Fonoaudiologia, Design de 
interiores). 

Parceria formalizada e implantada com 
os cursos de Serviço Social e Nutrição 
Estabelecido contato com os 
coordenadores dos cursos para iniciar 
projetos de ações integrativas entre os 
alunos do diferentes cursos, usuários e 
acompanhantes.  

Formação interdisciplinar do 
alunado. 
Prestação de um atendimento 
de maior qualidade aos nossos 
usuários. 
Ampliar as condições de 
trabalho, das competências e 
habilidades do discente com a 
experiência da Inter e 
transdisciplinaridade. 
Aumento da satisfação dos 
nossos usuários. 

Inexperiência e a falta de cultura 
do trabalho interdisciplinar. 

Elaborar uma proposta de 
efetividade de tratamento e 
qualidade em assistência a 
população assistida pelos 
alunos de Fisioterapia. 

Reunião com supervisores de estágio 
(01/08/2015). 
 

Melhorar a atenção à saúde 
para a população assistida 
pelos alunos do curso de 
Fisioterapia. 

Fragmentação dos cursos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Recepcionar e informar os 
calouros quanto aos 
procedimentos 
Institucionais e nova vida 
como Universitários. 

Acolhida aos alunos de 2015.1 e 
2015.2. 

Criar um sentimento de 
pertencimento à UCSal. 

Pequena adesão dos 
professores. 
Poucos professores em RTC. 

Construção de objetivos, 
Metas e ações propostas 
pelos cursos ligadas às 
políticas institucionais. 

Inserção dos cursos na política de 
Gestão por Objetivos, com a 
elaboração de 7 metas (objetivos) e 
seus respectivos indicadores para o 
ano de 2016. 

Visão mais objetiva das 
realizações dos cursos para 
2016, facilitando o melhor 
gerenciamento dos cursos, 
planejamento de ações e 
otimização de investimentos 
financeiros. 

Estabelecer metas realmente 
possíveis de serem cumpridas, 
quando os objetivos dependem 
de muitos setores da 
Universidade. 

Dinamização das instâncias 
institucionais. 
 
Busca de garantir a 
inserção responsável dos 
profissionais na instituição 
qualificando os processos 
de gestão, de controle 
interno e de prestação de 
contas. 
 
Aperfeiçoamento do 
pessoal. 

O empenho do CONSUN no diálogo 
com o Reitor na tentativa de se tomar 
decisões com o cunho participativo. 
 
Busca de mudança no processo 
avaliativo, envolvendo docentes e 
discentes. 
 
O envolvimento da comunidade 
acadêmica na mudança do Estatuto da 
UCSal e no seu novo PDI. 

Importante se crescer nesta 
comunhão e participação da 
Universidade de todas as suas 
partes, procurando ser um 
corpo que funcione com 
interação e harmonia das partes 
para com o todo. 

Ainda incentivar todos os 
docentes todos os docentes e 
discentes para assimilarem a 
importância de juntos se buscar 
a excelência acadêmica. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Constituição da estrutura 
da Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação 
Comunitária. 
 
Identificação das 
modalidades de atividades 
de extensão. 
 
Elaboração do fluxograma 
dos processos 
extensionistas. 
 
Elaboração das normas e 
procedimentos. 
 
Divulgação das normas e 
procedimentos à 
comunidade acadêmica. 

 

Definição da estrutura com a 
constituição de três Núcleos. 
 
Escolha dos coordenadores dos 
Núcleos. 
 
Reuniões sistemáticas com a equipe e 
com setores afins para a definição e 
elaboração dos fluxos 
 
Reunião com o Setor de Informática e 
treinamento introdutório do SAGU. 
 
Definição do fluxograma dos processos 
da Extensão com visualização das 
interfaces setoriais. (ação em 
processo). 
 
Elaboração de formulário para 
proposição de Cursos de Extensão 
(ação em fase de finalização). 

Estruturação da extensão de 
forma coletiva. 
 
Possibilidades de potencializar 
a interdisciplinaridade. 
 
Perspectiva de facilitação dos 
processos extensionistas pela 
implantação de novo sistema: o 
SAGU. 

Cultura e práticas ora existentes 
da realização das ações de 
forma isolada e independente. 
 
Desconhecimento sobre as reais 
potencialidades do SAGU. 

Aproximação com os 
coordenadores dos cursos 
e dos programas para 
disponibilizar suporte e 
acolhimento na realização 
de propostas de extensão. 
Análise da viabilidade 
financeira das propostas. 
Levantamento de 
alternativas para captação 
de recursos para as 
atividades de extensão. 
Levantamento dos 

Reunião com os coordenadores. 
Acolhimento e avaliação das propostas 
Busca de assessoria com os setores 
financeiro e jurídico para o processo 
decisório na realização das atividades 
extensionistas. 
 
Reunião com a equipe do GAPPE. 
Busca por formalização de parcerias. 

Existência do GAPPE. 
Proposta do Centro de Custos 
Segurança na tomada de 
decisão. 
Fortalecimento de vínculos 
interinstitucionais. 
Possibilidade de captar recursos 
com o aluguel de salas e 
auditórios a empresas ou 
entidades. 

Inexperiência de gestores na 
área administrativa. 
Risco institucional pela ausência 
da formalização de relações de 
parceria. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
convênios e parcerias 
existentes. 

Instalação do 
CEAC/PLENUS. 
 

Reunião com as equipes dos 
NIAPSI/PAE e NUAPS para 
diagnóstico funcional. 
Reordenamento da proposta do 
PLENUS. 
Escolha do coordenador do PLENUS. 
Identificação de espaço para instalação 
do PLENUS. 
Identificação dos recursos humanos e 
materiais. 

Ser um diferencial qualitativo na 
avaliação institucional. 
Oferta de um serviço de 
assistência multiprofissional à 
comunidade interna. 
Existência de serviços afins no 
âmbito da universidade para 
encaminhamentos das 
demandas. 
Formulação de novas parcerias 
para encaminhamento das 
demandas. 
Alta ocorrência de casos. 

Insuficiente número de 
profissionais para a demanda 
Inadequação do espaço ora 
existente 
Existência de dois núcleos com 
funções justapostas. 
Dificuldade no diálogo entre os 
referidos núcleos. 
Ausência de controle da gestão 
de contratos de serviços 
terceirizados. 

Acompanhamento da 
implantação do novo 
sistema Acadêmico – 
SAGU. 

Reuniões de planejamento.  
Acompanhamento de transferência dos 
processos contemplados no novo 
sistema. 
Reuniões de avaliação 
Introdução do conceito de 
semestralização como critério do 
processo de matrícula. 
Treinamentos com os coordenadores 
para o uso do SAGU. 

O SAGU trouxe inúmeras 
possibilidades antes não 
contempladas pelo antigo 
sistema acadêmico, como por 
exemplo, acesso rápido a 
informações fundamentais para 
a gestão sobre os alunos e o 
corpo docente, levantamentos 
de estatísticas, relatórios 
acadêmicos. 

A mudança aconteceu com 
grandes problemas já esperados 
para este tipo de operação, 
como perda de dados e de 
processos antes já consolidados. 
A UCSal não tem corpo 
administrativo capacitado para 
enfrentar situações de crise 
como essa, o que gerou grande 
insatisfação na comunidade 
acadêmica. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

A política financeira da Instituição está centrada na permanente busca do 

equilíbrio financeiro da instituição objetivando dar continuidade aos serviços 

prestados pela Universidade à sociedade baiana, ao longo de mais de 50 anos. 

As metas e ações estratégicas que a Universidade elegeu para esta 

dimensão estão explicitadas no seu PDI e tem como objetivo prioritário: “viabilizar a 

UCSal autossustentável do ponto de vista econômico e financeiro” (PDI 2011-2015, 

p. 22). As ações previstas no PDI nesta dimensão são as seguintes: 

 

 Prever a prioridade de distribuição e utilização dos recursos financeiros da 

UCSal, nas atividades desenvolvidas nos diversos Campi. 

 Aumentar as receitas institucionais por meio da expansão de cursos na sede e 

fora de sede. 

 Desenvolver parcerias para conseguir recursos financeiros adicionais para a 

UCSal. 

 Dar continuidade aos planejamentos administrativo financeiro como forma de 

manter a Instituição autossustentável. 

 Assegurar o suporte necessário para assumir as despesas de manutenção da 

infraestrutura física, a aquisição de equipamentos e do acervo bibliográfico dos 

diversos cursos. 

 Assegurar o suporte financeiro para promover a capacitação continuada do 

corpo docente e técnico administrativo; 

 Instituir e implantar Planos de Desligamento Voluntário (PDV), objetivando 

reduzir as despesas com a folha de pagamento. 

 

As ações realizadas em 2015 na dimensão Sustentabilidade Financeira estão 

relacionadas aos investimentos necessários para o cumprimento do Plano de 

Expansão, melhorias e consolidação do ensino (cursos de graduação e pós-

graduação), da pesquisa e da extensão. Foram realizadas as seguintes ações: 

 

 Estímulo a ações de redução voluntária de água e de energia pelos 

diversos setores da Universidade. 
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 Realização de reuniões para elaboração do planejamento 

orçamentários dos cursos para 2016.1, relacionado às ações a serem 

implementadas em cada curso. 

 Participação da UCSal em jornadas de formação profissional nas 

escolas de Salvador para divulgar os diferenciais dos seus cursos e 

melhorar a captação de alunos. 

 Contratação de capacitação do Recursos Humanos e implementação 

do plano de carreira docente e técnico administrativo. 

 Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca. 

 Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos 

para salas de aula e laboratórios. 

 Ampliação e reforma de infraestrutura física e de apoio. 

 Oferta de cursos em EAD. 

 

Há ainda ações a serem realizadas nesta área, considerando a política 

financeira orçamentária explicitada no PDI, principalmente em relação à melhoria 

das políticas de ingresso e permanência dos alunos nos cursos, assim como das 

dos egressos e à revisão de prioridades de utilização dos recursos financeiros. É 

importante que haja um vínculo mais forte da política orçamentária e alocação de 

recursos da UCSal às metas e políticas institucionais direcionadas ao cumprimento 

das determinações do MEC relacionadas ao recredenciamento institucional e ao 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, assim como ao 

cumprimento das exigências da CAPES para os programas Stricto Sensu. 

A seguir são apresentadas as ações desenvolvidas pela Universidade, nesta 

dimensão, no ano de 2015. 
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Quadro 28: Principais ações realizadas na Dimensão Sustentabilidade Financeira 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Ações de sustentabilidade pela 
diminuição do consumo de água e 
energia elétrica. 
 

Estímulo a ações de redução 
voluntária de água e energia, pelo 
exemplo pessoal dos coordenadores 
e chefes dos setores. 

 
Pouca sensibilidade de 
outros agentes para a 
temática. 

Formatação de cursos e 
programas autossustentáveis junto 
à área de extensão. 

Programação de cursos de extensão 
de Gestão de Paróquias e Casas 
Religiosas, enviada à Pró-Reitoria 
específica. 

Captação de recursos 
financeiros. 
 
Captação de novos alunos. 
 
Projeção da marca UCSal. 

Ausência de tradição 
extensionista no curso. 

Definição de formas de 
colaboração com a UCSal por 
parte de ex-alunos. 

Convite a ex-alunos a eventos na 
UCSal para sensibilizá-los acerca 
dos projetos da Universidade. 
 

Concepção da Universidade 
como comunitária e com grupos 
ativos de professores, alunos e 
ex-alunos voltados a excelência 
acadêmica e institucional. 

Ausência de tradição da 
temática no Brasil. 
Falta de incentivos fiscais e 
financeiros governamentais 
de fomento a doações a 
Universidades 
Comunitárias. 

Previsão de realização de 
planejamento e orçamento do 
Curso para 2016/1. 

Realização do Planejamento para 
2016/1. 

Estabelecer a relação entre 
ações a serem implantadas e o 
orçamento para o Curso. 

Não houve tempo hábil 
para a elaboração do 
orçamento. 

Elaboração do Planejamento 
Estratégico para 2016 do curso. 
 

Reunião com o assessor da Reitoria 
para a elaboração do Planejamento 
Estratégico para 2016 do curso. 
 

Uso mais eficiente dos recursos. Uma única reunião se 
mostrou insuficiente para 
resolver as dúvidas ao 
coordenador e dos NDE. 

Participação em Jornadas de 
Informações Profissionais das 
escolas de Salvador. 

Visitação a colégios de Salvador: 
Colégio Salesiano Dom Bosco e 
Colégio Adventista. Nas visitas são 
realizadas palestras e conversas 
sobre os cursos e a universidade, 
apresentando a área profissional, 
esclarecendo eventuais dúvidas 

Possibilita dar maior visibilidade 
aos cursos, e por extensão, à 
universidade. 
Apresenta para o público, em 
potencial, as habilidades 
desenvolvidas nas diversas 
áreas. 

Ausência de planejamento. 
Ausência de material 
informativo consistente que 
comunique sobre a 
instituição e cursos com o 
público. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
sobre o mercado e atuação nas 
diversas áreas. 

Realiza captação e prospecção 
de novos estudantes. 

Participação de reuniões com o 
Reitor e a Superintendente 
Acadêmica e alunos do Campus 
Lapa. 

Reuniões com professores para 
tratar de assuntos relacionados aos 
custos envolvidos com a mudança 
da Lapa para a Federação. 

Busca pela viabilidade da 
UCSal e dos cursos em 
funcionamento na Lapa. 

Ausência de estratégia de 
publicidade específica para 
o curso. 

Identificação e restauração do 
quadro docente, ação iniciada 
2014.1. 
Restauração em aprox. 50%do 
quadro docente supervisores 
estagio. Redução de campos 
estagio. 
Reestruturações adequação 
quadro professores teoria, aprox. 
15%. 

 
Redução quadro. 
 
 
 

 
Maior adequação a proposta 
pedagógica dos cursos. 
Professores mais 
comprometidos com as ações 
pedagógicas. 
Alunos mais satisfeitos com 
desempenho professores e 
campos de estágios. 

 
 
Necessidade de melhores 
salários, compatíveis com 
mercado, para professores 
supervisores estagio. 
Falta de um centro custos 
para os cursos. 

Projeto unidade saúde de 
enfermagem para prestação 
atendimento a comunidade, 
através SUS, sistema único saúde. 

Projeto e parcerias com rede 
estadual e municipal. 

Corpo docente com professores 
funcionários, ocupantes de 
cargos gerenciais da rede 
estadual e municipal. 

Fortalecer relações 
universidade sistemas de 
saúde governanmental. 

Buscar convênios para abertura de 
novos campos de estágio. 

Elaboração de convênios entre a 
Secretaria Municipal de Saúde e d 
Educação. 

Ter acesso ao campo de 
estágio para diversas áreas do 
conhecimento. 

Falta da documentação 
necessária (CND). 
 

Firmar convênios entre a 
Universidade Católica do Salvador 
e empresas de mediação 
empresa-escola. 

A proposta. 

Aquisição de novas habilidades, 
qualificações e competências 
profissionais. 
Inserção dos acadêmicos ao 
mercado de trabalho. 
Aporte financeiro. 

 

Visita a escolas de ensino médio, 
onde os professores convidados 
pelo coordenador do curso 
ministraram palestras referentes ao 

Foram realizadas as palestras em 
dez escolas.  

Divulgação do novo curso de 
Biologia, viabilizando a 
captação de estudantes. 

Falta de material publicitário 
(incluindo brindes com a 
marca UCSal) para 
distribuir aos estudantes.  
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
perfil geral do curso, qualificação 
do corpo docente e infraestrutura 
do curso de Biologia. 

Busca de parcerias com órgãos de 
fomento e outras fontes 
alternativas de geração de 
recursos. 
Ampliação da oferta de cursos 
para comunidade interna e externa 
e também para egressos. 

Reunião com a equipe do GAPPE 
para coleta de informações sobre 
editais. 
Aumento da oferta de cursos 

Criação dos centros de custos, 
programas e projetos já 
existentes. 

Ausência de documentação 
(CND). 

Elaboração de cursos de extensão 
para arrecadação de verba para 
uso nos diversos cursos. 

Não ocorreu. 

Aproveitar a experiência de 
professores dos cursos para 
elaborar atividades de extensão 
e angariar fundos para 
autossustentabilidade do curso. 

Dificuldade de alguns 
cursos por razões 
financeiras. 

Divulgação dos cursos para a 
comunidade e ampliação do 
período noturno. 

Divulgação dos cursos através de 
meios de comunicação social. Aumento da clientela. Política da Universidade em 

realizar cursos noturnos 

Visitas às Dioceses, Paróquias, 
comunidades religiosas e colégios 
católicos para divulgação da UCSal 
e seus cursos. 

Percebe-se um aumento de 
candidatos que ingressaram na 
UCSal através dessas visitas. 

 

Muitas vezes não é fácil 
convencer os parócos e 
superiores religiosos a 
enviarem leigos e 
consagrados a cursarem 
alguns cursos da UCSal, a 
exemplo do curso de 
Teologia. 

Politica de curso de extensão na 
modalidade à distância. 

Ofertar curso de formação de tutores 
para comunidade externa. 

Participação de professores de 
outras IES. 
Potenciais professores tutores 
para os cursos de graduação à 
distância (banco de currículos). 

Ausência de setor de 
captação para fortalecer na 
prospecção de candidatos. 

Ações de sustentabilidade 
financeira. 

Alinhamento com o setor financeiro 
da UCSal – a SUGRAD tem tentado 
contribuir para o equilíbrio 

Economia dos recursos e uma 
melhor otimização de novos 
investimentos. 

Falta de conhecimento do 
coordenador dos processos 
de gestão relacionados à 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
econômico financeiro da Instituição, 
considerando que os cursos são 
também uma unidade de gestão e 
buscando um melhor equilíbrio na 
folha do corpo docente, buscando 
uma melhor relação aluno/professor. 
Alinhamento na compra de 
equipamentos e insumos. 

sustentabilidade. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física 
 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 

A infraestrutura física da UCSal constitui-se numa dimensão relacionada à 

atividade meio da Universidade necessária para a garantia da consecução dos 

objetivos institucionais ligados ao ensino, pesquisa e extensão.  

Dessa forma a Universidade tem procurado qualificar melhor toda sua área de 

infraestrutura física, sua logística de funcionamento, assim como seus recursos 

tecnológicos, equipamentos e materiais necessários para o bom funcionamento de 

todos os Campi da UCSal. 

O desenvolvimento das ações relacionadas à dimensão Infraestrutura teve 

como alicerce o funcionamento institucional e a melhoria das garantias estruturais da 

Universidade, sem enfraquecer as decisões necessárias à sua sustentabilidade e 

perenidade. Assim, com metodologia e bastante planejamento, foram feitos 

investimentos em diversos âmbitos da Universidade. Podemos exemplificar a 

instalação das novas portarias e tecnologias de segurança eletrônica, ações na área 

de segurança, investimentos na área de informática com aquisição de novos 

softwares, informatização e digitação dos processos de secretaria e documentação 

interna da Universidade, reforma de diversas salas de aula, novos equipamentos e 

ar condicionado, construção de novas salas de professores e novos espaços para 

coordenações de curso, construção e implementação da Secretaria Geral de Cursos 

(SGC), cumprimento da primeira etapa das reformas dos laboratórios dos cursos de 

saúde, cumprimento da primeira etapa da reestruturação e ampliação dos 

laboratórios de engenharia, mudança do Mestrado em Planejamento Ambiental, 

através do ECOA, para o Campus de Pituaçu, planejamento da reforma do prédio da 

Pós-Graduação na Federação e ampliação da biblioteca de Pituaçu.  

As pesquisas realizadas em 2015 na UCSal no que se refere a esta área, 

entre os estudantes, indicam que já houve avanços, com o desenvolvimento de 

muitas ações, mas ainda há aspectos que precisam melhorar, na ótica dos 

estudantes, sobretudo aquelas ligadas à “Infraestrutura do campus (ex: áreas de 

convivência, alimentação, estacionamento, limpeza, banheiros, acessibilidade)”, 

considerando que houve um percentual alto de respostas regular e fraco (32,80%); à 
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melhoria das “Condições físicas das salas de aula” (espaço, iluminação, 

climatização, acústica e equipamentos audiovisuais)” (36,28%); “Laboratórios de 

MicroInformática – LAMI (iluminação, espaço, equipamentos, softwares)” (38,69%); 

“Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus, referente ao seu curso” 

(27,98%); “Condições de Segurança no campus (portarias, salas de aulas, 

laboratórios, áreas de convivência)” (42,84%). 

Em relação aos relatórios recebidos pelos setores da Instituição e 

coordenadores dos cursos há ainda aspectos que precisam também melhorar, a 

exemplo: 

 Ausência de estrutura para o funcionamento de data shows em diversas 

salas de aula, salas desconfortáveis, falta de material audiovisual, recursos 

audiovisuais com defeito e ar condicionados que não funcionam. 

 Alguns laboratórios ainda não foram reformados; é necessário a 

contratação de um corpo técnico qualificado para orientar esse trabalho. 

 Funcionamento da SGC e dos NAC que não atendem plenamente aos 

propósitos iniciais (a comunicação não se processa de forma efetiva e 

resulta em descontinuidade de muitas iniciativas com impacto negativo na 

qualidade ofertados). 

 Insuficiente disponibilidade de equipamentos de computação na sala dos 

professores. Necessidade de adequações ligadas ao fácil acesso dos 

alunos à sala interferindo no trabalho dos professores e falta de 

mecanismos de controle e pontualidade dos professores. 

 Inexistência de acesso com rampas para cadeirantes nos laboratórios de 

saúde e ausência de elevador. 

 Não realização da reforma do prédio da pós-graduação (equipamentos 

para secretarias, demanda de salas individuais para grupos de pesquisa, 

salas de estudo para alunos, copa e sanitários no andar superior do 

prédio). 

 

Estes dados indicam a necessidade de continuação de investimentos 

institucionais na área de infraestrutura física e tecnológica, tanto em relação aos 

diversos Campi como também e, principalmente, às salas de aula. 
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A seguir é apresentado um quadro com a síntese das respostas dadas pelos 

vários setores da Instituição assim como pelos Superintendentes e Coordenadores 

de curso a respeito da Infraestrutura Física. 
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Quadro 29: Principais ações realizadas na Dimensão Infraestrutura Física. 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Oferecimento aos alunos e 
colaboradores uma 
infraestrutura acolhedora 
para que possam 
permanecer mais tempo da 
Universidade. 

Projeto para implantação 
de Restaurante 
Universitário. 

 Poucas opções, as quais servem 
lanches rápidos, pouco saudáveis. 

Participação em reuniões 
com o Reitor e a 
Superintendente Acadêmica 
e alunos do Campus Lapa. 

Escuta e encaminhamento 
de demandas de alunos. Abertura de canal para a comunicação 

com os alunos.  

Reunião com professores 
para orientar a escuta de 
demandas dos alunos e 
levantamento de 
necessidades de transporte 
Lapa x Federação x Lapa.  

Realização de reunião; 
disponibilização de 
informações para a 
Superintendência 
Acadêmica a respeito das 
demandas de transportes. 

Fortalecimento da comunicação entre 
professores e alunos a respeito do 
assunto. 

 
Insatisfação de alguns alunos com 
a saída do Campus da Lapa 
 

Levantamento e orçamento 
para equipar as salas de 
aula mobiliário específico 
para desenvolvimento das 
atividades pedagógicas dos 
cursos. 

Aquisição de pranchetas, 
réguas paralelas, estantes 
e armários. 

- Possibilidade de utilização das salas 
de prancheta e das salas de aula em 
diferentes disciplinas, extensivo a outros 
cursos da UCSal. 

Impossibilidade de implantação de 
mais uma sala de pranchetas. 

Levantamento e orçamento 
para condicionar 
climaticamente os 
ambientes das salas de 
aula. 

Aquisição de aparelhos de 
ar-condicionados para 
salas de aula. 

Possibilidade de utilização da sala de 
aula com maior conforto. 

Sala de aula convencional sem ar-
condicionado. 

Levantamento e orçamento 
para implantar o Laboratório 
de Urbanismo e Arquitetura 
do curso. 

Implantação do 
Laboratório de Urbanismo 
e Arquitetura (L.U.A.). 

Perspectiva de incremento da 
interdisciplinaridade com outros cursos 
que buscam apoio no corpo docente e 
no L.U.A. para desenvolvimento de 
atividades pedagógicas e de extensão. 

- Dificuldade de implantar o L.U.A. 
em sala exclusiva, onde seria 
possível manter em segurança os 
equipamentos específicos a serem 
adquiridos posteriormente pela 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
instituição 

Levantamento do material e 
suas condições de uso e 
dar os devidos 
encaminhamentos. 

Solicitação de conserto e 
manutenção preventiva 
dos equipamentos. 
Solicitação de compra de 
material de consumo e 
permanente. 

Prestação de um atendimento de 
qualidade. 

Aparelhos não identificados. 
Aparelhos com número de tombo 
diferentes do informado na CI. 
Falta de informação acerca de 
aparelhos encaminhados para 
conserto e manutenção há mais de 
12 meses. 

Organizar a manutenção 
das salas de aula com a 
participação de professores 
e alunos, além dos 
funcionários da instituição. 

Instalação de lixeiras 
grandes nas salas de aula 
e no L.U.A. 
 
Criação de rotinas para 
descarte e reciclagem dos 
materiais utilizados em 
sala de aula. 

Melhor utilização dos espaços. Ausência de suporte de data-show 
no teto das salas fazendo com que 
se tenha que transportá-lo todas 
as vezes que é necessária a sua 
utilização. 

Troca de condicionadores 
de ar tipo janela pelos Split 
em salas de aula e 
laboratórios didáticos. 

Reuniões com o 
superintendente 
administrativo, Pró-reitora 
de Graduação e 
assessoria de obras e o 
administrador do campus 
para viabilizar a troca dos 
condicionadores. 

Melhora da climatização nas salas e 
diminuição do barulho gerado pelos 
condicionadores de ar antigos. 

Desgaste provindo de ações de 
obra durante aulas. 

Solicitação da manutenção 
preventiva dos 
equipamentos. 
Solicitação de compra de 
material de consumo e 
permanente. 
Limpeza e organização do 
ambiente e do material em 

Manutenção preventiva  
Recebimento de material 
de consumo e permanente  
Limpeza e organização do 
ambiente e do material em 
condições de uso. 

Laboratórios melhor equipados Demanda reforma com mobiliário 
para guarda do material. 
As peças de anatomia são frágeis 
e necessitam de elaboração de um 
processo de manejo das peças. 
Elaborar um processo de descarte 
de material biológico conforme 
normas da legislação. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
condições de uso. Identificação inadequada do 

maquinário 
Melhoria na sala de 
congressos em Pituaçu e 
construção de uma 
moderna e bela capela. 

Obras realizadas a partir 
do segundo semestre. 

  

Viabilizar condições para 
que as salas de aula sejam 
adequadas para o 
aprendizado. 

Foi realizada a troca dos 
condicionadores de 
algumas salas e instalação 
de equipamentos 
audiovisuais. 

 Salas desconfortáveis. 
Falta de material audiovisual. 
Recurso audiovisual defeituoso. 
Ar condicionado que não funciona. 
Acústica desfavorável. 

Melhorar a qualidade dos 
laboratórios de ensino. 

Foram reformados 6 
laboratórios neste ano. 

Melhoria da qualidade de ensino das 
aulas práticas. 

Por alguns laboratórios ainda 
necessitarem de reforma, nem 
todas as aulas são realizadas nos 
laboratórios reformados. 

Criar laboratórios 
específicos para o curso. 

Criação do laboratório de 
bromatologia e início da 
construção do laboratório 
de análises clínicas. 

Realização de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão de alta qualidade. 

É necessário ainda a contratação 
de um corpo técnico qualificado 
para executar este laboratório. 

Planejamento estrutural dos 
laboratórios das disciplinas 
do eixo de formação 
específica até 2018.1 
(implementação plena do 
curso). 

 

Discussões prévias com a 
Pró-Reitoria de 
Graduação, 
Superintendência 
Financeira e Setor de 
Compras. 

Otimização de custos, 
acompanhamento da implementação 
dos laboratórios e da compra de 
equipamentos e outros materiais, antes 
da oferta das disciplinas. 

Dificuldade no cumprimento dos 
prazos de entrega por parte dos 
fornecedores da UCSal. 

Criação de novos 
laboratórios de ensino. 

Planejamento junto ao 
financeiro da implantação 
de novos laboratórios de 
ensino para cursos novos 
na UCSal: Nutrição, 
Biomedicina, Engenharia 
Química, Engenharia 
Mecânica. 

Apresentação de novas estruturas de 
laboratórios para a comunidade 
acadêmica. 

Desgaste provindo de ações de 
obra durante aulas. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Implantação de novos 
laboratórios para os cursos 
de Música, Comunicação e 
Letras, por conta de 
mudança de campus. 

Reforma de laboratórios de 
ensino. 

Planejamento junto ao 
financeiro de reforma de 
laboratórios de saúde. 

Apresentação de estruturas em 
melhores condições de uso para 
atividades de ensino. 

Desgaste provindo de ações de 
obra durante aulas. 

Fazer um levantamento do 
acervo. 
Atualizar e ampliar o acervo 
Solicitar compra para 
renovação dos livros. 

Organização dos Planos 
de Ensino e a identificação 
dos livros que devem ser 
adquiridos. 

Oferecer um acervo amplo e atualizado 
aos estudantes de Fisioterapia. 

Subutilização dos serviços 
oferecidos pela Biblioteca por 
alunos e professores. 

Atualizar de Acervo da 
biblioteca. 

Levantamento da 
bibliografia. 
Aguardando compra de 
livros e atualização do 
acervo. 

 Acervo antigo. 

Plano de expansão e 
atualização dos softwares e 
equipamentos. 

Campus virtual. 
SAGU. 

 Ausência de sinal da Intranet áreas 
de alimentação. 

Instalação de software para 
atendimento aos alunos 
com necessidades 
especiais – surdez. 

Instalação dos softwares –
DOSVOZ E NVDA 

Suporte complementar aos alunos com 
surdez no estudo dos conteúdos do 
AVA. 

Indisponibilidade de outros 
software pagos utilizados pelos 
alunos. 

Aquisição do software de 
edição de vídeo. 

Aquisição e implantação 
do software camtasia para 
produção de conteúdos 
para EAD. 

Proporcionar materiais complementares 
de qualidade nas disciplinas 
semipresenciais e cursos de extensão. 

Número insuficiente de licença. 

Adequação do projeto da 
Unidade Básica de Saúde 
da UCSal. 

Projeto arquitetônico 
conforme determinação do 
Ministério da Saúde e 
ANVISA - Agência 
Nacional de Vigilância 

Criar espaço para desenvolvimento das 
práticas de enfermagem. 
Possibilitar interação da Comunidade 
com a Universidade. 
Espaço para desenvolvimento de 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Sanitária. 
Reuniões com o arquiteto. 
Reuniões com 
superintendência 
Acadêmica e Financeira e 
o Reitor. 

pesquisa e Extensão. 

Reforma do prédio da pós-
graduação. 

Planejamento da reforma 
do prédio da Pós-
Graduação na Federação. 
 

 A reforma não foi realizada por 
falta de recursos. 
Muitas reclamações de infra e 
equipamentos para as secretarias 
da pós-graduação, demanda de 
salas individuais para grupos de 
pesquisa, salas de estudos para 
alunos, copa, sanitário no andar 
superior do prédio. 

Identificação, reforma e 
instalação de espaço nos 
campi (Palma, Federação e 
Pituaçu). 

Visita nos campi para 
verificar a disponibilidade 
de espaço físico nos campi 
Instalação da sala de 
apoio da Extensão no 
campus da Federação. 
Solicitação de mobiliário e 
equipamentos tecnológicos 
Ocupação de espaço para 
Extensão na Palma 

Fortalecimento da identidade da 
Extensão nos campi da Católica. 
Oferta de um espaço de convivência. 
Reforma estrutural na Universidade. 

Insuficiência do espaço físico na 
sala configurada, considerando a 
futura demanda institucional pela 
Extensão. 
Prejuízo identitário decorrente da 
ausência de espaço físico próprio. 
Prejuízo funcional resultante de 
ausência de equipamentos 
próprios 
Poucos recursos financeiros 

Uma nova reestruturação 
dos campi na UCSal. 

Intensificou no segundo 
semestre de 2015. 

Possui um grande campo de 
crescimento na área de educação e 
tecnologia inclusive dos quadros 
tridimensionais para melhoria na 
qualidade das aulas. 

Necessidade de modernizar 
algumas salas de aula, bem 
velhas, com janelas que batem 
todo o tempo. Melhorar sempre 
mais o uso da internet em sala de 
aula.  
Ver a questão do ar condicionado. 
E substituir muitos datashows 
muito velhos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
 
Ausência de um elevador para os 
que necessitam de cuidados 
especiais, docentes e discentes. 
Importante instaurar o restaurante 
universitário. 

Estruturação da SGC. 
 
Estruturação do NAC. 
 
 

As programadas. 
NAC sob a coordenação 
da SGC. 

Melhor atendimento ao aluno com maior 
índice de satisfação e maior agilidade 
no encaminhamento dos processos. 

A nova estrutura da sala do NAC 
não atendeu plenamente à 
necessidade dos cursos. 
O acesso do ambiente aos alunos 
interfere nos trabalhos dos apoios 
da coordenação. 
A logística dos apoios servirem 
indistintamente às várias 
coordenações interfere nos 
resultados.  
A comunicação não se processa 
de forma efetiva e resulta em 
solução de continuidade e menor 
qualidade dos serviços. 
Distância geográfica entre os NAC 
e a coordenação. 
Ruídos de comunicação, com 
subsequente solução de 
continuidade nos processos. 

Instalação física das salas 
de gestão acadêmica 
SEDE/Pituaçu. 

Identificação de espaço 
físico no Campus Pituaçu 
para ser a SEDE EAD. 
Preparação do espaço 
físico com mobiliário e 
equipamentos. 
Transferência da CEAD – 
Palma/Reitoria para 
Campus de Pituaçu. 

Referencia/identificação de uma gestão 
num espaço de oferta do EAD. 
Contato direto com alunos do 
semipresencial e professores tutores. 
 
Espaço para atendimento ao aluno, sala 
dos professores plantonistas, 
supervisão de tutoria, sala de 
tecnologias educacionais, supervisão de 

Ausência de profissional especifico 
na SGC para informar/tratar de 
assuntos relacionados às 
disciplinas semipresenciais - 
Campus da Federação. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Transferência da CEAD – 
Palma/Reitoria para 
Campus de Pituaçu. 

polo, coordenação de curso e 
coordenação geral. 

Reforma da sala de 
professores. 

Reforma da sala de 
professores. 

Excelente dimensão, iluminação, 
climatização, limpeza, ventilação, 
conservação e comodidade, telefone 
interno. 

Insuficiente disponibilidade de 
equipamentos e computadores em 
função do número para 
professores de todos os cursos. 
Apenas três computadores, pois o 
quarto está especifico para registro 
de presença de professor. 
Espaço de fácil acesso aos alunos 
interferindo no trabalho dos 
professores. 
 

Reforma na estrutura física. Construção de rampa de 
acesso na portaria. 

Facilitar o acesso ao aluno com 
dificuldades de locomoção. 

Não existe acesso com rampas 
para cadeirantes nos laboratórios 
de saúde;  
Ausência de elevador. 

Controle de acesso com 
identificação 
individualizada. 

Instalação da portaria de 
acesso. 

Maior segurança para a comunidade 
através de cartão de acesso e filmagem. 

 

Mudança de endereço do 
Mestrado em Planejamento 
Ambiental. 

Instalação das atividades 
do Mestrado em 
Planejamento Ambiental 
junto ao ECOA que 
ganhou instalações 
maiores no campus de 
Pituaçu. 

Proximidade do Mestrado com o Parque 
de Pituaçu e com os cursos de 
graduação de Ciências Biológicas, 
Engenharias e Arquitetura. 
Aumento significativo do número de 
alunos. 
Estabelecimento de novas parcerias que 
fortalecem o desenvolvimento de suas 
atividades. 

Carece ainda de equipamentos e 
corpo técnico para apoiar as 
atividades. 

Substituição do canal do 
aluno, através de aplicação 
totalmente baseada em 
tecnologia WEB, visando 

Criado e implantado o 
novo portal do estudante. 

Constitui um canal oficial de 
comunicação com o alunado, 
Gerenciado pela assessoria de 
comunicação e marketing institucional, 

Requer acoplamento externo com 
o atual sistema de graduação.  
Não foi definida ainda a matriz de 
responsabilidades com as 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
facilitar o acesso a serviços 
e informações, bem como 
melhorar a qualidade do 
atendimento ao corpo 
discente. 

Permite ampliação do portfólio de 
produtos e serviços. 

atribuições de cada área 
envolvida. Não existe ainda um 
plano de comunicação e 
atualização das informações para 
os alunos. 

Ampliação dos serviços e 
produtos (abertura e 
acompanhamento de 
requerimentos, registro e 
consulta a dados 
acadêmicos). 

Concluída a primeira fase 
de parametrização do 
serviço de protocolo 
eletrônico via web no 
sistema de graduação. 

Por ser disponibilizado através da 
Internet, permite a toda a comunidade 
da Instituição (professores e 
funcionários) uma melhor e mais ágil 
comunicação, execução de atividades 
de forma remota, redução do consumo 
de papel, elimina deslocamentos 
desnecessários, além de inserir a UCSal 
no cenário das tecnologias baseadas 
em dispositivos móveis e computação 
em “nuvem”. 

Falta articulação entre setores e 
instâncias de atendimento. Não 
existe mecanismo eficiente de 
recuperação dos dados existentes 
em outros sistemas legados, 
requer esforço e investimento 
elevados no sentido de digitalizar 
documentos e processos ainda em 
meio físico (papel). 

Ampliar a participação no 
grupo gestor da Rede 
Metropolitana de Salvador 
(Remessa). 

Designados novos 
membros internos para as 
comissões técnicas e de 
gestão no âmbito do 
comitê. 

Potencializa novas formas de uso para a 
rede de comunicação de alta Velocidade 
em operação desde 2009; a utilização 
de tecnologia gigabit, permite ampliação 
da oferta de serviços integrados a 
exemplo do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA); Ampliação da 
possibilidade de convênios com as 
instituições de Ensino Público, Privado e 
Órgãos de Governo; o incremento da 
pesquisa e desenvolvimento do 
conhecimento na capital do Estado da 
Bahia através do apoio da Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP).  

Falta de investimento em 
infraestrutura e capacitação de 
pessoal. 

Retomada do projeto de 
implantação de acesso sem 
fio nos campi. 

Investimentos em 
infraestrutura para 
cabeamento estruturado 
em 90% das salas de aula 

Possibilitar à comunidade acadêmica, 
acesso rápido à internet em qualquer 
local das instalações destes campi, 
facilitando o trabalho de pesquisa. 

O projeto se detém apenas nos 
aspectos técnicos e de 
infraestrutura, falta desdobramento 
em ações de caráter didático-
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
nas diversas unidades. pedagógico, dentre outros. 

Modernização do 
Laboratório de 
Geoprocessamento. 

Aquisição de novos 
equipamentos, renovação 
do convênio com a câmera 
de visualização e 
colaboração remota na 
RNP. 

 Possibilitar novas atividades de 
pesquisa nas áreas de sensoriamento 
remoto, posicionamento global, 
modelagem cartográfica e sistemas de 
informações geográficas, dentre outras; 
Integrar a graduação e a pós-
graduação, sobretudo nos mestrados e 
doutorado em planejamento ambiental e 
territorial. 

Falta articulação entre as áreas; 
Carece de projetos 
interdisciplinares e intersetoriais. 

Implantação da secretaria 
acadêmica digital SEAD. 

Criado o modelo de gestão 
interna de documentos 
eletrônicos e a pasta digital 
do aluno (PDA). 

Assinatura e armazenamento de 
documentos de forma eletrônica com 
vistas a reduzir no primeiro momento e 
posteriormente eliminar a circulação de 
papel no que tange aos processos 
acadêmicos. 

 Requer investimentos elevados no 
sentido de digitalizar documentos e 
processos ainda em meio físico 
(papel). 
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IV. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

Nesta seção será feita uma análise detalhada das metas e ações propostas 

no PDI (2011/2015), por dimensão, aquelas que foram alcançadas, as que estão em 

andamento e as que não foram cumpridas. 

No caso particular da Dimensão 01- A Missão e o PDI a sua efetividade e o 

acompanhamento das metas e ações estabelecidas no ano de 2015, houve uma 

resposta positiva para esta área, em virtude dos projetos institucionais, PDI, PPI e 

PPC incorporarem a identificação da missão e valores e, desta forma, haver uma 

reflexão em torno da divulgação e vivência destes valores pelas diversas instâncias 

universitárias. 

No ano de 2015 houve um aprofundamento dessas discussões e análises 

referentes à missão da UCSal, através da leitura de documentos ligados às 

Universidades Católicas e à UCSal que qualificaram esse processo, culminando com 

a apresentação de uma nova proposta em Seminário realizado no contexto de 

elaboração do novo PDI. 

 

Sugestão: 

 Tornar mais conhecidos os documentos que envolvem a missão e os 

valores da Universidade e promover interação harmônica entre PDI, PPI e 

PPC. 

 Divulgar a missão institucional e seus princípios nos espaços de 

convivência acadêmica, administrativa e de gestão, assim como nos vários 

documentos institucionais. 

 Acompanhar continuamente a execução das metas e ações propostas no 

PDI. 

 

Em relação à Dimensão 02 - Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

observa-se as seguintes características nos objetivos, metas e ações propostas: 

 

 Expansão da oferta de cursos de graduação na sede e fora da sede como 

objetivo principal. 
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  7 (sete) metas relacionadas ao objetivo central proposto. 

 20 (vinte) ações correspondentes às metas específicas indicadas. 

  Cumprimento parcial da meta relacionada à implantação de 8 (oito) cursos, e 

aspectos correspondentes. 

 Descontinuidade no cronograma de implementação dos cursos de Graduação 

Tecnológica, conforme previsão anual estabelecida. 

  Cumprimento parcial da proposta de credenciamento de 4 (quatro) campi fora 

de sede e suas respectivas relações e desdobramentos articuladas à esta 

ideia. 

  Cumprimento da proposta de implantação de 3 (três) cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu (01 Mestrado e 02 Doutorados). 

  Cumprimento da meta correspondente à reavaliação das linhas de pesquisa 

e incremento da articulação graduação/pós-graduação. 

  Reordenamento da proposta de extensão e seus desdobramentos (em 

andamento). 

 Cumprimento da proposta de promover a dinamização de 8 (oito) projetos de 

extensão existentes. 

 

Sugestão: 

Apesar de as metas e ações propostas no PDI para o Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UCSal terem sido atingidas, na sua maioria, elas devem ser 

realinhadas, considerando os estudos avaliativos realizados em 2015: 

 

- Ensino: quanto ao progressivo número de alunos da UCSal nos diversos 

cursos que têm potencial de crescimento e uma redefinição em relação 

àqueles que têm baixo número de alunos; acompanhamento e avaliação dos 

PPC fazendo uma análise entre as diretrizes propostas e a realidade; 

implantação dos colegiados de todos os cursos; ampliação do quadro de 

professores doutores até alcançar 35% e incremento gradual de professores 

com tempo de dedicação integral e parcial. 

- Pesquisa: quanto ao desenvolvimento de novas propostas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e melhoria da produção científica qualificada de docentes e 

estudantes; identificação de quais serão as necessidades de longo prazo no 
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que se refere à pesquisa no âmbito nacional e internacional; ampliação do 

quadro docente dos programas Família, Territorialidade e Políticas Sociais; 

desenvolvimento de indicadores internos para avaliação do desempenho da 

UCSal na área da pesquisa, tais como: indicador do índice de produtividade 

em pesquisa, considerando o percentual de crescimento de produção dos 

dois últimos anos em relação aos dois anos anteriores; índice de 

consolidação de atividades de pesquisa, mensurada a partir da quantidade de 

bolsas de produtividade concedidas pelo CNPQ e da qualidade das bolsas 

obtidas e taxa de inserção da pesquisa no ensino de graduação. 

- Extensão: estabelecimento de normas e procedimentos para realização de 

atividades de extensão; sistematização de dados históricos sobre as práticas 

extensionistas na UCSal; estabelecimento de um quantitativo mínimo de 

atividades de extensão realizadas anualmente no âmbito de cada curso. 

 

Quanto à Dimensão 03 – Responsabilidade Social da Instituição, a UCSal 

desenvolveu, em 2015, ações que caracterizam sua política de inserção social 

viabilizando um significativo elenco de programas e projetos voltados para 

assistência social aos estudantes carentes, matriculados nos cursos de graduação e 

para um público externo fixado em bairros da periferia de Salvador. 

Conforme a meta estabelecida no PDI ”a continuidade dos 8 (oito) projetos de 

extensão e de ação comunitária”, observa-se que as ações indicadas lograram 

integralmente sua efetividade, com o desenvolvimento dos seguintes projetos e 

programas: 

 

1. O Plenus/Centro de Atendimento à Comunidade UCSal (Ceac),  um espaço que 

tem como objetivo acolher, identificar, encaminhar as demandas espontâneas 

advindas da Comunidade UCSal. É composto por profissionais da área de Serviço 

Social, Psicologia, Psiquiatria, Pedagogia e da Pastoral Universitária. 

2. A Pastoral Universitária, presença de Cristo na Universidade e serviço de 

articulação da fé com os diversos âmbitos da comunidade acadêmica, decorrente da 

própria missão e identidade da Universidade Católica. Para tanto, o setor 

desenvolve, na Instituição, atividades de reflexão inspirada na fé, espiritualidade e 

ação solidária. 
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3. A Unidade de Assistência em Fisioterapia (Unafisio), clínica-escola da 

Universidade que presta assistência gratuita a portadores de doenças graves.  

Espaço que permite a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão numa 

perspectiva interdisciplinar, possibilitando a aquisição de habilidades necessárias à 

realização da práxis dos estudantes dos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Serviço 

Social.  

4. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), laboratório que funciona como um importante 

organismo jurídico na prestação de assessoria e assistência judiciária gratuita, bem 

como forte instrumento para inserir o acadêmico do curso de Direito na prática da 

atividade jurídica. 

5. A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP UCSal), apoiada pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado da Bahia (Fapesb), configura-se como uma referência para a ação 

extensionista na UCSal. 

6. O Centro de Ecologia e Conservação Ambiental (Ecoa), fundado em 2001, estava 

vinculado ao então Instituto de Ciências Biológicas; atualmente faz parte do 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Ambiental. Desenvolve programas 

de monitoramento de longa duração para a conservação de comunidades animais e 

vegetais em várias regiões do Estado da Bahia. 

7. O Programa de Sustentabilidade Socioambiental (Sabiá) promove ações de 

sustentabilidade socioambiental, através de diagnósticos ambientais, gestão de 

resíduos e da interlocução com a comunidade acadêmica, promovendo o diálogo, a 

produção do conhecimento, o desenvolvimento de projetos, o desenvolvimento da 

cidadania e da consciência socioambiental da comunidade UCSal. 

8. O Laboratório de Estudos e Meio Ambiente (Lema), espaço de pesquisa e 

extensão universitária no âmbito da graduação e pós-graduação. Está equipado 

para desenvolver análises biológicas, químicas, geoquímicas, microbiológicas, 

bioquímicas, botânicas e moleculares.  

 

Sugestão: 

Articulação dos programas de extensão com as políticas de ação social; 

ampliação da oferta de serviços comunitários de extensão à comunidade, através 
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dos cursos de graduação e implementação de política de bolsas na área da 

extensão. 

Em relação à Dimensão 04 – Comunicação com a Sociedade, o objetivo 

principal indicado foi o de intensificar as ações de comunicação da Universidade 

com a sociedade e o seu público interno; isto pressupõe uma ação organizada e 

sistematizada da área de comunicação, abrangendo a utilização de diferentes 

atividades e várias mídias. Em 2015 algumas ações já foram realizadas: 

 

 Produção de material para divulgação publicitária. 

 Desenvolvimento de estratégias para captação de alunos. 

 Ampliação de mídias para comunicação com a sociedade. 

 Divulgação sistemática dos eventos realizados pela UCSal. 

 

Entretanto, não houve ao longo do período previsto o cumprimento de muitas 

das metas e ações propostas e para minimizar essas dificuldades, no segundo 

semestre de 2015, o setor de comunicação da UCSal passou por uma 

reestruturação com definições em relação a sua política de comunicação, mudança 

de equipe e elaboração de um projeto dividido em seis núcleos: núcleo de 

atendimento, núcleo web, núcleo de imprensa, núcleo de RP, núcleo de propaganda 

e núcleo de vídeo. 

 

Sugestão: 

O cumprimento integral deste projeto está diretamente relacionado à 

necessidade de melhoria do padrão de comunicação desenvolvida no âmbito da 

Universidade, requerendo implementar ações articuladas de comunicação junto ao 

público interno e externo (fortalecimento da imagem institucional). Além do 

desenvolvimento desses novos núcleos dentro da ASCOM, sugere-se a 

modernização do site, a sinalização dos Campi e a implantação da TV Universitária. 

Quanto à Dimensão 05 – Políticas de Pessoal, verificou-se o cumprimento 

de muitas metas e ações propostas no PDI como revisão do Plano de Classificação 

de Cargos e Salários (PCCS) e da Política de remuneração e de progressão 

funcional do corpo docente e técnico administrativo; desenvolvimento de ações de 

qualificação para os professores a exemplo do Curso de Especialização em 
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Docência Universitária; melhorias no percentual do quadro docente quanto à 

titulação e regime contratual de trabalho. 

 

Sugestão: 

 Incremento do processo de aperfeiçoamento de capacitação docente e 

técnico administrativo; implementação de normas e procedimentos para contratação 

de professores e funcionários técnico administrativos; aumento do percentual de 

doutores e professores de Regime de Tempo Contínuo (RTC) para cumprimento 

integral das determinações legais do MEC; fortalecimento dos programas de pós-

graduação e a dimensão da pesquisa também na graduação; promoção de uma 

política de incentivo aos professores da graduação da instituição através de oferta 

de bolsas para a Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 

Em relação à Dimensão 6 - Organização e Gestão da UCSal foram 

definidas políticas a partir dos processos de avaliação coordenados pela CPA, 

constituindo-se diversas ações relacionadas à meta do PDI de promover mudanças 

na gestão acadêmica e administrativa. Foram realizadas as seguintes ações: 

 

• Participação dos coordenadores de cursos de graduação no planejamento 

da Universidade através dos órgãos superiores e das diversas instâncias 

colegiadas, acadêmicas e administrativo/financeiras. 

• Participação dos docentes e estudantes nas instâncias mais significativas 

para a Instituição, através dos NDE, colegiados de cursos e dos Centros 

Acadêmicos. 

• Elaboração do planejamento institucional e dos diversos setores 

acadêmico-administrativos com estabelecimento de metas e prioridades, 

programas de avaliação e acompanhamento das atividades. 

 

No ano de 2015 houve um esforço da nova administração para realizar ações 

sintonizadas com esta meta do PDI, definidas a partir dos processos de avaliação.  

Observa-se que algumas delas já estão em curso, mas ainda não foram 

implementadas na íntegra, sobretudo as que estão relacionadas ao planejamento 

estratégico da Universidade.  
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Sugestão: 

Há necessidade de um novo reordenamento institucional para 2016 e que já 

está em curso, objetivando facilitar e/ou viabilizar medidas compatíveis com o atual 

momento da Universidade. Faz-se necessário a elaboração de medidas que definam 

uma nova estrutura organizacional na Graduação e Pós-Graduação, elaboração de 

planejamento anual e quinquenal nas áreas acadêmica, estratégica e administrativo-

financeira e de marketing como ferramenta central de gestão da UCSal alinhada à 

nova realidade educacional vigente. Neste sentido, a criação da assessoria de 

planejamento para implantação de um novo modelo de gestão e monitoramento dos 

processos acadêmicos e administrativos com base em indicadores de desempenho, 

por áreas e cursos, torna-se necessária, além da elaboração dos orçamentos 

institucionais. É necessário também ampliar as funções da Procuradoria 

Institucional, já em curso, integrando e sistematizando informações acadêmicas, 

relatórios do sistema de avaliação SINAES (ENADE, avaliação de cursos, avaliação 

institucional, autorização e renovação do reconhecimento), na forma de 

conhecimento estratégico. 

Em relação à Dimensão 07 – Infraestrutura Física os processos de 

avaliação coordenados pela CPA, no ano de 2015, a partir dos objetivos e da análise 

de dados e informações então realizadas, diagnosticou os seguintes aspectos que 

precisavam ser retomados:  

 

• Melhoria das condições das salas de aula e conforto térmico, assim como a 

instalação de equipamentos e recursos tecnológicos mais atualizados. 

• Melhoria dos laboratórios utilizados pelos estudantes nos diferentes campi. 

• Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da Biblioteca, 

contemplando todos os cursos oferecidos pela Universidade. 

• Melhoria do sistema de segurança nos diversos campi, iluminação, instalação 

de catracas em todos os campi da UCSal. 

• Organização de área de alimentação com restaurante universitário e 

lanchonetes, compatíveis com as necessidades de estudantes, professores e 

funcionários da UCSal. 

• Melhoria dos serviços relacionados aos computadores, softwares, Internet e 

material de o e apoio para professores e estudantes. 
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Observa-se que boa parte das ações e medidas propostas pela comunidade 

em 2014 já foram implementadas em 2015, como pode ser visto a seguir:  

 

• Em relação à acessibilidade e para atender à legislação vigente (Decreto n. 

5.296/04, Decreto n. 5.773/06 e NBR 9050), a Instituição construiu a nova 

portaria de acesso equipada com rampa e aos imóveis desprovidos de 

acessibilidade vertical está programada a instalação de 1 elevador e 2 

plataformas de uso restrito para o 2º semestre de 2016. Os edifícios do 

campus de Pituaçu já são equipados por rampas e deverão passar por 

algumas modificações visando atender a possível demanda da transferência 

do corpo administrativo da Reitoria para o 2º semestre de 2016. 

• Além da acessibilidade vertical, a UCSal iniciou a implantação dos pisos táteis 

no campus da Federação e implantará por completo toda a adaptação até 

2017. 

• Encontra-se, também em estudo, a implantação do restaurante universitário 

nos campi da Federação e Pituaçu por meio de negociações com empresa 

especializada no segmento de alimentação (restaurantes universitários). 

• Na área de expansão da pós-graduação stricto-sensu, está sendo implantado, 

no campus de Pituaçu, em parceria com recursos da FINEP, o novo prédio da 

pós-graduação que abrigará os cursos de especialização em Políticas 

Públicas. 

• Nos LAMI, além das aulas práticas, os estudantes podem desenvolver 

trabalhos acadêmicos e pesquisas, dispondo de computadores com acesso à 

Internet e softwares de uso geral (editores de texto, planilhas eletrônicas etc.), 

scanners, gravadores de CD/DVD e impressoras. Atendendo às demandas 

estabelecidas pelos Projetos Pedagógicos de cada curso, são adquiridos 

também aplicativos específicos que são instalados de acordo com a 

distribuição dos cursos pelos campi. 

• Em todos os campi onde ocorrem aulas, a Universidade disponibiliza para 

aulas práticas dos seus cursos de graduação e pós-graduação, Laboratórios 

de Microinformática (LAMI). Os professores e estudantes dispõem em cada 

LAMI de infraestrutura de equipamentos, serviços e softwares que permitem, 

além das aulas práticas, o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e 

pesquisas.  
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• Além da infraestrutura existente nos LAMI, existem outros recursos 

computacionais disponíveis: equipamentos para serem utilizados em salas de 

aula; auditórios equipados com recursos de informática acoplados a sistemas 

de áudio e vídeo; terminais com acesso à internet e consulta ao acervo nas 

Bibliotecas. As secretarias, coordenações e salas de professores, em cada 

campus, também são informatizados e possuem acesso à Internet.  

• Com relação à infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação 

(TIC) que suporta as atividades acadêmicas e administrativas de forma geral, 

o crescimento do número de micros está basicamente associado ao 

surgimento de projetos específicos, mas o parque de equipamento existente é 

renovado periodicamente. Dados históricos mostram que, anualmente, cerca 

de 5% do parque são substituídos, devido a atualizações tecnológicas 

necessárias ou a substituição de equipamentos com desgaste, de acordo com 

as premissas definidas pela Instituição. 

 
Quadro 30 – Evolução dos recursos de informática 
TIPO DO 
EQUIPAMENTO 

2015 ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 
ADM AA ADM AA ADM AA ADM AA ADM AA ADM AA 

Servidor 22 5 22 5 22 5 18 5 15 5 10 3 
Micros 677 463 600 475 620 500 580 520 575 540 550 560 
Sub-Total 699 468 622 480 642 505 598 525 590 545 560 563 
Total 1.167 1.102 1.147 1.123 1.155 1.123 

Legenda: ADM - número de pontos para uso administrativo; AA - número de pontos para uso em atividades acadêmicas, 
incluindo os dos Laboratórios de Informática. 

 
Apesar de já terem sido realizadas muitas ações nessa área e muitas, 

estarem em curso, ainda há a necessidade de uma continuação de investimentos 

em alguns itens importantes, requerendo por parte da Universidade uma atenção em 

cada um deles.  

 

Sugestão:  

Incrementar os Investimentos na modernização da Infraestrutura 

organizacional nos Campi, salas de aula e laboratórios; no novo sistema de 

segurança; na ampliação da rede social e acadêmica (Campus Virtual); na 

atualização do acervo bibliográfico condizente com as necessidades dos cursos; na 

integração entre o Portal UCSal e os diversos sistemas de acompanhamento 

acadêmico, sobretudo os da SGC com consequente revisão do SAGU; organização 
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dos procedimentos administrativos; fluxos de informação; acessibilidade e 

segurança, uma vez que essas áreas constituem o apoio logístico necessário para 

desenvolvimento das ações administrativas, acadêmicas e tecnológica da instituição.  

Em relação à Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação o PDI menciona 

como objetivo central “assegurar a continuidade do programa de autoavaliação 

institucional, processos de gestão e de decisões institucionais”. 

Os resultados e as ações das avaliações desenvolvidas pela CPA na UCSal, 

materializados nos relatórios de autoavaliação institucional - encaminhados ao 

MEC/INEP, cumprindo os prazos estabelecidos e seguindo as diretrizes do 

SINAES/CONAES -, estão alimentando os processos de planejamento institucional e 

setorial da Universidade.  

Isto pode ser constatado a partir das ações gestoras realizadas ao longo do 

ano de 2015, bem como do desenvolvimento de estratégias de trabalho que têm 

agregado valor à Universidade, viabilizando o funcionamento pleno da Instituição, 

nos seus fins últimos: 

 

• Avaliação, pelo MEC, de 4 cursos de graduação com nota 4 no conceito final. 

• Aprovação pela CAPES do Doutorado de Políticas Sociais e Cidadania. 

• Criação do setor de Relações Internacionais, responsável pela estruturação 

de acordos bilaterais entre pesquisadores e doutores. 

• Criação do Comitê de Ética da Pós-Graduação. 

• Ampliação do número de grupos de pesquisa (de 16 grupos para 44 grupos 

de pesquisa). 

• Reclassificação de 16 professores da Pós-Graduação para a classe de 

Adjunto IV, no Plano de Cargos e Salários, do ponto de vista da progressão 

em carreira. 

• Aprovação para investimento do recurso financeiro/FINEP para o Prédio de 

Pesquisa e Pós-Graduação no campus de Pituaçu. 

• Ampliação do número de estudantes na graduação através da adoção de 

algumas medidas (Vestibular Social, Transferência Externa, ampliação na 

divulgação externa dos cursos, articulação com escolas de Ensino Médio; 

etc.). 

• Implementação da Secretaria Geral de Cursos visando a melhoria do 

atendimento aos estudantes e ao público externo. 
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• Expansão de novos cursos de graduação. 

• Inserção de maior número de docentes em Regime Contratual de Trabalho 

Parcial e Integral. 

• Estudo para alteração das matrizes curriculares de todos os cursos de 

graduação. 

• Mudança na organização e distribuição de disciplinas no Eixo de Formação 

Geral. 

• Realização de Curso de Formação Continuada para Docentes objetivando 

contribuir para melhoria do exercício do magistério superior e em decorrência 

da aprendizagem. 

• Realização de Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior para 

oportunizar aos professores melhoria da titulação, conforme exigência da 

LDB. 

• Estabelecimento de novas parcerias e articulações entre a UCSal e entidades 

públicas, privadas e ONG visando potencializar a oferta de convênios e 

serviços disponíveis para comunidade acadêmica. 

• Organização do setor de Comunicação no sentido de facilitar o diálogo entre a 

Universidade e o público interno e externo. 

• Criação de Assessoria de Comunicação da Pós-Graduação. 

• Reestruturação da área da extensão. 

• Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020. 

 

Sugestão: 

Fortalecer o planejamento operacional mediante o desenvolvimento de 

processos de autoavaliação, tais como: campanhas de sensibilização para estimular 

a comunidade acadêmica sobre a temática da avaliação; seminários para divulgar os 

resultados da autoavaliação; debates sobre planejamento e avaliação, dentre outros. 

Quanto à Dimensão 09 – Atendimento aos Discentes algumas metas 

constantes no PDI devem ser destacadas: 

• Assegurar a continuidade das políticas de valorização e de realização dos 

estudantes da UCSal. 

•  Manter e aperfeiçoar 05 (cinco) programas de atendimento aos estudantes, 

atualizando-os permanentemente. 
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Os processos de avaliação institucional coordenados pela CPA no ano de 

2015 sugerem as seguintes ações a partir dos objetivos e da análise de dados e 

informações então realizada: 

 

• Melhoria do atendimento aos estudantes através dos setores que lidam 

diretamente com o estudante (Secretaria Geral de Cursos, o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico ao Estudante, Setor Financeiro, Programa de Atendimento 

ao Estudante). 

• Implementação do Programa de Atendimento ao Estudante Egresso. 

 

A UCSal aprimorou em 2015 as condições de atendimento aos estudantes no 

que tange à  agilidade, eficiência e disponibilidade dos seus serviços, buscando 

garantir o apoio necessário à formação plena dos estudantes, como também, 

assegurar o acesso, a permanência e conclusão desses mesmos estudantes, nos 

diversos cursos. Nessa perspectiva, a UCSal destaca o aprimoramento dos 

seguintes programas em 2015: Programa de apoio pedagógico e financeiro (bolsas), 

Estímulo à permanência (programa de nivelamento, atendimento psicopedagógico), 

Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil). 

 

Sugestão: 

Fortalecimento do atendimento acadêmico e administrativo, principalmente 

através da Secretaria Geral de Cursos (SGC); ampliação dos canais de 

comunicação entre professores, alunos e funcionários; divulgação no Portal do 

estudante de todas as informações pedagógicas e administrativas do interesse do 

aluno; organizar Programa de Intercâmbio Estudantil; organizar e implementar 

Programa de Acompanhamento e Fidelização do Egresso. 

Quanto à Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira, os elementos 

presentes neste PDI relacionados a esta dimensão apresenta como objetivo central 

“assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da UCSal” e “valorizar os 

recursos necessários para manter a UCSal autossustentável do ponto de vista 

econômico e financeiro”. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

291 

Os processos de avaliação desenvolvidos em 2015, coordenados pela CPA, 

sugeriram as seguintes ações a partir dos objetivos e da análise de dados e das 

informações então realizada:  

 

• Implementação de ações institucionais e por curso, com vistas à ampliação da 

captação de estudantes novos. 

• Criação de fontes alternativas de captação de recursos. 

• Adequação da alocação de recursos para manutenção das instalações e 

atualização de equipamentos e materiais às políticas do PDI, PPC e relatórios 

de avaliação externa. 

 

O planejamento econômico-financeiro para 2015 tem como base no 

orçamento institucional implantado neste ano, fruto da consolidação dos 

planejamentos de cada área da instituição, que serão traduzidos em números e 

representam a expectativa e necessidades das áreas acadêmica e administrativa da 

Universidade. 

Os resultados positivos em 2015, embora modestos, demonstram, para o 

próximo quinquênio, a necessidade de continuar buscando o equilíbrio econômico-

financeiro entre fontes de recursos e os seus elementos de despesa, garantindo a 

sustentação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. 

 

Sugestão 

Adotar práticas de acompanhamento do orçamento da Instituição, implantar 

política de captação e permanência dos estudantes, reestruturar as políticas de 

crédito e cobrança, continuar o processo de redução de gastos, implementar o 

sistema de orçamento nos cursos e reestruturar e reduzir o endividamento bancário. 
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Análise do PDI (2011-2015)/Cumprimento de metas por dimensão 
  

Para se obter uma visão mais clara e global da realidade institucional, no que 

se refere às metas da UCSal, explicitadas em seus documentos oficiais e o que 

efetivamente foi realizado, será apresentado, a seguir, um quadro geral, por 

dimensão do SINAES, com a síntese das metas e ações que a Universidade traçou 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015, ressaltando, numa 

coluna comparativa, a avaliação das ações que ainda estão em construção e as que 

precisam ser realizadas, evidenciado o quanto foi alcançado ou não em relação ao 

que foi estabelecido no PDI. 

São utilizadas três cores: verde, para sinalizar as metas alcançadas; amarela, 

para sinalizar metas parcialmente alcançadas; e, vermelha, para sinalizar as metas 

não realizadas; estas duas últimas deverão fazer parte do planejamento do próximo 

PDI, período 2016-2020, conforme capítulo V – Ações com base na análise. 

 

Quadro 31: Situação das Metas do PDI 2011-2015, por dimensão do SINAES. 
METAS SITUAÇÃO EM 2014 

 

Missão e PDI 

Divulgar 
permanentemente a 
Missão Institucional em 
toda a comunidade 
acadêmica. 

Meta parcialmente alcançada 

Incorporação e identificação da missão e valores da UCSal nos 
projetos institucionais (PDI, PPI e PPC). 

Acompanhar 
continuamente a 
execução das metas e 
ações propostas neste 
PDI. 

Meta parcialmente alcançada 

Criação da Assessoria de Planejamento vinculada à Reitoria 
com o objetivo de acompanhar o cumprimento das metas e ações 
desenvolvidas pelas diversas instâncias acadêmicas e 
administrativas da Universidade. 

 

Reestruturação da Procuradoria Institucional (PI) com o objetivo 
de acompanhar as metas e ações relacionadas ao cumprimento 
dos requisitos legais do MEC pela Universidade e colaborar com 
o planejamento institucional junto com a Assessoria de 
Planejamento e CPA, consolidando a avaliação interna como 
instrumento de gestão. 

 

Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Implantar 8 cursos de 
graduação no Campus de 
Pituaçu. 

Meta parcialmente alcançada 
Após implantação, as seguintes turmas foram abertas em 2015: 
Nutrição, Biomedicina, Engenharia Química, Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia de Software. 

Os cursos de Psicologia e Odontologia aguardam visita do MEC 
para autorização de novas turmas. 

Implantar 2 cursos de 
graduação no Campus da 
Garibaldi. 

Meta não alcançada 

Implantar, em média, 6 
cursos de Graduação 
Tecnológica por ano. 

Meta não alcançada 

Credenciar 4 campi fora 
de sede. 

Meta parcialmente alcançada 

Reestruturação da política de credenciamento Campi fora da 
sede: 

Foi feita a solicitação ao MEC em 2015 de credenciamento de 4 
Campi via EAD: Jequié, Camaçari, Vitória da Conquista e 
Salvador com os cursos de Pedagogia, Administração e Curso 
Tecnológico em Recursos Humanos. 

Implantar 3 cursos de 
Pós-Graduação stricto 
sensu. 

Meta alcançada 

Reavaliar as linhas de 
pesquisa e incrementar as 
relações graduação/pós-
graduação. 

Meta alcançada 

Promover a dinamização 
dos 8 projetos de 
extensão existentes. 

Meta alcançada 

 

Responsabilidade Social da Instituição 

Assegurar a continuidade 
dos 8 projetos de 
extensão e de ação 
comunitária. 

Meta alcançada 

 

Comunicação com a Sociedade 

Promover 
permanentemente a 
melhoria do padrão de 
qualidade das atividades 
institucionais 
desenvolvidas junto às 

Meta parcialmente alcançada 

Reestruturação da política de comunicação da Universidade. 

Intensificação nas ações de comunicação da Universidade com a 
sociedade e o seu público interno através da utilização de 
diferentes atividades e canais de comunicação (Portal 
Institucional, Facebook, Instagram, e-mail, sms e o Campus 
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comunidades interna e 
externa. 

Virtual da UCSal). 

Implantar o Setor de 
Ouvidoria, na UCSal. Meta não alcançada 

 

Políticas de Pessoal 

Dar continuidade à política 
de valorização e 
capacitação do corpo 
docente e técnico-
administrativo. 

Meta parcialmente realizada 

Implantação, na área pedagógica, do Programa Espaço Docente 
(PED) com o objetivo de ampliar espaços para formação 
pedagógica a partir do diálogo entre os professore dos diversos 
cursos. 

Criação do curso de Especialização em Docência Universitária. 

Capacitação na área de Recursos Humanos e implementação do 
plano de carreira docente e técnico administrativo. 

Contratação de novos professores doutores em Regime de 
Tempo Contínuo (integral e parcial). 

Manutenção do Programa de Bolsas para dependentes de 
professores e funcionários. 

 

Organização e Gestão da Instituição 

Promover mudanças em 
toda gestão acadêmica e 
administrativa. 

Meta parcialmente alcançada 

Elaboração do planejamento institucional dos órgãos superiores e 
dos diversos setores acadêmico-administrativos com 
estabelecimento de metas e prioridades, programas de avaliação 
e acompanhamento das atividades. 

Participação dos coordenadores de cursos de graduação e pós-
graduação nos órgãos superiores da Universidade (CONSUN e 
CONSEP). 

Participação dos docentes e estudantes nas instâncias mais 
significativas para a Instituição, através dos NDE, colegiados de 
cursos e dos Centros Acadêmicos. 

 

Infraestrutura Física 

Promover a adequação e 
a manutenção das 
instalações e dos 
equipamentos dos 5 
campi e de 2 unidades 
administrativas na sede e 

Meta parcialmente alcançada 

Realização de obras para melhoria da acessibilidade nos Campi: 
nova portaria de acesso equipada com rampa e implantação dos 
pisos táteis. 

Expansão da pós-graduação stricto-sensu com a implantação do 
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instalar 4 campi fora de 
sede. 

novo prédio no campus de Pituaçu. 

Realização de reformas dos laboratórios específicos dos cursos. 

Melhoria das condições das salas de aula e conforto térmico, 
assim como a instalação de equipamentos e recursos 
tecnológicos mais atualizados. 

Melhoria, investimento e manutenção da infraestrutura física, 
mediante a troca dos equipamentos de segurança, de informática, 
aperfeiçoando o desenvolvimento das atividades de rotina na 
área acadêmica, administrativa e financeira. 

Promover a ampliação do 
acervo bibliográfico das 
Bibliotecas dos campi 
sede e implantar as 
Bibliotecas dos 4 campi 
fora de sede. 

Meta parcialmente realizada 

Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da 
Biblioteca, contemplando todos os cursos oferecidos pela 
Universidade. 

Atualização e revisão das bibliografias básicas e complementares 
das disciplinas atendendo às necessidades dos cursos, conforme 
a avaliação do MEC. 

Divulgação, periódica, das aquisições do acervo bibliográfico 
para toda a comunidade acadêmica. 

Atender continuamente as 
necessidades das áreas 
acadêmica, administrativa 
e de infraestrutura 
tecnológica dos 5 campi e 
de 2 unidades 
administrativas da sede e 
promover o mesmo 
atendimento nos 4 campi 
fora de sede. 

Meta parcialmente alcançada 

Melhoria dos serviços relacionados aos computadores, softwares, 
Internet e material de o e apoio para professores e estudantes. 

Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e 
aparelhos para salas de aula e laboratórios (p. 267). 

 

Planejamento e Avaliação 

Incorporar gradualmente 
contingentes da 
comunidade acadêmica, 
nos processos de 
autoavaliação. 

Meta parcialmente alcançada 
 
Ampliação da participação dos estudantes nas pesquisas 
avaliativas realizadas pela CPA, passando de 7,03% em 2014.1 
para 16,79% em 2015.1. 
 
Realização de ações preparatórias de orientação à comunidade 
interna para elaboração do Relatório de Autoavaliação 2015. 
 
Divulgação dos resultados da avaliação na18ª SEMOC e em 
encontros com Coordenadores e professores 

Ações preparatórias para criação de uma Comissão de 
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Articulação Cursos/CPA com indicação de professores 
integrantes do NDE. 

 

Política de Atendimento aos Discentes 

Manter e aperfeiçoar os 5 
(cinco) principais 
programas de 
atendimento aos 
estudantes, atualizando-
os permanentemente. 

Meta parcialmente alcançada 

Manutenção dos seguintes programas: Programa de apoio 
pedagógico e financeiro (bolsas), Estímulo à permanência 
(programa de nivelamento, atendimento psicopedagógico), 
Organização estudantil (espaço para participação e convivência 
estudantil). 

Garantia de 20% do valor da receita bruta da Instituição 
efetivamente recebida com a oferta de Bolsas de Estudos - 
PROUNI e Bolsa UCSal - com vistas à acessibilidade daqueles 
considerados economicamente vulneráveis e enquadrados nos 
critérios estabelecidas na Lei nº 11.096/2005. 

 

Sustentabilidade Financeira 

Viabilizar os recursos 
necessários para manter a 
UCSal autossustentável 
do ponto de vista 
econômico e financeiro. 

Meta parcialmente alcançada 

Estímulo a ações de redução voluntária de gastos como agua e 
energia pelos diversos setores da Universidade. 

Participação da UCSal em jornadas de formação profissional nas 
escolas de Salvador para divulgar os diferenciais dos seus cursos 
e melhorar a captação de alunos e consequente fonte de receita 
da Universidade. 

Estímulo à política de redução de custos na área de Recursos 
Humanos, respeitando os fins últimos e institucionais. 

Elaboração de projetos de captação de recursos/ órgãos de 
fomento em alguns de cursos de graduação e programas de pós- 
graduação. 

Elaboração do planejamento orçamentário dos cursos relacionado 
às ações a serem implementadas em cada curso. 
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V. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 
 

Os resultados das pesquisas avaliativas e as análises qualitativas realizadas 

ao longo deste Relatório revelam que, de um modo geral, a UCSal tem um bom 

conceito, com um bom grau de satisfação por parte de alunos, professores e 

funcionários técnico  administrativos. Há elementos bastante positivos evidenciados 

pelas diversos sujeitos ligados às várias instâncias institucionais como, por exemplo, 

a credibilidade a história e tradição da Universidade, boa estrutura e localização dos 

Campi, bom nível do corpo docente, oferta de bons cursos na Graduação e Pós-

Graduação, filosofia da instituição voltada para a formação humano-cristã, etc., que 

demonstram grande potencial de crescimento da Universidade em suas atividades 

finalísticas voltadas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

Para o ciclo de planejamento 2016-2020 há objetivos gerais da Universidade 

que precisam ser repensados pela gestão superior, para atenderem às 

reivindicações e anseios gerais da comunidade acadêmica revelados pelas 

pesquisas avaliativas e, assim, a Universidade possa atingir níveis cada vez mais 

elevados de excelência nas áreas do ensino, pesquisa e extensão. Embora muitas 

desses objetivos institucionais já começaram a ser desenvolvidos no período 

2014/2015, no contexto da nova gestão da Universidade, eles ainda precisam ser 

considerados para os próximos anos, por representarem eixos estruturantes do 

trabalho da Universidade e que têm uma ação de longo alcance. São apresentados, 

a seguir, 10 (dez) objetivos gerais que devem fazer parte das prioridades da UCSal 

para os próximos anos, orientadores do novo PDI 2016-2020: 

a. Promover e divulgar permanentemente a missão, princípios e valores 

institucionais em toda a comunidade interna e externa. 

b. Buscar a excelência no ensino, pesquisa e extensão, ampliando a 

produção, inovação e difusão cientifica, tecnológica e cultural. 

c. Ampliar e aperfeiçoar os projetos e ações de responsabilidade social, 

no contexto regional, de forma a atender o caráter comunitário e filantrópico 

da Universidade. 

d. Fortalecer as ações de comunicação da Universidade junto à 

sociedade e ao seu público interno, em consonância com sua missão 

Institucional. 
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e. Ampliar os programas de aperfeiçoamento e valorização do corpo 

funcional. 

f. Aprimorar a gestão acadêmica e administrativa assegurando uma 

gradual melhoria do desempenho do corpo funcional (professores e técnico 

administrativos). 

g. Assegurar infraestrutura física e tecnológica adequada ao 

desenvolvimento das atividades da Universidade, em consonância com sua 

missão institucional. 

h. Consolidar a cultura de planejamento e auto avaliação institucional, 

mediante a implantação de processos contínuos e permanentes. 

i. Ampliar as políticas de valorização dos estudantes da Universidade, 

através dos processos e dos mecanismos pedagógicos visando à autonomia 

e o protagonismo estudante. 

j. Assegurar a sustentabilidade e perenidade da Instituição. 

 

São apresentadas, a seguir, grandes linhas de ações previstas para o 

próximo quinquênio 2016-2020, divididas por dimensão, muitas delas já em 

andamento, a partir dos objetivos atrás mencionados e da análise dos dados e das 

informações advindas das pesquisas avaliativas e dos relatórios setoriais de cada 

instância universitária: 

 

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ensino de Graduação 

- Implantação dos centros de ensino, pesquisa e extensão, a partir das grandes 

áreas do conhecimento. 

- Ampliação de cursos da graduação e interiorização da Universidade via EAD 

(Jequié, Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador). 

- Implementação da modalidade de Ensino EAD, relacionada às disciplinas do 

Eixo de Formação Geral e ao percentual de 20% exigido pelo MEC. 

- Criação do Programa Espaço da Aprendizagem para acompanhamento dos 

estudantes em suas dificuldades. 

- Aperfeiçoamento dos programas de atendimento aos estudantes, atualizando-os 

permanentemente. 
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- Revisão da estrutura dos TCC, Atividades Complementares, Estágios 

Supervisionados e Monitorias. 

- Aprimoramento do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

- Implementação e ampliação de programas de qualificação e capacitação das 

coordenações de cursos e corpo docente. 

- Acompanhamento das políticas e diretrizes definidas no PCC dos diversos 

cursos em articulação com o PDI e PPI. 

- Implementação de ações institucionais e por curso, com vistas à ampliação do 

número de alunos ingressantes e permanentes. 

- Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da Biblioteca, 

contemplando todos os cursos oferecidos pela Universidade. 
- Aprimoramento da gestão em nível da coordenação dos cursos. 
 

Pesquisa e Pós-Graduação 

-  Abertura de mais três programas Stricto Sensu: Direitos Humanos, Promoção 

em Saúde e Engenharia e Meio Ambiente. 

- Ampliação de curso na área de Pós-Graduação Lato Sensu. 

- Ampliação de bolsas de iniciação científica. 

- Ampliação de vagas para mestrandos e doutorandos ingressantes. 

- Apoio à participação dos docentes em eventos científicos. 

- Melhoria da produção científica e ampliação do número de publicações dos 

professores com manutenção daqueles profissionais produtivos e atração de 

jovens doutores também produtivos. 

- Implementação de grupos e linhas de pesquisa, articulando a graduação e a 

pós-graduação (verticalização). 

- Inserção de grupos de pesquisa institucional em programas e ações de 

cooperação nacional e internacional. 

- Implementação da Assessoria de Relações Internacionais. 

- Elaboração de projetos de captação de recursos/órgãos de fomento. 

- Acompanhamento e avaliação permanente dos programas e dos cursos já 

implantados. 

- Criação e implementação de um orçamento e de um centro de custo próprio 

para tornar as ações e decisões da Pós-Graduação mais ágeis e eficientes. 
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- Investimento na política de captação de alunos formandos dos cursos de 

graduação da UCSal para os cursos da Pós-Graduação Lato Sensu. 

- Reforma do prédio da pós-graduação em relação a demandas de salas 

individuais para grupos de pesquisa, salas de estudo para alunos, equipamentos 

para secretarias, copa, sanitário no andar superior do prédio, etc. 

-  Atualização e aprovação do regimento da Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu. 

-  Implantação de editora como forma de dinamizar mais a produção científica. 

- Implantação de um programa de cooperação interdisciplinar e interinstitucional e 

estabelecer indicadores para o acompanhamento e avaliação do Centro de 

Escritas Científicas da Universidade Católica do Salvador – CEC. 

 

Extensão 

- Estabelecimento de normas e procedimentos para realização das atividades de 

extensão. 

- Fomento de programas de extensão articulados com as políticas de inclusão 

social e de ação cultural. 

- Ampliação da oferta de atividades de extensão e serviços comunitários. 

- Implantação da política de responsabilidade social. 

 

Comunicação com a Sociedade 

- Melhoria da comunicação interna e externa, divulgação da Universidade e de 

seus cursos, conhecimento da Universidade em relação aos públicos internos e 

externos e relacionamento com a sociedade em geral. 

- Intensificação nas ações de comunicação da Universidade com a sociedade e o 

seu público interno através da utilização de diferentes atividades e canais de 

comunicação (Portal Institucional, Facebook, Instagram, e-mail, sms e o Campus 

Virtual da UCSal). 

- Implantação da TV Universitária da UCSal com a reforma dos laboratórios de 

comunicação e os estúdios de tv e radio.  

- Implantação da Ouvidoria para ampliar o diálogo da UCSal com a comunidade 

interna. 
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Políticas de Pessoal 

- Implementação do Plano de Cargos e Salários (PCCS) e da Política de 

Remuneração e de progressão funcional do Corpo Docente e Técnico 

administrativo. 

- Implementação de normas e procedimentos para contratação de professores e 

técnico administrativos. 

- Implantação de programas de capacitação e formação continuada para 

funcionários técnicos administrativos. 

- Implementação de programas de capacitação e formação continuada para 

docentes 

 

Organização e Gestão  

- Participação dos coordenadores de graduação e pós-graduação no 

planejamento institucional e tomadas de decisão, através dos órgãos superiores 

da Universidade (CONSUN e CONSEP). 

- Participação dos alunos nas tomadas de decisão mais significativas para o 

conjunto dos estudantes, através do colegiado de curso e dos Centros 

Acadêmicos. 

- Elaboração do planejamento institucional e dos diversos setores acadêmico-

administrativos com estabelecimento de metas e prioridades, programas de 

avaliação e acompanhamento das atividades. 

- Acompanhamento dos resultados do ENADE, CPC e IGC, num trabalho conjunto 

entre CPA, Procuradoria Institucional (PI), Assessoria de planejamento e Pró- 

Reitoria de graduação, e trabalhar essas informações no meio acadêmico com 

vistas à melhoria dos resultados. 

 

Infraestrutura Física 

- Melhoria das condições das salas de aula com instalação de equipamentos e 

recursos atualizados. 

- Ampliação e melhoria dos laboratórios utilizados pelos alunos nos diferentes 

campi. 
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- Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da Biblioteca, 

contemplando todos os cursos oferecidos pela Universidade. 

- Melhoria do sistema de segurança nos diversos Campi através da 

implementação do sistema vídeo monitoramento e outros equipamentos de 

segurança eletrônica. 

- Modernização do Parque Tecnológico. 

- Ampliação da rede social acadêmica (Campus Virtual) 

- Revisão, adequação e manutenção das instalações e dos equipamentos nos 

diversos campi. 

- Atendimento a normas e demandas relativas às pessoas com deficiência. 

- Organização de área de alimentação com restaurantes universitários em Pituaçu 

e na Federação, compatíveis com as necessidades dos alunos, professores e 

funcionários da UCSal. 

- Expansão da pós-graduação stricto-sensu com a implantação do novo prédio no 

campus de Pituaçu. 

- Reformas do predio da Pós-Graduação na Federação. 

- Continuação das intervenções para ampliação do estacionamento de Pituaçu. 

- Reforma dos NPJ na Federação e em Pituaçu. 

- Transferencia da Reitoria para o campus de Pituaçu. 

 

Planejamento e Avaliação 

- Elaboração de sínteses dos relatórios das avaliações externas realizadas nos 

cursos pelas comissões de avaliadores do MEC, (articulação avaliação interna e 

externa). 

- Sensibilização da comunidade acadêmica, através de campanha institucional, 

sobre a importância dos resultados das pesquisas avaliativas para a gestão 

universitária e desenvolvimento institucional. 

- Ampliação da participação da comunidade acadêmica nas pesquisas avaliativas. 

- Implementação do Projeto de Autoavaliação nos cursos de graduação com 

articulação CPA e Comissão Ampliada de Cursos. 

- Divulgação dos resultados da Avaliação Institucional por meio de gráficos, 

relatórios, cartazes, murais, boletins informativos, Intranet, Internet, reuniões 

com docentes e gestores e seminário. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2015 

303 

- Ampliação do perfil dos alunos ingressantes, por curso. 

- Implementação do Programa de Perfil do Egresso. 

-  Atualização da Escuta UCSal/Diagnóstico Institucional. 

- Orientação dos coordenadores de curso em relação aos instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e tecnológicos, no contexto da regulação do 

MEC. 

 

Políticas de Atendimento aos Discentes 

- Melhoria do atendimento ao estudante na SGC e demais setores que lidam 

diretamente com o aluno (a exemplo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao 

Estudante e Atendimento ao Aluno). 

- Implementação do Programa de Atendimento ao Aluno Egresso, construindo 

uma linha permanente de estudo e análise nesta área. 

- Implantação de Núcleo de Gestão da Permanência dos estudantes na Instituição 

- Revisão do sistema de matrícula dos alunos da UCSal, pelos diversos processos 

de acesso. 

 

Sustentabilidade Financeira 

- Implementação de ações institucionais e por curso, com vistas à ampliação da 

captação de alunos novos. 

- Criação de fontes alternativas de captação de recursos através de órgãos de 

fomento e setor privado. 

- Redução de gastos readequando a estrutura da UCSal à realidade atual. 

- Monitoramento das políticas de concessão de bolsas. 

- Consolidação dos planos orçamentários dos cursos relacionados às ações a 

serem implementadas em cada curso. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Universidade Católica do Salvador desenvolveu, no ano de 2015, diversos 

projetos e ações sintonizados com sua tradição, história e valores, dando 

continuidade a sua tarefa educadora que é também a tarefa das próprias instituições 

católicas da educação: cooperar com o desenvolvimento e a difusão do 

conhecimento científico, humanístico, transcendente e ético. 

 Este horizonte resultou num quadro de intervenções (reforma, construção, 

adequação, critérios e normas) que possibilitaram as condições necessárias para 

assegurar o aprendizado qualificado em cada um dos cursos. 

Assim, com metodologia e planejamento foram e continuam sendo feitos 

investimentos em diversos âmbitos da UCSal, direcionados a atingir a excelência 

acadêmica, mas sem enfraquecer as decisões de sustentabilidade e perenidade da 

Universidade. 

O reflexo desta estratégia de trabalho foi demonstrado nos principais 

resultados obtidos pela Universidade nesse período: 

 

• Reformulação da política de comunicação e reestruturação do site da 

Universidade para ampliar o diálogo entre a universidade, o público interno e 

externo. 

• Criação e implantação do novo portal do estudante baseado em tecnologia 

WEB visando facilitar o acesso a serviços e informações, bem como melhorar 

a qualidade de atendimento aos estudantes. 

• Implantação do SAGU, sistema acadêmico aberto, para melhorar os 

processos de matricula, assim como a comunicação entre a Universidade e 

seu público interno. 

• Reestruturação e atualização do sistema de avaliação da aprendizagem, com 

a elevação dos níveis de exigência, considerando os diferentes papéis 

exercidos por professores e alunos para um melhor e mais proveitoso 

aprendizado. 

• Reestruturação da área de extensão com a criação da Pró-Reitoria de 

Extensão e Ação Comunitária. 
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• Ampliação das possibilidades de aprimoramento da docência universitária 

com assinatura de novos acordos de cooperação internacional que hoje 

somam quase 20 Universidades. 

• Aceitação da UCSal como filiada à  Federação das Universidades Católicas 

(FEUC), colocando a UCSal numa teia de relação internacionais de alto nível. 

• Elaboração do novo PDI UCSal 2016-2020, documento referencia para as 

decisões institucionais nesses próximos cinco anos nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

• Elaboração do novo estatuto da UCSal para dar um novo reordenamento 

estratégico, administrativo e legal para a Universidade com vistas a uma 

maior agilidade nas decisões institucionais. 

• Reestruturação e realização da 18ª SEMOC que teve o tema “Direitos 

Humanos, Ética e Cidadania” e que ganhou em 2015 uma dimensão 

internacional com a presença efetiva de 16 instituições estrangeiras, além de 

24 instituições nacionais. Foram 295 trabalhos inscritos no formato de 

palestras, conferências, mesas redondas e minicursos contra 190 do ano 

anterior. 

• Incorporação crescente pela comunidade UCSal de percepção da importância 

da Avaliação como instrumento de planejamento e gestão. 

 

Este conjunto de projetos e ações que foram desenvolvidos em 2915, emergiu 

da própria experiência da UCSal  no processo de análise e avaliação da sua prática 

acadêmica, pedagógica, administrativa, configuradas nas diferentes dimensões 

adotadas no processo. 

Com base na análise dos dados, foram apresentadas também algumas 

observações, linhas de ação e sugestões e/ou recomendações para que as 

atividades da Universidade, principalmente aquelas ligadas ao ensino, à pesquisa e 

à extensão sejam inovadas e aprimoradas continuamente. 

Para que esse processo possa ser enriquecido cada vez mais, torna-se 

necessário que, a partir da elaboração deste Relatório e da divulgação de seus 

resultados, a gestão Superior da Universidade possa continuar adotando medidas e 

políticas Institucionais que respondam aos anseios da Comunidade explicitados 

neste Relatório. É essencial que, para isso, a Universidade estabeleça, através de 

uma ampla discussão com a comunidade, seus objetivos, metas e prioridades, a 
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partir das sugestões e indicadores aqui explicitados. Uma vez definidas as 

prioridades da Instituição todas as unidades acadêmicas e administrativas poderão 

formular e estabelecer seus projetos e estratégias de forma articulada, norteando 

suas ações em direção aos objetivos comuns. 

 Nesse contexto, faz-se necessário atualizar o Diagnostico Institucional 

através de um segundo momento da Escuta UCSal, para fortalecimento e ampliação 

de informações relacionadas à dinâmica atual da Universidade, sempre em 

construção, e é necessário também aprimorar alguns aspectos metodológicos das 

pesquisas avaliativas até então realizadas, com uma atualização dos instrumentos 

de avaliação, através de uma ampla consulta à comunidade.  

Esperamos que este Relatório Institucional possa, para além de cumprir os 

requisitos legais, ser um instrumento atualizado de gestão interna, com vistas à 

melhoria contínua dos serviços que a Universidade oferece. Só assim é que a 

avaliação pode ser entendida como uma peça chave para o desenvolvimento e 

expansão da Universidade, capaz de gerar mudanças significativas e duradouras, 

através do engajamento das diversas instâncias educativas e de um amplo debate 

interno, amplo e democrático. 
 



 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSal  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO TRADICIONAL 
PESQUISA DISCENTE 

APENDICE A  - INSTRUMENTO DA PESQUISA DISCENTE 2015.1 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
QUESTIONÁRIO APLICADO – CORPO DISCENTE 

 
 

 

 

Prezado (a) Aluno(a), 

A partir desta página, você terá acesso ao questionário de avaliação discente da 
instituição. Os dados levantados ajudarão no processo contínuo de aperfeiçoamento 
da UCSal. A participação na pesquisa é opcional. Solicitamos apenas que responda 
cada questão com responsabilidade. Sinta-se colaborador desse processo. Participe 
e divulgue entre os seus colegas! 

Instruções gerais: 

a) Expresse sua opinião livremente, não havendo necessidade de identificação; 
b) Considere a seguinte escala de avaliação que expresse a sua resposta: 

Ótimo (O - 4) Bom (B -3) Regular (R - 2) Fraco (F - 1) Sem resposta (SR – 0); 
c) Para as alternativas que não se apliquem ao seu contexto acadêmico, utilize a 

escala sem resposta. 

VARIÁVEL DOCENTE 

ITENS ESCALA 

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Assiduidade às aulas.      
2. Pontualidade às aulas.      
3. Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina.      

4. Utilização de procedimentos 
didáticos e metodológicos 
adequados à disciplina. 

     

5. Apresentação do plano de 
ensino com ementa, objetivos, 
conteúdos e estratégias de 
avaliação da aprendizagem. 

     

6. Indicação de fontes bibliográficas 
adequadas às propostas da 
disciplina. 

     

 

 

 



 

 

VARIÁVEL DISCIPLINA 

ITENS  ESCALA  

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Contribuição dos conteúdos da 
disciplina estudada para a sua 
formação profissional. 

     

2. Adequação da carga horária da 
disciplina em relação aos assuntos 
estudados. 

     

3. Correlação entre o material 
didático utilizado e a proposta da 
disciplina. 

     

4. Alcance dos objetivos da 
disciplina estudada para o seu 
curso. 

     

 

VARIÁVEL SECRETARIA GERAL DE CURSOS (SGC) 

ITENS ESCALA 

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Ambiente e instalações físicas.      
2. Horário de funcionamento.      
3. Relacionamento dos funcionários com 
os estudantes. 

     

4. Atendimento às solicitações e 
requerimentos dos alunos. 

     

5. Disponibilidade para orientação e 
esclarecimento de dúvidas. 

     

6. Atendimento da Subsecretária (se 
utilizou). 

     

 

VARIÁVEL COORDENAÇÃO DE CURSO 

ITENS ESCALA 

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Relacionamento com o alunado.      
2. Presença durante os horários de 
funcionamento do curso. 

     

3. Empenho na resolução das solicitações 
e necessidades dos alunos 

     

4. Acompanhamento das atividades 
desenvolvidas na unidade de ensino. 

     

 

VARIÁVEL INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

ITENS ESCALA 

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Infraestrutura do campus (ex: áreas de 
convivência, alimentação, estacionamento, 

     



 

 

limpeza, banheiros, acessibilidade). 
2. Condições físicas das salas de aula 
(espaço, iluminação, climatização, acústica 
e equipamentos audiovisuais). 

     

3. Laboratórios específicos do seu curso 
(se não houver, assinale em sem resposta). 

     

4. Laboratórios de Microinformática – LAMI 
(iluminação, espaço, equipamentos, 
softwares). 

     

5. Acervo bibliográfico existente na 
biblioteca do seu campus, referente ao seu 
curso. 

     

6. Estrutura física da Biblioteca.      
7. Condições de Segurança no campus 
(portarias, salas de aulas, laboratórios, 
áreas de convivência). 

     

 

VARIÁVEL AUTOAVALIAÇÃO 

ITENS ESCALA 
            Especificação Ótimo 

(O = 4) 
Bom 

(B = 3) 
Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Assiduidade e pontualidade às aulas.      
2. Participação e contribuição nas aulas 
(levantamento de questões e sugestões). 

     

3. Contato com o (a) docente, fora do horário 
de aula, para tirar dúvidas sobre a disciplina. 

     

4. Acompanhamento das disciplinas com 
leituras prévias. 

     

5. Consulta regular da bibliografia sugerida 
pelo (a) Docente. 

     

6. Tempo dedicado aos estudos.      
7. Desempenho nas disciplinas.      
8. Comunicação com o (a) Docente via e-mail.      
 

VARIÁVEL CURSO 

ITENS ESCALA 
            Especificação Ótimo 

(O = 4) 
Bom 

(B = 3) 
Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Oferta de matriz curricular compatível 
com os objetivos do curso. 

     

2. Oportunidade de desenvolvimento de 
atividades e extensão articuladas ao 
ensino. 

     

3. Oferta de conteúdos que relacionem a 
dimensão teórico prática. 

     

4. Possibilidade de empregabilidade no 
âmbito de sua área de atuação. 

     

5. Utilização de recursos de comunicação 
institucional para resolução das demandas 
de seu curso. 
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PESQUISA DISCENTE 

APENDICE B – INSTRUMENTO DA PESQUISA DISCENTE 2015.2 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
QUESTIONÁRIO APLICADO – CORPO DISCENTE 

 
 

 

 

Prezado (a) Aluno(a), 

A partir desta página, você terá acesso ao questionário de avaliação discente da 
instituição. Os dados levantados ajudarão no processo contínuo de aperfeiçoamento 
da UCSal. A participação na pesquisa é opcional. Solicitamos apenas que responda 
cada questão com responsabilidade. Sinta-se colaborador desse processo. Participe 
e divulgue entre os seus colegas! 

Instruções gerais: 

d) Expresse sua opinião livremente, não havendo necessidade de identificação; 
e) Considere a seguinte escala de avaliação que expresse a sua resposta: 

Ótimo (O - 4) Bom (B -3) Regular (R - 2) Fraco (F - 1) Sem resposta (SR – 0); 
f) Para as alternativas que não se apliquem ao seu contexto acadêmico, utilize a 

escala sem resposta. 

VARIÁVEL DOCENTE 

ITENS ESCALA 

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

7. Assiduidade às aulas.      
8. Pontualidade às aulas.      
9. Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina.      

10. Utilização de procedimentos 
didáticos e metodológicos 
adequados à disciplina. 

     

11. Apresentação do plano de 
ensino com ementa, objetivos, 
conteúdos e estratégias de 
avaliação da aprendizagem. 

     

12. Indicação de fontes 
bibliográficas adequadas às 
propostas da disciplina. 

     

 

 

 



 

 

VARIÁVEL DISCIPLINA 

ITENS  ESCALA  

Especificação Ótimo 
(O = 4) 

Bom 
(B = 3) 

Regular 
(R = 2) 

Fraco 
(F = 1) 

Sem Resposta 
(SR = 0) 

1. Contribuição dos conteúdos da 
disciplina estudada para a sua 
formação profissional. 

     

2. Adequação da carga horária da 
disciplina em relação aos assuntos 
estudados. 

     

3. Correlação entre o material 
didático utilizado e a proposta da 
disciplina. 

     

4. Alcance dos objetivos da 
disciplina estudada para o seu 
curso. 
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Orientações para a elaboração do Relatório de  Autoavaliação 

 

A experiência da UCSal na área de avaliação, ao longo do funcionamento da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, coordenando, dentre outros, a elaboração anual do 

Relatório de Auto-Avaliação Institucional,  vem possibilitando elevar a qualidade dos 

Relatórios anualmente elaborados. Isso decorre, principalmente, do nível de participação 

das diversas instâncias da UCSal, notadamente, dos gestores dos cursos, núcleos e setores 

da Instituição.  

Estamos, novamente, diante da necessidade de iniciar os procedimentos para a 

elaboração do Relatório Anual, a ser inserido no e-MEC, em versão final, no início do 

próximo ano. Com vistas a estimular cada vez mais a participação de todos, estamos, nesta 

oportunidade, encaminhando as orientações para atender o momento de Autoavaliação 

Institucional relativo ao ano de 2015.  

O instrumento proposto no documento de orientação, intitulado QUADRO DE 
AVALIAÇÃO, deve ser adotado pelas instâncias institucionais — Superintendências, 

Coordenações de Cursos, Núcleos e Setores — para a coleta e registro das informações e 

dados relevantes da Instituição. 

O referido instrumento foi elaborado com base na Lei do SINAES 10.861/2004 e na 

Nota Técnica INEP/CONAES Nº 65/2014 e é composto das seguintes referências para 

análise e elaboração: Eixos/Dimensões, Ações Programadas, Ações Realizadas, 
Potencialidades e Fragilidades, identificadas na autoavaliação em seu curso / unidade de 

trabalho. O instrumento incorpora, também, uma parte específica relativa a informações 
complementares, espaço reservado para o registro de aspectos não contemplados no 

conjunto das questões abordadas. 

A sistematização, pela CPA, dos relatórios específicos e relatório geral sobre cada 

um dos eixos e dimensões do SINAES, proporciona uma rica organização de dados e 

informações sobre a Instituição, estabelecendo um novo patamar de qualificação 

institucional. 

Para preenchimento do instrumento, cada Coordenação de Curso, Superintendência, 

Núcleo ou Setor deve considerar as dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior -SINAES, descritas na página 4 deste documento, particularizando aquela(s) que 

se articula(m) às atribuições de responsabilidade de cada uma dessas instâncias. 
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O preenchimento do instrumento de coleta de dados – QUADRO DE AVALIAÇÃO -, 

integrante do presente documento, deverá ser preenchido, obedecendo ao seguinte 

cronograma: 

Período de referência: ano de 2015. 

Prazo de devolução à CPA: até 15 de dezembro de 2015. 

O estabelecimento desses prazos está condicionado àqueles definidos pelo 

SINAES/MEC e ao tempo requerido pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, para a 

sistematização e análise dos dados recebidos da Coordenação de Cursos, tendo em vista a 

elaboração do Relatório final de Avaliação, o qual deverá estar concluído, no máximo, até 

final de fevereiro de 2016, de modo a haver tempo hábil para a estruturação da versão final 

do mesmo e o devido envio ao MEC até 31 março de 2016.  

O conteúdo do Relatório a ser elaborado pelos Cursos/Setores refere-se às ações do 

ano 2015, cujo registro deverá apresentar também dados estatísticos das atividades 

relativas a seminários, oficinas pedagógicas, visitas técnicas, pesquisas, estágio curricular e 

extra-curricular, número de monografias produzidas, artigos e outras atividades 

representativas. Lembramos que cada curso/setor deve especificar apenas aquelas 

atividades e dimensões relacionadas à sua área de atuação. 

O instrumento – QUADRO DE AVALIAÇÃO – a ser adotado pelas instâncias da 

Universidade – Superintendências, Coordenações de Cursos, Núcleos e Setores –, 

incorpora as seguintes referências: 

1. Dimensão avaliada 

Ver relação e explicação detalhada das dimensões do SINAES nas páginas 4 e 5. 

2. Ações Programadas 

Refere-se àquelas ações planejadas e programadas para realização durante o ano 

de 2015, conforme atuação de cada curso/setor e sua relação com as dimensões do 

SINAES. 

3. Ações Realizadas 

Refere-se às ações executadas pelas instâncias da Universidade durante o ano de 

2015, relacionadas ao planejamento de cada setor 

3.  Potencialidades  

Refere-se aos os pontos fortes e aspectos positivos presentes nas ações 

realizadas pelas instâncias de acordo com a dimensão específica. 
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4. Fragilidades 

Refere-se aos pontos fracos e às dificuldades presentes no âmbito de cada instância, 

nas dimensões avaliadas. 

Estas referências aqui apontadas estão dispostas nas 5 (cinco) colunas que 

compõem o QUADRO DE AVALIAÇÃO e os dados e informações que nele serão 

detalhados corresponderão a cada uma das dimensões trabalhadas pelo SINAES. 

Quando houver um volume significativo de dados quantitativos sobre determinadas 

informações devem ser elaboradas listagens à parte, para que possa ser feita a devida 

identificação das mesmas. Por exemplo: informação sobre projetos – além da informação de 

quantidade, deve ser mencionada a relação dos títulos dos trabalhos elaborados. 

O instrumento incorpora, também, uma parte específica identificada como 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, espaço reservado para o registro de aspectos não 

contemplados no conjunto das questões abordadas. 

Para preenchimento do instrumento, cada instância da Universidade e Coordenação 

de Curso deve considerar as dimensões específicas do SINAES, listadas abaixo, 

particularizando aquela(s) que se articula(m) às atribuições de responsabilidade de cada 

uma dessas instâncias.  

Dimensão 1 – Missão e PDI. 

Dimensão 2 – Políticas para o Ensino (Graduação e Pós-Graduação), Pesquisa e 
Extensão. 

Dimensão 3 – Responsabilidade Social. 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade. 

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal. 

Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição. 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física. 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação. 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes. 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira. 

 

Para efeito prático e de exemplificação, a coordenação de cursos/setores deve 

elaborar seu relatório, considerando as dimensões estabelecidas pelo SINAES 

relacionada(s) a sua área de atuação, observando os seguintes aspectos e indicadores 

essenciais: 
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Dimensão 1 – Missão e PDI: identificar atividades realizadas e articuladas entre o 

PDI, o PPI e o PPC nas políticas de ensino, pesquisa e extensão e gestão acadêmica. 

Coerência das propostas do PDI com a realidade institucional e cumprimento do 

cronograma. Articulação entre PDI e a Avaliação Institucional, considerando a Autoavaliação 

e a avaliação externa. 

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino (Graduação e Pós-Graduação), Pesquisa e 
Extensão: identificar atividades realizadas na UCSal que estimulem a melhoria de ensino, 

da pesquisa e de extensão e sua articulação com a Pós-Graduação. Ensino de graduação: 

implementação do PPC, concepção de currículo e organização didático-pedagógica (matriz 

curricular, metodologia, planos de ensino, de aprendizagem e avaliação da aprendizagem). 

Medidas e orientações efetuadas pelo curso em relação ao ENADE. Ensino Pós-Graduação 

Lato e Stricto Sensu: políticas, critérios e mecanismos para o desenvolvimento da pesquisa 

(grupos de pesquisa, número de alunos no PIBIC, produção científica). Extensão: 

Articulação das atividades de extensão com a pesquisa e o ensino; impacto da extensão na 

comunidade e na formação dos estudantes. 

Dimensão 3 – Responsabilidade Social: identificar ações realizadas voltadas para 

a prestação de serviços relevantes para a sociedade; desenvolvimento de programas de 

inclusão social e digital, ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos; 

ações relativas à ampliação do acesso de estudantes garantindo a inclusão de portadores 

de necessidades especiais. Relações da Universidade com o setor público, o setor produtivo 

e o mercado de trabalho. 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade: desenvolvimento de estratégias, 

recursos e atividades realizadas pelo curso/setor visando à melhoria da comunicação 

interna e externa; canais de comunicação e sistemas de informação; imagem pública da 

Universidade; ouvidoria.  

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal: ações realizadas relacionadas ao 

aperfeiçoamento das condições de trabalho acadêmico e administrativo; plano de carreira 

para docentes e corpo técnico. Regime de trabalho, critérios de admissão e de progressão. 

Políticas de qualificação profissional e de acompanhamento do trabalho dos professores e 

técnicos. Titulação dos docentes, publicações.  

Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição: Execução dos planos de 

trabalho cumprindo os objetivos, metas e ações propostas ligadas às políticas institucionais. 

Condução dos processos de tomada de decisões. Organograma, funcionamento e 

representatividade dos órgãos colegiados, sua independência e autonomia. Participação da 

comunidade universitária nos processos decisórios. 
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Dimensão 7 – Infraestrutura Física: ações relacionadas a instalação, manutenção 

e conservação da infraestrutura física (salas de aula, laboratórios, áreas de alimentação e 

lazer, estacionamentos, portarias de acesso, recursos da informação e comunicação). Plano 

de expansão e atualização dos softwares e equipamentos. Acesso a equipamentos de 

informática, recurso audiovisuais, multimídia, Internet e intranet. Bibliotecas, políticas de 

aquisição do acervo. Apoio logístico para as atividades acadêmicas.  

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação: Elaboração, implementação e 

acompanhamento do planejamento institucional e de cursos vinculado aos processos 

avaliativos. Ações acadêmico-administrativas em função dos resultados da Autoavaliação. 

Mudanças implementadas, resultantes do processo de avaliações do MEC. Articulação entre 

os resultados das avaliações externas e os da Autoavaliação.  

Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos Discentes: ações relacionadas ao 

atendimento de estudantes e egressos; políticas de acesso; permanência e conclusão dos 

estudantes. Políticas de acompanhamento a estudantes e egressos. Núcleo 

Psicopedagógico. Apoio e incentivo à participação de estudantes em eventos, atividades de 

estágio, extensão, PIBIC, intercâmbios. Divulgação dos trabalhos e produção discente. 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira: compatibilidade entre a proposta de 

desenvolvimento da Universidade e o orçamento previsto. Políticas de captação e alocação 

dos recursos em ensino, pesquisa e extensão. Políticas para manutenção das instalações e 

atualização de equipamentos e materiais, assim como políticas para capacitação de pessoal 

docente e técnico administrativo. 

A título de confirmação o prazo para devolução à CPA do instrumento preenchido é 

15 de dezembro de 2015. 

Anexo o modelo do QUADRO DE AVALIAÇÃO a ser preenchido pelos 

cursos/setores da Universidade.  

Novembro/2015 

Antônio Alberto da Silva Monteiro de Freitas 

Comissão Própria de Avaliação - UCSal 

Coordenador 
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QUADRO DE AVALIAÇÃO 

Curso/Setor: ____________________________________________ 

Ano 2015 

Dimensão avaliada Ações Programadas Ações Realizadas  
Potencialidades Fragilidades 

 
 
 

    
    
    
    
    

     

     
    
    
    
    

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Descreva aqui aspectos não contemplados no conjunto das questões abordadas 

 
 
 
 
 
 

 


