RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO - ANO BASE 2016

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

SALVADOR
2017

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016
CPA UCSal

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

Grão – Chanceler
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger

Reitor
Prof. Dr. Pe. Maurício da Silva Ferreira

Pró-Reitor de Graduação
Prof. Me. Paulo Sérgio Nunes Costa

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Profª. Dra. Silvana Sá de Carvalho

Pró-Reitora de Extensão e Ação Comunitária
Profª. Me. Eliana Salles Brito

Pró-Reitor Administrativo - Financeiro
Bel. Danilo Sampaio de Assis

Coordenador da Comissão Própria de Avaliação
Prof. Dr. Antônio Alberto da Silva Monteiro de Freitas

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016
CPA UCSal

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

COORDENADOR
Prof. Antônio Alberto da Silva Monteiro de Freitas
VICE-COORDENADOR
Prof. Luiz Carlos Almeida de Andrade Fontes
REPRESENTANTES
Docentes
Prof. Frei José Jorge Rocha
Profa. Ana Cláudia Gomes de Souza
Corpo Técnico-Administrativo
Func. Livia Santos das Dores
Func. Patrícia Faneca Correia
Corpo Discente
Acad. Maria Verônica Melo dos Santos
Acad. Renata Neves dos Santos Almeida
Sociedade Civil Organizada
Rep. Civil Dra. Nádia Hage Fialho

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
COMISSÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO CURSOS/CPA

Curso

Professor (a)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Mário Jorge Pereira
Redes e Computadores
Administração

Fernando Antônio de Sousa Pereira

Arquitetura e Urbanismo

Aparecida Netto Teixeira

Biomedicina

Luana Goes

Ciências Biológicas

Marcelo Peres

Ciências Contábeis

Manuel Perez Martinez

Comunicação Social

Ana Cláudia Gomes de Souza

Direito

Tatiana Larissa Mendes Sampaio

Educação Física

Katia Oliver Sá

Enfermagem

Tânia Márcia Baraúna Teixeira

Engenharia Civil, Mecânica e Química

Silvio Roberto Bello

Filosofia

José Luis Sepúlveda

Fisioterapia

Juliana Viana Freitas

Gastronomia

Elias Marques de Campos

Geografia

Rosali Fernandes Braga

História

Luciana Conceição de Almeida Martins

Letras

Cláudio Ribeiro

Matemática

Maria Auxiliadora Pires

Música

Márcia Silveira

Nutrição

Amanda Valente da Silva

Pedagogia

Florinda Nascimento

Recursos Humanos

Maria Sampaio de Almeida

Serviço Social

Elizabeth Medeiros Martins

Sistema de Informação

Fernando Cézar Reis Borges

Teologia

Frei Jorge Rocha

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
LISTA DE TABELAS

RESULTADOS GERAIS DO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO:
ESCUTA UCSal 2016
Tabela 1: Discentes – questões objetivas.
64
Tabela 2: Docentes – questões objetivas.

68

Tabela 3: Técnico-Administrativos – questões objetivas.

73

Tabela 4: Avaliação da sala dos professor (Docentes).

105

Tabela 5: Estímulo à pós-graduação docente (Docentes).

106

Tabela 6: Estímulo à interdisciplinaridade (Docentes).

107

Tabela 7: Estímulo à publicação docente (Docentes).

108

Tabela 8: Desempenho da Coordenação de curso e/ou programa (Docentes).

109

Tabela 9: Reuniões periódicas de planejamento e avaliação (Docentes).

110

Tabela 10: Atuação do Núcleo de Apoio à Coordenação (Docentes).

111

Tabela 11: Relação com o corpo técnico-administrativo da UCSal. (Docentes)

112

Tabela 12: Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso – PPC
(Docentes).

112

Tabela 13: Infraestrutura do campus (Alunos).

113

Tabela 14: Instalações sanitárias/bebedouros do campus (Alunos).

114

Tabela 15: Laboratórios de Informática (Alunos).

115

Tabela 16: Acesso à Internet na UCSal (Alunos).

116

Tabela 17: Melhor forma de acesso às informações da UCSal (Alunos).

117

Tabela 18: Avaliação dos cursos (Graduação) e/ou programas (PósGraduação) (Alunos).

118

Tabela 19: Contribuição das disciplinas estudadas para a formação (Alunos).

118

Tabela 20: Avaliação das disciplinas semipresenciais integrantes da estrutura
curricular do curso e/ou programa (Alunos).

119

Tabela 21: Disponibilidade de monitores ou tutores para auxiliar os alunos
nas disciplinas na modalidade EAD (Alunos).

120

Tabela 22: Atuação da UCSal na aplicação de atividades e experiências de
estágio supervisionado (Alunos).

121

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Tabela 23: Sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes (Alunos).

122

Tabela 24: Representação estudantil (Alunos).

123

Tabela 25: Utilização de TICs pelo corpo docente (Alunos).

124

Tabela 26: Disponibilidade dos professores para atenderem aos alunos fora
do horário das aulas (Alunos).

125

Tabela 27: Nível de escolaridade (Funcionários).

126

Tabela 28: Local de Trabalho (Funcionários).

127

Tabela 29: Reposição de recursos no ambiente de trabalho (Funcionários).

128

Tabela 30: Transparência dos procedimentos, agilidade no encaminhamento
de demandas (Funcionários).

129

Tabela 31: Estímulo dos chefes diretos (Funcionários).

130

Tabela 32: Aproveitamento de cursos externos para formação continuada
(Funcionários).

131

Tabela 33: Relacionamento com os estudantes (Funcionários).

132

Tabela 34: Relacionamento com os professores (Funcionários).

133

RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DISCENTE 2016.2 – CURSOS DE
GRADUAÇÃO
Tabela 1: Número e percentual de respondentes à variável Docente.

156

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

159

Tabela 3: Número e percentual de respondentes à variável Secretaria Geral
de Cursos (SGC).

161

Tabela 4: Número e percentual de respondentes à variável Coordenação de
Curso.
Tabela 5: Número e percentual de respondentes à variável Infraestrutura
Acadêmica.

164

Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável Curso.

168

166

EIXOS E DIMENSÕES AVALIADAS
Tabela 1: Avaliação e Dimensão 1: Organização didático-pedagógica para os
cursos de graduação avaliados.

214

Tabela 2: Avaliação da Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial para os cursos
de graduação avaliados.

215

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Tabela 3: Avaliação da Dimensão 2: Titulação, regime de trabalho,
experiência e produção científica do corpo docente para os cursos de
graduação avaliados.

216

Tabela 4: Avaliação da Dimensão 3: Infraestrutura acadêmica e acervo
bibliográfico para os cursos de graduação avaliados.

217

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
LISTA DE GRÁFICOS

RESULTADOS GERAIS DA ESCUTA UCSal 2016
Gráfico 1: Comunicação e marketing da UCSal (Alunos, Docentes e
Funcionários).

78

Gráfico 2: Segurança nos campi da UCSal (Alunos, Docentes e Funcionários).

80

Gráfico 3: Áreas de lazer descanso e alimentação na UCSal (Alunos e
Funcionários).

82

Gráfico 4: Estrutura e equipamentos das salas de aula (Alunos e Docentes).

83

Gráfico 5: Instalações e serviços da biblioteca (Alunos e Docentes).

85

Gráfico 6: Acervo da biblioteca (Alunos e Docentes).

86

Gráfico 7: Controle de cadernetas (Alunos e Docentes).

88

Gráfico 8: Pesquisa acadêmica na UCSal (Alunos e Docentes).

89

Gráfico 9: Atividades de extensão na UCSal (Alunos e Docentes).

91

Gráfico 10: Contratação na UCSal (Docentes e Funcionários).

92

Gráfico 11: Tempo que trabalha na UCSal (Docentes e Funcionários).

94

Gráfico 12: Exercício da profissão fora da UCSal (Docentes e Funcionários).

95

Gráfico 13: Plano de cargos e salários (Docentes e Funcionários).

97

Gráfico 14: Incentivo profissional (Docentes e Funcionários).

98

Gráfico 15: Possibilidade de crescimento de carreira em curto e médio prazo
(Docentes e Funcionários).

100

Gráfico 16: Progresso profissional com base no mérito (Docentes e
Funcionários).

101

Gráfico 17: Realização de reuniões de planejamento e avaliação (Docentes e
Funcionários).

102

Gráfico 18: Atenção da UCSal em relação à saúde do colaborador e de sua
família (Docentes e Funcionários).

103

Gráfico 19: Conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI (Docentes e Funcionários).

104

Gráfico 20: Avaliação da sala dos professores (Docentes).

105

Gráfico 21: Estímulo à pós-graduação docente (Docentes).

106

Gráfico 22: Estímulo à interdisciplinaridade (Docentes).

107

Gráfico 23: Estímulo à publicação docente (Docentes).

108

Gráfico 24: Desempenho da Coordenação de curso e/ou programa
(Docentes).

109

Gráfico 25: Reuniões periódicas de planejamento e avaliação (Docentes).

110

Gráfico 26: Atuação do Núcleo de apoio à coordenação (Docentes).

111

Gráfico 27: Relação com o corpo técnico-administrativo da UCSal (Docentes).

112

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Gráfico 28: Conhecimento acerca do Projeto Pedagógico do Curso – PPC
(Docentes) .

113

Gráfico 29: Infraestrutura do campus (Alunos).

113

Gráfico 30: Instalações sanitárias/bebedouros do campus (Alunos).

114

Gráfico 31: Laboratórios de informática (Alunos).

115

Gráfico 32: Acesso à internet na UCSal (Alunos).

116

Gráfico 33: Melhor forma de acesso às informações da UCSal (Alunos).

117

Gráfico 34: Avaliação dos cursos (Graduação) e/ou programas (Pósgraduação) (Alunos).

118

Gráfico 35: Contribuição das disciplinas cursadas para a formação (Alunos).

119

Gráfico 36: Avaliação das disciplinas semipresenciais integrantes da estrutura
curricular e/ou programa (Alunos).

120

Gráfico 37: Disponibilidade de monitores ou tutores para auxiliar os alunos nas
disciplinas na modalidade EAD (Alunos).

121

Gráfico 38: Atuação da UCSal na aplicação de atividades e experiências de
estágio supervisionado (Alunos).

122

Gráfico 39: Sistema de avaliação de aprendizagem dos alunos (Alunos).

123

Gráfico 40: Representação estudantil (Alunos).

124

Gráfico 41:Utilização de TICs pelo corpo docente (Alunos).

124

Gráfico 42: Disponibilidade dos professores para atenderem aos alunos fora
do horário das aulas (Alunos).

125

Gráfico 43: Nível de escolaridade (Funcionários).

127

Gráfico 44: Local de trabalho (Funcionários).

127

Gráfico 45: Reposição de recurso no ambiente de trabalho (Funcionários)

128

Gráfico 46: Transparência dos procedimentos, agilidade no encaminhamento
de demandas (Funcionários)

129

Gráfico 47: Estímulo dos chefes diretos (Funcionários)

130

Gráfico 48: Aproveitamento de cursos externos para formação continuada
(Funcionários).

131

Gráfico 49: Relacionamento com os estudantes (Funcionários).

132

Gráfico 50: Relacionamento com os professores (Funcionários).

133

RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DISCENTE 2016.2 – CURSOS DE
GRADUAÇÃO
Variável Docente
Gráfico 1: Conhecimento atualizado dos conteúdos tratados na disciplina.

157

Gráfico 2: Utilização de procedimentos didáticos e metodológicos adequados
à disciplina.

157

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Gráfico 3: Assiduidade e pontualidade às aulas.

157

Gráfico 4: Entusiasmo com a disciplina lecionada, despertando o interesse do
estudante em seu desenvolvimento acadêmico profissional..

158

Gráfico 5: Apresentação e discussão do plano de ensino no início do curso
com ementa, objetivos, conteúdos, estratégias de avaliação da aprendizagem
e indicação de fontes bibliográficas.

158

Gráfico 6: Proposição de questões nas atividades avaliativas coerentes com o
conteúdo lecionado.

158

Variável Disciplina
Gráfico 7: Contribuição dos conteúdos da disciplina estudada para a sua
formação profissional.

159

Gráfico 8: Adequação da carga horária da disciplina em relação aos assuntos
estudados.

160

Gráfico 9: Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da
disciplina.

160

Gráfico 10: Alcance dos objetivos da disciplina estudada para o seu curso.

160

Gráfico 11: Adequação dos processos de avaliação da aprendizagem dos
estudantes aos objetivos da disciplina.

161

Variável Secretária Geral de Cursos (SGC)
Gráfico 12: Ambiente instalações físicas.

162

Gráfico 13: Horário de funcionamento.

162

Gráfico 14: Relacionamento dos funcionários com os estudantes.

162

Gráfico 15: Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos.

163

Gráfico 16: Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas.

163

Gráfico 17: Atendimento da subsecretária (se utilizou).

163

Coordenação
Gráfico 18: Relacionamento com o alunado.

164

Gráfico 19: Presença durante os hoários de funcionamento do curso.

164

Gráfico 20: Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos
alunos.

165

Gráfico 21: Planejamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas
na unidade de ensino.

165

Infraestrutura Acadêmica
Gráfico 22: Infraestrutura do campus.

166

Gráfico 23: Condições físicas das salas.

167

Gráfico 24: Laboratórios específicos do seu curso.

167

Gráfico 25: Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus,
referente ao seu curso.

167

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Curso
Gráfico 26: Oferta de conteúdos que relacionem a dimensão teórico-prática

169

Gráfico 27: Possibildiade de empregabilidade no âmbito de sua área de
atuação.

169

Gráfico 28: Utilização de recursos de comunicação institucional para resolução
das demandas de seu curso.

169

Gráfico 29: Oferta de matriz curricular compatível com os objetivos e perfil de
egresso do curso.

170

Gráfico 30: Oportunidade de estágios e de desenvolvimento de atividades de
extensão articuladas ao curso.

170

Gráfico 31: Oportunidade de desenvolvimento de atividades de iniciação
científica e de pesquisa articuladas ao ensino.

170

Gráfico 32: Apoio e atendimento psicopedagógico ao discente.

171

Gráfico 33: Oportunidade de desenvolvimento de atividades extracurriculares
diversificadas.

171

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
LISTA DE QUADROS

Quadro 1: : Número de candidatos inscritos no Vestibular da UCSal, nos
períodos de 2015 e 2016.

26

Quadro 2: Número de alunos novos matriculados na UCSal em 2015 e 2016.

27

Quadro 3: Total de cursos em funcionamento na Graduação e PósGraduação no ano de 2016.

27

Quadro 4: Total de alunos matriculados em 2016.2 na Graduação e PósGraduação.

28

Quadro 5: Número de alunos matriculados na Graduação, por curso.

28

Quadro 6: Número de alunos matriculados na Graduação Tecnológica, por
curso.

29

Quadro 7: Número de alunos da Pós-Graduação lato sensu em
funcionamento, por curso.

29

Quadro 8: Número de alunos ativos da Pós-Graduação stricto sensu, por
curso.

31

Quadro 9: Situação legal dos Cursos de Graduação no e-MEC.

32

Quadro 10: Situação legal dos Cursos de Graduação Tecnológica no e-MEC.

34

Quadro 11: Conceitos dos Cursos Stricto Sensu na CAPES.

35

Quadro 12: Percentual de Professores por Titulação - 2016.

36

Quadro 13: Professores por tipo de Regime Trabalho - 2016.

36

Quadro 14: Composição atual da CPA.

37

Quadro 15: Matriz de informação para o Projeto
Institucional/UCSal: Eixo, Dimensões e Subdimensões.

de

Avaliação

44

Quadro 16: Área de Comunicação e Marketing da UCSal (Alunos, Docentes
e Funcionários).

78

Quadro 17: Segurança nos campi da UCSal (Alunos, Docentes e
Funcionários).

80

Quadro 18: Áreas de lazer, descanso e alimentação na UCSal (Alunos e
Funcionários).

81

Quadro 19: Estrutura e equipamentos das salas de aula (Alunos e
Docentes).

83

Quadro 20: Instalações e serviços da Biblioteca (Alunos e Docentes).

84

Quadro 21: Acervo da Biblioteca (Alunos e Docentes).

86

Quadro 22: Controle de cadernetas (Alunos e Docentes).

87

Quadro 23: Pesquisa Acadêmica na UCSal (Alunos e Docentes).

89

Quadro 24: Atividades de extensão na UCSal (Alunos e Docentes).

90

Quadro 25: Contratação na UCSal (Docentes e Funcionários).

92

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Quadro 26: Tempo de trabalho na UCSal (Docentes e Funcionários).

93

Quadro 27:Exercício da profissão fora da UCSal (Docentes e Funcionários).

95

Quadro 28: Plano de Cargos e Salários (Docentes e Funcionários).

96

Quadro 29: Incentivo profissional (Docentes e Funcionários).

98

Quadro 30: Possibilidade de crescimento de carreira em curto e médio prazo
(Docentes e Funcionários).

99

Quadro 31:Progresso profissional com base no mérito (Docentes e
Funcionários).

100

Quadro 32: Realização de reuniões de planejamento e avaliação (Docentes
e Funcionários).

101

Quadro 33: Atenção da UCSal em relação à saúde do colaborador e de sua
família (Docentes e Funcionários).

103

Quadro 34: Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
(Docentes e Funcionários).

104

Quadro 35: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (Docentes).

134

Quadro 36: Corpo Social (Docentes).

136

Quadro 37: Comunicação com a Sociedade (Docentes).

137

Quadro 38: Organização e Gestão (Docentes).

138

Quadro 39: Infraestrutura Física (Docentes).

139

Quadro 40: Avaliação e Planejamento (Docentes).

140

Quadro 41: Infraestrutura Física (Discentes).

141

Quadro 42: Atendimento ao Discente (Discentes).

143

Quadro 43: Ensino/Corpo Docente (Discentes).

145

Quadro 44: Avaliação e Planejamento (Discentes).

147

Quadro 45: Organização e Gestão (Discentes).

148

Quadro 46: Comunicação (Funcionários).

150

Quadro 47: Organização e Gestão (Funcionários).

151

Quadro 48: Infraestrutura Física (Funcionários).

152

Quadro 49: Corpo Social/Atendimento (Funcionários).

152

Quadro 50: Planejamento e Avaliação (Funcionários).

153

Quadro 51: Pesquisa Discente 2016.2 – Percentual de participação por
curso.

155

Quadro 52: Ações realizadas na dimensão 8: Planejamento e avaliação –
eixo 1.

183

Quadro 53: Ações Realizadas na Dimensão 1: Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional - Eixo 2.

194

Quadro 54: Ações Realizadas na Dimensão 3: Responsabilidade Social -

198

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Eixo 2.
Quadro 55: Conceitos dos cursos da UCSal no ENADE/CPC – 2015.

211

Quadro 56: Cursos avaliados in loco pelo MEC em 2016.

212

Quadro 57: Avaliação da Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial (EAD) para
os cursos de graduação avaliados.
Quadro 58: Ações Realizadas na Dimensão 2: Política para o Ensino - Eixo
3.

217

Quadro 59: Ações Realizadas na Dimensão 2: Política para a Pesquisa Eixo 3.

245

Quadro 60: Número de atendimentos da UNAFISIO por área de atuação 2016.

257

Quadro 61: Número de atendimentos por área em que o paciente foi
admitido na fisioterapia – 2016.

257

Quadro 62: Número de atendimentos no consultório de Nutrição por área de
atuação - 2016.

258

Quadro 63: Número de atendimentos realizados na UNIENF - 2016.

258

Quadro 64: Número de atendimentos no NPJ por área de atuação - 2016.

260

Quadro 65: Número de cursos e público certificado pela Extensão - 2016.

264

Quadro 66: Número de eventos e público certificado pela Extensão - 2016.

264

Quadro 67: Ações Realizadas na Dimensão 2: Política para a Extensão Eixo 3.

266

Quadro 68: Ações Realizadas na Pós-Graduação Stricto Sensu.

277

Quadro 69: Ações Realizadas na Pós-Graduação Lato Sensu.

278

Quadro 70: Ações Realizadas na Dimensão 4: Comunicação com a
Sociedade – Eixo 3.
Quadro 71: Número de atendimentos – PLENUS - 2016.

281

Quadro 72: Alunos PNES acompanhados pelo PLENUS – 2016.

289

Quadro 73: Número de atendimentos por projeto/eventos - NEPE - 2016.

290

Quadro 74: Ações Realizadas na Dimensão 9: Política de Atendimento aos
Discentes - Eixo 3.

292

Quadro 75: Ações Realizadas na Dimensão 5: Política de Pessoal - Eixo 4.

304

Quadro 76: Ações Realizadas na Dimensão 6: Organização e Gestão da
Instituição - Eixo 4.

311

219

287

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Quadro 77: Ações Realizadas na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira Eixo 4.

320

Quadro 78: Ações Realizadas na Dimensão 7: Infraestrutura Física – Eixo 5.

333

Quadro 79: Situação das metas do PDI 2016-2020 por dimensão do
SINAES.

342

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................... 17
I.

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 19
IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: MISSÃO, VISÃO E VALORES, HISTÓRICO E DADOS
GERAIS DA UCSAL..........................................................................................................20
Missão, Visão e Valores.........................................................................................20
Histórico ................................................................................................................21
Dados Gerais da UCSal .........................................................................................24
Alunos Inscritos e Matriculados ......................................................................26
Total de Cursos ..............................................................................................27
Total de Alunos ..............................................................................................27
Situação legal dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu no eMEC e CAPES ...............................................................................................32
Composição da Comissão Própria de Avaliação ....................................................36
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AVALIAÇÃO - PERÍODO 2016-2017 ....................39
Etapa 1: Definição de elementos que compõem o modelo de Autoavaliação
(Concepção, Características, Instrumentos de Autoavaliação, Objetivos,
Procedimentos, Instrumentos de Coleta de Dados Momentos e Universo da
Avaliação): .............................................................................................................39
Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados ...............................................49
Momentos e Universo da Avaliação .......................................................................51
Etapa 2: Estratégias de Execução da Proposta (Sensibilização e Envolvimento da
Comunidade Universitária, Elaboração dos instrumentos de coleta de dados,
Definição de procedimentos indicadores e dimensões a serem avaliadas e
Elaboração de Relatórios com indicação e potencialidades, fragilidades e sugestões
institucionais e por curso).......................................................................................52
Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados .................................................54
Definição de Procedimentos, Indicadores e Dimensões a serem avaliados ............55
Elaboração de Relatórios com indicação de potencialidades, fragilidades e
sugestões institucionais e por curso .......................................................................55
Etapa 3. Plano de Ação Institucional e por curso, com estabelecimento de objetivos,
metas, responsabilidades e prazos (cronograma de execução) ..............................56
Etapa 4: Acompanhamento das Ações e Divulgação de Resultados.......................58

II. METODOLOGIA ................................................................................................................. 59
UNIVERSO .........................................................................................................................60
INSTRUMENTOS APLICADOS NAS PESQUISAS ........................................................................60
TÉCNICAS UTILIZADAS PARA ANÁLISE DOS DADOS ..................................................................62
III. DESENVOLVIMENTO ....................................................................................................... 64
1PESQUISAS REALIZADAS EM 2016 .............................................................................64
1.1.RESULTADOS GERAIS DO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO: ESCUTA UCSAL
2016 ...........................................................................................................................64
1.1.1.DADOS QUANTITATIVOS ........................................................................................64
Corpo Discente ......................................................................................................64
Corpo Docente.......................................................................................................68
Corpo Técnico-Administrativo ................................................................................73
1.1.2. ANÁLISE QUALITATIVA DA PARTE OBJETIVA ............................................................77
1.1.3. ANÁLISE QUALITATIVA DA PARTE OBJETIVA ..........................................................134
Análise Qualitativa – Corpo Docente ....................................................................134
Análise Qualitativa – Corpo Discente ...................................................................141
Análise Qualitativa – Corpo Técnico-Administrativo ..............................................150
1.2.PESQUISA DISCENTE 2016.2 ..................................................................................154

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

1.2.1 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DISCENTE ...........................................................155
1.2.1.1 DADOS QUANTITATIVOS ........................................................................................156
Variável Docente..................................................................................................156
Variável Disciplina................................................................................................159
Variável Secretaria Geral de Cursos (SGC)..........................................................161
Variável Coordenação de Curso...........................................................................164
Variável Infraestrutura Acadêmica ........................................................................166
Variável Curso .....................................................................................................168
1.2.2 ANÁLISE QUALITATIVA – PESQUISA DISCENTE ............................................................171
Variável Docente..................................................................................................172
Variável Disciplina................................................................................................172
Variável Secretaria Geral de Cursos (SGC)..........................................................173
Variável Coordenação de Curso...........................................................................173
Variável Infraestrutura Acadêmica ........................................................................174
Variável Curso .....................................................................................................174
2.EIXOS E DIMENSÕES AVALIADAS............................................................................175
2.1 ANÁLISE POR EIXO E DIMENSÃO ...................................................................................176
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional .....................................................176
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação ...............................................................176
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional ..................................................................188
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI ..................188
Dimensão 3: Responsabilidade Social .................................................................189
Eixo 3: Políticas Acadêmicas ...............................................................................208
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão .................................208
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade ......................................................279
Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes ..........................................287
Eixo 4: Políticas de Gestão ..................................................................................301
Dimensão 5: Políticas de Pessoal ........................................................................301
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição ...............................................309
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira...........................................................318
Eixo 5: Infraestrutura Física..................................................................................326
Dimensão 7: Infraestrutura Física.........................................................................326
IV. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES ............................................................ 342
ANÁLISE DO PDI (2016-2020)/ CUMPRIMENTO DE METAS POR DIMENSÃO ..............................342
V. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE ................................................................................... 357
1.INDICATIVOS DE LINHAS DE AÇÃO..........................................................................358
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 365
APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DA ESCUTA UCSal 2016 ................................................... 1
GRUPO 1 – CORPO DISCENTE ....................................................................................... 1
GRUPO 2 – CORPO DOCENTE ........................................................................................ 4
GRUPO 3 – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO .......................................................... 8
APÊNDICE B - INSTRUMENTO DA PESQUISA DISCENTE 2016.2 ...................................... 11
APÊNDICE C – QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................... 16

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

APRESENTAÇÃO

Com os meus cordiais cumprimentos, venho apresentar a toda a comunidade
acadêmica da Universidade Católica do Salvador (UCSal) o Relatório de Avaliação
Institucional 2016, elaborado por nossa Comissão Própria de Avaliação – CPA.
Tem por objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional
realizada na Universidade Católica do Salvador, em conformidade com as
determinações do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior e de acordo
com o novo modelo proposto pelo INEP a partir do ano de 2014, baseado em cinco
Eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no artigo 3º da Lei 10.861 que
institui o SINAES.
Este documento, para além das exigências dos órgãos oficiais, possibilita fazer
um diagnóstico avaliativo de nossa Universidade, com um conhecimento apurado de
suas potencialidades e fragilidades, entre outras questões, da comunicação
institucional interna e externa, da infraestrutura física e tecnológica da universidade, do
desempenho do corpo docente e discente na produção e assimilação do conhecimento
científico, das atividades de extensão e responsabilidade social, das políticas
institucionais de atendimento e apoio aos estudantes e, diante disso, dar indicativos de
linhas de ação para subsidiar a tomada de decisões institucionais.
A avalição institucional tem recebido cada vez mais destaque no contexto de
Educação Superior do Brasil; o futuro das novas gerações e o desenvolvimento
acadêmico e científico pede nosso mais profundo comprometimento com o processo
avaliativo institucional. Não sem motivos, portanto, conto, confiante, com a vossa
colaboração na divulgação e no uso dos resultados das avaliações apresentadas e
analisadas ao longo deste Relatório para o fortalecimento do nosso caminho
institucional.
Agradeço o empenho da CPA e de tantas pessoas engajadas neste nosso
percurso e que juntas somaram ideias, força e inteligência para que este diagnóstico
avaliativo fosse realizado.
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Concluo, solicitando vossa estimada contribuição para que os esforços e os
resultados das pesquisas avaliativas aqui apresentadas, possam dar suporte ao
planejamento da UCSal em suas diferentes dimensões e níveis de estrutura.
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I.

INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Avaliação Institucional/UCSal, denominado 2º Relatório

parcial, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 0651, tem o propósito
de apresentar dados e informações relevantes sobre a Universidade e seus cursos,
assim

como

as principais ações e projetos desenvolvidos no ano de 2016,

decorrentes dos processos de avaliação.
Para o desenvolvimento desse trabalho, a Comissão Própria de Avaliação
(CPA) tomou como base o conteúdo da Escuta UCSal 2016, segunda edição, uma
pesquisa avaliativa sobre a Universidade e que teve ampla participação de toda a
comunidade universitária, e a pesquisa avaliativa sobre o cursos de graduação,
realizada junto aos discentes, em 2016.2, e que este ano teve maior abrangência com
avaliação de 6 (seis) variáveis: Corpo Docente, Disciplina, Secretaria Geral de Cursos
(SGC), Coordenação de Curso, Infraestrutura Acadêmica e Curso, cada uma delas
composta por uma serie de itens relacionados aos diversos aspectos organizacionais
dos cursos de graduação.
Os relatórios parciais das Pró-Reitorias, dos Coordenadores de Cursos, bem
como os da Administração Geral, Biblioteca, Núcleo de Comunicação e Núcleo de
Tecnologia da Informação, também ofereceram subsídios valiosos para a elaboração
do presente relatório.
Este documento é constituído por 6 (seis) partes integrantes e complementares.
A parte introdutória contém dados sobre a identidade institucional: missão, valores,
histórico e dados gerais da UCSal, assim como a composição da CPA e o
Planejamento Estratégico de Avaliação Institucional 2016-2017. A segunda parte
refere-se à metodologia do trabalho, 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 quantitativos da Escuta
UCSal, assim como os da pesquisa discente 2016.2; em seguida é apresentada a

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 – primeiro relatório parcial.
- até 31 de março de 2017 – segundo relatório parcial.
- até 31 de março de 2018 – relatório integral.
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análise qualitativa dos dados dos cursos, de graduação tradicional e tecnológica, e os
resultados obtidos pelos cursos de graduação no ENADE.
Com base nessas informações e na análise dos resultados das pesquisas,
assim como no conteúdo dos relatórios setoriais, é apresentado o conteúdo das
diversas atividades acadêmicas desenvolvidas na UCSal, pertinentes a cada Eixo/
Dimensão. Na quarta parte é feita a análise desses dados, ressaltando os avanços e os
desafios a serem enfrentados pela Universidade e o quanto foi alcançado em relação
ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020. O
capítulo IV refere-se às linhas de ação e às prioridades estabelecidas para o ano de
2017, divididas por Eixos/Dimensões, e que foram elaboradas com base nas
fragilidades da Universidade apontadas pela comunidade acadêmica.
Espera-se que este relatório possa atender aos marcos regulatórios do Mec,
contribuir para fomentar a cultura de avaliação na UCSal e que

os dados e as

informações apresentadas possam ser apropriadas pelos atores da instituição,
culminando na execução das ações propostas.

IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: MISSÃO, VISÃO E VALORES, HISTÓRICO E
DADOS GERAIS DA UCSal

Missão, Visão 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.
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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.



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 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.
A UCSal desenvolve atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, próprias de
uma Universidade, distribuídas por 02 campi (Federação e Pituaçu) e procura
desenvolver essas atividades de forma conjunta, envolvendo a comunidade – as
unidades acadêmicas e administrativas, as entidades representativas do corpo docente
(AdUCSal), discente (DCE, DA, e CA) e dos funcionários (Atesba), além dos Conselhos
Institucionais: Conselho Universitário (Consun) e Conselho de Ensino e Pesquisa
(Consep).
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
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Saúde Pública (1953) e Faculdade de Ciências Econômicas (1960); posteriormente, as
duas últimas se desvincularam da estrutura da UCSal.
A 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 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 estudantes;
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 dessa década e começo de 2000, a UCSal deu início ao processo de
verticalização do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) na direção da pós-graduação
stricto-sensu, criando bases para o desenvolvimento acadêmico-científico, por meio da
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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) 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 doutorado e mestrado acadêmico em Família
na Sociedade Contemporânea, em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social,
em Políticas Sociais e Cidadania, e 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 anos.
Ao completar 50 anos de existência, em 2010, a UCSal já contava com mais de
60.000 profissionais formados das diversas áreas do conhecimento; mais de 50 opções
de cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) em todas as áreas do
conhecimento, distribuídos em

seus 2

campi (Pituaçu e Federação), dotados de

infraestrutura de bibliotecas, laboratórios de microinformática; laboratórios de áreas
específicas; auditórios; quadras esportivas; um acervo com 336.154 exemplares de
livros, 6.053 periódicos; 5.251 multimeios e 626 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 viu-se concretizada nos 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 Sustentável de Itapagipe; oficinas de
23
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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 estudantes

da

graduação, com oferta de vagas para estágio curricular.
A partir de 2014, a nova Gestão da UCSal iniciou um processo de reestruturação
Institucional com base nos processos de avaliação, tanto internos quanto externos,
associados ao planejamento e gestão universitária.
Diversos documentos foram elaborados, em conjunto com os diversos setores
da Universidade, proporcionando um conhecimento mais apurado do potencial da
UCSal e também de suas fragilidades, a exemplo do Diagnóstico Consolidado da
Escuta UCSal, de junho de 2014 e de dezembro de 2016; O relatório de AutoAvaliação
Institucional – Ano Base 2014 e 2015; Projeto de AutoAvaliação Institucional 20142015; e Proposta para elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional, em
2015. Dando continuidade a essa caminhada, o segundo semestre de 2015 foi um
período de intensa concentração de esforços, reuniões e encontros com os setores da
Comunidade Acadêmica, na perspectiva de elaborar o novo PDI e projetar os próximos
passos da UCSal. O Plano de Desenvolvimento Institucional da UCSal 2016-2020 foi
concluído e apresentado à comunidade, no final de 2015, propondo objetivos, metas e
ações institucionais para os próximos 5 anos, com vistas ao Recredenciamento da
universidade em 2020.
Para a gestão 2016-2020, a UCSal apresentou, no seu PDI, uma proposta de
expansão na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, inclusive na modalidade
à distância, com implantação, em média, de 2 (dois) cursos por ano.

Dados Gerais da UCSal

Nesta seção são apresentados dados institucionais sobre: Número de Cursos de
Graduação e Pós-Graduação, Número de alunos matriculados na Graduação e PósGraduação; Número de alunos de Graduação, por curso; Situação dos Cursos de
Graduação Tradicional no e-MEC; Situação dos Cursos de Graduação Tecnológica no
24
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e-MEC; Perfil dos alunos ingressantes na Graduação; Percentual de Professores,
segundo a titulação e Percentual de docentes por tipo de Regime de Trabalho.
Atualmente, a UCSal congrega 9.176 (nove mil, cento e setenta e seis)
estudantes, 394 (trezentos e noventa e quatro) funcionários e 462 (quatrocentos e
sessenta e dois) professores entre doutores, mestres e especialistas; oferece 28 (vinte
e oito) cursos de graduação (incluindo licenciaturas) e 5 (cinco) cursos de graduação
tecnológica; 4 (quatro) cursos da Pós-graduação Stricto Sensu (doutorado e mestrado)
e 27 (vinte e sete) cursos da Pós-graduação Lato Sensu (especialização); Em 2016, a
UCSal contabilizou 51 (cinquenta e um) grupos de pesquisa certificados e cadastrados
na base de dados do Diretório de Pesquisa do CNPq. Integram estes grupos de
pesquisa, 277 (duzentos e setenta e sete) docentes-pesquisadores, 310 (trezentos e
dez) estudantes, 17 (dezessete) técnicos, 13 (treze) colaboradores estrangeiros, 20
(vinte) instituições parceiras e 27 (vinte e sete) áreas do conhecimento.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UCSal visa
atender estudantes dos cursos de graduação, inserindo-os nos Grupos de Pesquisa
(GP) da Instituição, tendo em vista fomentar a aproximação entre a graduação e pósgraduação. Desta forma, permite que os alunos despertem para a vocação científica,
estejam em contato direto com pesquisadores qualificados, aprendam métodos e
técnicas de pesquisa, e, assim, possam desenvolver o pensar cientifica e criticamente,
a fim de melhor se qualificarem para o mercado de trabalho. Atualmente, o PIBIC
UCSal conta com 50 (cinquenta) bolsas de Iniciação Científica, sendo 14 (catorze) do
CNPq, 24 (vinte e quatro) da FAPESB e 12 (doze) da própria UCSal.
A UCSal possui 27 (vinte e sete) cursos de especialização e MBA, distribuídos
em 2 (dois) campi na cidade de Salvador (Pituaçu e Federação), dotados de
laboratórios de uso específico dos cursos, laboratórios de informática, auditórios,
quadras de esportes, bibliotecas, clínica de Fisioterapia e Núcleo de Prática Jurídica,
além de desenvolver projetos e cursos de extensão.

Além disso, o Sistema de

Bibliotecas encontra-se composto por 1(uma) Biblioteca Central, 2 (duas) Bibliotecas
setoriais e 1 (um) Memorial; cada campus possui sua própria Biblioteca, com acervo
especializado nas respectivas áreas dos cursos.
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Alunos Inscritos e Matriculados

Em relação aos alunos inscritos no vestibular, no ano de 2016, a UCSal registrou
uma diminuição do número de inscrições nos diversos processos seletivos oferecidos
pela Universidade, comparativamente aos dados de 2015. O Quadro abaixo mostra o
número de inscrições nos vestibulares nesse período.

Quadro 1: Número de candidatos inscritos no Vestibular da UCSal, nos períodos de 2015 e
2016.

Semestre

Processo
seletivo
Tradicional

2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
Total Geral

2.217
431
1.260
515
4.423

Processo
Seletivo –
Vestibular
Social
1.183
5.642
941
673
8.439

Processo
Seletivo
Complementar

Total de
Inscritos

-128
196
201
525

3400
6.201
2.397
1.389
13.387

Fonte: Setor de Ingresso.

Chama atenção o alto número de alunos inscritos na UCSal, no período de dois
anos, com um total de 13.387 nos quatro processos seletivos oferecidos. Houve, nesse
período, uma certa oscilação no número de inscrições, com um aumento significativo
de inscritos em 2015.2, a partir do Vestibular Social e uma diminuição expressiva de
inscritos em 2016, se comparados com os dados dos vestibulares anteriores.. Em
2015, nos dois semestres, a UCSal teve 9.601alunos inscritos nos vestibulares e em
2016, apenas 3.786 inscritos.
Em relação às matrículas dos alunos novos, apresentadas no Quadro abaixo, ao
longo dos dois anos em referência, as matrículas do primeiro semestre são sempre
superiores à do segundo semestre, levando em conta as particularidades do vestibular
do meio do ano e da ausência de alunos concluintes nos cursos regulares do ensino
médio. Considerando o número total de alunos novos matriculados, houve um
decréscimo das matrículas em 2016, tanto na comparação do 1º para o 2º semestre,
que passou de 1109 para 535, quanto em relação ao ano anterior, onde a UCSal
matriculou 1838 alunos novos no 1º semestre e 996 no 2º semestre.

26

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Quadro 2: Número de alunos novos matriculados na UCSal em 2015 e 2016.
Ano/Semestre
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
Total Geral

Total de
matriculados
1.838
996
1.109
535
4.478

Fonte: Setor de Ingresso.

Total de Cursos

Em relação aos cursos em funcionamento na UCSal apresentamos abaixo 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 na Pós-Graduação no ano de
2016.
Cursos
Graduação Tradicional
Graduação Tecnológica
Lato Sensu
Stricto Sensu
Total

2016.2
28
5
27
4
64

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, de acordo
com os dados apresentados no quadro abaixo, encerrou o ano de 2016 com 7962
matriculados na graduação tradicional, 140 matriculados na graduação tecnológica,
907 na especialização, 167 no mestrado e doutorado, totalizando 9176 alunos. São
apresentados quadros complementares com o número de alunos 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.
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Quadro 4: Total de alunos matriculados em 2016.2 na Graduação e Pós-Graduação.
Total de Alunos Matriculados em 2016/2
Graduação Tradicional

7.962

Graduação Tecnológica

140

Pós-Graduação Stricto Sensu

167

Pós-Graduação Lato Sensu

907

TOTAL

9.176

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

Quadro 5: Número de alunos matriculados na Graduação, por curso.
Curso
Alunos
Graduação Tradicional
Administração

321

Arquitetura e Urbanismo

60

Artes Visuais

2

Biomedicina

89

Ciências Biológicas

142

Ciências Contábeis

119

Ciências Econômicas

29

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

121

Direito

3.779

Educação Física

256

Enfermagem

332

Engenharia Civil

1.146

Engenharia Mecânica

92

Engenharia Química

68

Engenharia de Software

56

Filosofia

61

Fisioterapia

210
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Geografia

41

História

114

Sistema de Informação

32

Letras

98

Matemática

105

Música

156

Nutrição

130

Pedagogia

120

Secretariado Executivo

1

Serviço Social

238

Teologia

44
Total Graduação Tradicional

7.962

Fonte: Banco de Dados UCSal.

Quadro 6: Número de alunos matriculados na Graduação Tecnológica, por curso.
Curso
Alunos
Graduação Tecnológica
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

31

Gastronomia

53

Gestão de Recursos Humanos

46

Redes de Computadores

9

Logística

1
Total Graduação Tecnológica

140

Fonte: Banco de Dados UCSal.

Quadro 7: Número de alunos da Pós-Graduação Lato Sensu em funcionamento, por curso.
Alunos da Pós-Graduação Lato Sensu
Salvador
Curso

Total de Alunos

29

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Análises Clínicas

38

Ciências Criminais

84

Direito do Consumidor

21

Direito do Estado

20

Direito e Gestão Ambiental

14

Direito e Processo do Trabalho

47

Direito Empresarial

17

Direito Médico

64

Direito Previdenciário

22

Direito Processual Civil

59

Direito Público Municipal

67

Direito Tributário

44

Docência Universitária

39

Enfermagem Hospitalar

12

Família: Relações Familiares e Contextos Sociais

23

Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia

55

Fisioterapia na UTI Pediátrica e Neonatal

20

Gerenciamento Ambiental

20

Gerontologia

24

Logoterapia e Análise Existencial

32

Matemáticas e Novas Tecnologias

22

MBA em Contabilidade e Controle aplicados ao Setor
Público

30

Saúde Mental

23

Serviço Social e Gestão de Políticas Sociais

21

TCE – Controle Externo

55
Total de alunos

873
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Vitória da Conquista
Direito Processual Civil

23

Direito Público Municipal

11
Total de alunos

34

Total Geral de alunos

907

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

Quadro 8: Número de alunos ativos da Pós-Graduação Stricto Sensu, por curso.

Alunos ativos da Pós-Graduação Stricto Sensu
Mestrad
o em
Planejamento
Ambient
al

Mestrado em
Família na
Sociedade
Contemporâ
nea

Doutorado em
Família na
Sociedade
Contemporân
ea

Mestrado em
Planejamento
Territorial e
Desenvolvimento
Social

Doutorado em
Planejamento
Territorial e
Desenvolvime
nto Social

Mestrado
em
Políticas
Sociais e
Cidadania

Matriculad
os

20

10

8

8

10

-

-

Concluinte
s

-

-

1

-

-

-

1

Matriculad
os

36

38

12

36

36

18

45

Concluinte
s

15

7

3

-

24

-

2

Matricula
dos

36

18

19

18

43

15

18

Concluint
es

3

3

2

-

8

-

4

2016
.2

Matricula
dos

33

18

19

21

43

15

18

2016
.2

Concluint
es

7

5

4

-

6

-

8

Total de Alunos por
Ano

Doutorado
em
Políticas
Sociais e
Cidadania

2014

2015

2016
.1

Total de alunos Matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu em 2016.2

167

Fonte: Banco de Dados UCSal e Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu.
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Situação legal dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu no eMEC 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 9: Situação legal dos Cursos de Graduação no e-MEC.
Cursos de Graduação no e-MEC
Cursos

Atos Autorizativos

Documento / Ato / Portaria

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 737, de 30/12/2013

Autorização

Ato nº 0550 de 04/10/2013

Artes Visuais

Reconhecimento

Portaria 404, de 29/09/1982

Biomedicina

Autorização

Ato nº 0544 de 04/10/2013

Administração
Arquitetura e Urbanismo

Portaria 429, de 29/07/2014

Ciências Biológicas –
Bacharelado

Reconhecimento

Ciências Biológicas –
Bacharelado

Renovação de
Reconhecimento

Ciências Contábeis

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 706, de 18/12/2013

Ciências Econômicas

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 580, de 12/11/2013

Comunicação Social Publicidade e Propaganda

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 706, de 18/12/2013

Direito

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 251, de 16/01/2006

Portaria 1095, de 24/12/2015

Reconhecimento
Portaria 426, de 28/07/2014
Educação Física –
Bacharelado
Renovação de
Reconhecimento

PORTARIA Nº 833, DE 16
DE DEZEMBRO DE 2016
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Educação Física –
Licenciatura

Reconhecimento

Decreto 79,853, de
23/06/1977

Enfermagem

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1, de 06/01/2012

Engenharia Civil

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 286, de 21/12/2012

Autorização

Ato nº 0546, de 04/10/2013

Engenharia Mecânica
Engenharia de Software

Autorização/Criação

Engenharia Mecânica

Autorização

Ato nº 0546, de 04/10/2013

Engenharia Química

Autorização

Ato nº 0547, de 04/10/2013

Filosofia (Licenciatura)

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 286, de 21/12/2012

Fisioterapia

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1, de 06/01/2012

Fisioterapia

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 822, de 30/12/2014

Geografia – Licenciatura

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 286, de 21/12/2012

Geografia – Licenciatura

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1095, de 24/12/2015

História – Licenciatura

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1095, de 24/12/2015

Letras – Inglês

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1501, de 21/09/2010

Letras – Inglês

Renovação de
Reconhecimento

Portaria nº 340, de
28/07/2016

Letras – Português

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1070, de 19/08/2010

Letras – Português

Renovação de
Reconhecimento

Portaria nº 340, de
28/07/2016

Matemática

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 286, de 21/12/2012
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Matemática

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1095, de 24/12/2015

Música – Piano

Reconhecimento

Portaria 404, de 29/09/1982

Música – Violão

Reconhecimento

Portaria 404, de 29/09/1982

Autorização

Ato nº 0549, de 04/10/2013

Pedagogia

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 286, de 21/12/2012

Psicologia

Autorização de
Funcionamento

Portaria nº 842, de 16 de
dezembro de 2016

Relações Públicas

Reconhecimento

Portaria 45, de 22/01/2015

Secretariado Executivo

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 348, de 03/06/2014

Serviço Social

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1, de 06/01/2012

Serviço Social

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 822, de 30/12/2014

Sistemas de Informação

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 280, de 16/05/2014

Sistemas de Informação

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1095, de 24/12/2015

Teologia

Reconhecimento

Portaria 571, de 12/03/2004

Teologia

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 575, de 30/09/2016

Nutrição

Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Graduação.

Quadro 10: Situação legal dos Cursos de Graduação Tecnológica no e-MEC.
Cursos de Graduação Tecnológica no e-MEC
Cursos

Atos Autorizativos

Documento/Ato/Portaria

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1.095, de
24/12/2015

Gastronomia

Reconhecimento

Portaria 195, de 10/05/2013

Renovação de

Portaria 706, de 18/12/2013

Gestão de Recursos Humanos
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Reconhecimento
Redes de Computadores

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1.095, de
24/12/2015

Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Graduação.

Quadro 11: Conceitos dos Cursos Stricto Sensu na CAPES.
Curso

Situação

Reconhecimento

Nível

Nota

Código do
Programa na
CAPES

Área Básica (Área de Avaliação): Sociais e Humanidades (Interdisciplinar)
Família na
Sociedade
Contemporânea

Em
funcionamento

Registro: nº
28003012004M7
Família na
Sociedade
Contemporânea

Homologado pelo CNE
(Portaria MEC 1077 de
31/08/2012, DOU 13/09/2012).

Mestrado
5
Acadêmico
Registro nº
28003012004
P7

Em
funcionamento

Registro: nº
28003012004D8

Homologado pelo CNE
(Portaria MEC 1077 de
31/08/2012, DOU 13/09/2012).

Doutorado

5

Área Básica (Área de Avaliação): Sociais e Humanidades (Interdisciplinar)
Políticas Sociais e
Cidadania
Registro nº
28003012003M0
Políticas Sociais e
Cidadania
Registro nº
28003012007D7

Em
funcionamento

Homologado pelo CNE
(Portaria MEC 1077 de
31/08/2012, DOU 13/09/2012).

Mestrado
4
Acadêmico
Registro nº
28003012003
P0

Em
funcionamento

Aguardando publicação da
homologação pelo CNE

Doutorado

4

Área Básica (Área de Avaliação): Planejamento Urbano e Regional (Planejamento Urbano e
Regional/Demografia)
Planejamento
Territorial e
Desenvolvimento
Social

Em
funcionamento

Homologado pelo CNE
(Portaria MEC 1077 de
31/08/2012, DOU 13/09/2012).

Em

Homologado pelo CNE
(Portaria 1.009, DOU

Mestrado
Acadêmico

4

Doutorado

4

Registro: nº
28003012002M4
Planejamento
Territorial e

Registro nº
28003012002
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Desenvolvimento
Social

funcionamento

11/10/2013).

P4

Em
funcionamento

Homologado pelo CNE
(Portaria MEC 1077 de
31/08/2012, DOU 13/09/2012).

Registro: nº
28003012002D5
Planejamento
Ambiental
Registro: nº
28003012005F6

Mestrado
Profissional

3

Registro nº
28003012005
P3

Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Percentual de Professores por Titulação e Regime de Trabalhos
Quadro 12: Percentual de Professores por titulação – 2016.
Titulação
Número de docentes
%
Doutores

114

25%

Mestres

240

52%

Especialistas

108

23%

Total

462

100%

Fonte: Banco de Dados UCSal – Censo 2016.

Quadro 13: Professores por tipo de Regime de Trabalho - 2016.
Regime de tempo

Número de docentes

%

Tempo Integral

153

33%

Tempo Parcial

109

24%

Horistas

200

43%

Total

462

100%

Fonte: Banco de Dados UCSal – Censo 2016.

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.
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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 2017, através do Ato nº 05 A de 20 de janeiro de 2017 com os
seguintes representantes:
Quadro 14: Composição Atual da CPA.
COORDENAÇÃO
Antônio Alberto da Silva Monteiro de Freitas

Coordenador

Prof. Luiz Carlos Almeida de Andrade Fontes

Vice-coordenador

REPRESENTANTES
NOME
Prof.ª Francis Karol G. de Almeida

SEGMENTO QUE REPRESENTA
Docente

Prof. Sílvio Roberto Cirne Bello
Func. Migracia Simone Teles da Cunha Silva
Func. Patrícia Faneca Correia
Acad. Lais Bailhão Santana
Acad. Roberta Gonçalves Reis
Rep. Civil Dra. Nádia Hage Fialho
Período de mandato da CPA
De 22.01.2017 a 22.01.2018

Docente
Técnico-administrativo
Técnico-administrativo
Discente
Discente
Comunidade Civil
Ato de designação da CPA
Ato nº 05 A de 20 de janeiro de 2017

Fonte: UCSal – GABRE.

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 2014-2016 a CPA tem dado ênfase à Avaliação Institucional
articulada ao Planejamento e também à avaliação de cursos, em consonância com as
leis em vigor e com os parâmetros do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior. O processo de avaliação interna tem gerado conhecimento sobre a
universidade, oferecendo bases para a tomada de decisão, por parte dos gestores da
Instituição.
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Além da elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2016, a CPA
também elaborou o Diagnóstico Institucional Consolidado, referente à pesquisa
Avaliativa Escuta UCSal e atualizou o Projeto de Avaliação Institucional com
apresentação dos novos elementos que comporão o processo avaliativo 2016/2017.
Para além da avaliação no 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 cursos de Educação Física
(Bacharelado) e Enfermagem, e para fins de Autorização o curso de Psicologia. Foi
também solicitado o Credenciamento dos campi e Reconhecimento dos cursos de
EAD, de Pituaçu e Vitória da Conquista (cursos: Administração – 800 vagas, Pedagogia
– 800 vagas e Gestão de Recursos Humanos – 800 vagas). Está previsto para 2017 o
Reconhecimento do curso de Biomedicina, a Renovação do Reconhecimento do curso
de Educação Física (Licenciatura) e do curso de Música (Piano e Violão).
Especificamente, neste ano de 2016, uma vez garantidos os estudos e
pesquisas

avaliativas

que

foram

realizadas

com a

comunidade

acadêmica

(professores, estudantes e funcionários), sobre diferentes aspectos de funcionamento
da Universidade, a CPA integrou a Comissão Gestora de acompanhamento e
implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Foram desenvolvidos,
durante o ano de 2016 estudos e ações regulares para promover a articulação entre os
resultados das avaliações realizada pela CPA e as metas e ações institucionais
propostas no PDI 2016-2020.
Até o presente, a CPA já encaminhou 9 (nove) 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 - PERÍODO 2016-2017
A Comissão Própria de Avaliação – CPA elaborou para o período 2016-2017 o
seu planejamento estratégico, a partir da restruturação 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
(Concepção,
Características,
Instrumentos
de
Autoavaliação,
Objetivos,
Procedimentos, Instrumentos de Coleta de Dados Momentos e Universo da Avaliação):

Concepção da Avaliação
A primeira decisão importante nesta primeira etapa de definição dos elementos
que compõe o modelo de Avaliação Institucional é esclarecer sobre o tipo ou
concepção de avaliação adotada na UCSal, para a construção do projeto de
autoavaliação.
Na literatura, apesar de serem variadas e múltiplas as concepções e
interpretações sobre o ato avaliativo, considerando a perspectiva histórica descrita
anteriormente, há um consenso na literatura mais recente de que a avaliação “é a
identificação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o
valor ( ou mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto
avaliado em relação a esses critérios (Worthen, Sanders e Fitzpatrick ( 2004, p.35).
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De acordo com esta definição, a avaliação comporta, portanto, três grandes
momentos que são estruturantes e que, portanto, são irrenunciáveis, devendo fazer
parte de qualquer processo de avaliação da aprendizagem. O primeiro momento é o de
diagnóstico, de busca de informações de qualidade; o segundo momento é o de
julgamento em que as informações previamente levantadas, organizadas e analisadas,
servirão de subsídios para a tomada de decisão em relação ao processo em avaliação
e o terceiro momento é o do uso dessa decisão no sentido da melhoria do processo.
Os autores Tenório e Vieira (2009) argumentam, neste contexto, que a avaliação é ao
mesmo tempo diagnóstica ou de pesquisa (aspecto técnico da avaliação), de gestão
(aspecto político da avaliação) e de compromisso com superação e a melhoria do
processo avaliativo e que caracteriza o aspecto social de avaliação.
Outros estudos sobre avaliação desenvolvidos, nacional e internacionalmente,
resgatam os elementos constitutivos desse processo de avaliação, referenciados pelos
autores citados e acrescentam outros aspectos também importantes para uma maior
compreensão do fenômeno avaliativo.
Considerando os elementos que compõem estes entendimentos do que seja
avaliação, na ótica dos vários autores citados, tanto historicamente quanto nos dias de
hoje, pode-se depreender que não se trata de um processo tranquilo, neutro, simples
resultado de atividades e conhecimentos meramente técnicos, mas envolve conflitos de
interesses e disputas de poder. Isso implica aceitar que a avaliação “é uma atividade
que é afetada por forças políticas e que tem efeitos políticos” (House, 1992) e, portanto
é um fenômeno complexo, contraditório e multirreferencial, nunca linear e, portanto,
cumpre finalidades distintas e atende a interesses diversos.
A principal definição de avaliação da Educação Superior é que ela deve
proporcionar a obtenção de informações úteis e descritivas que possibilitam um estudo
diagnóstico de determinada realidade , em seguida, se tomar uma decisão. (AFONSO,
2003; DIAS SOBRINHO, 2004; ARREDONDO, 2009; TENORIO VIEIRA, 2009;
LUCKESI, 2012). Esses autores afirmam, neste contexto, que a avaliação é um
processo sistemático para 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
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avaliação é também um instrumento de controle e de legitimidade organizacional. As
instituições educacionais (enquanto organizações complexas) têm utilizado a avaliação
para esses mesmos fins. (AFONSO, 2003; POLIDORI, 2004; VERHINE, 2009)
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. Para LIBÂNEO (2012), isso só é possível graças à ação
coordenada e organizada das atividades institucionais em face dos objetivos propostos
e, isso se dá 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”. (BORDANEVE, 2006).

Características da Avaliação
Dentre outras, podem ser destacadas:
i.

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.

ii. Nenhuma avaliação é isenta de valores e os sentidos e significados da avaliação
são sempre uma construção social. É necessário que ela cumpra sua finalidade
precípua estabelecendo o valor, o sentido e a razão do que está sendo avaliado.
iii. 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-se a
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sí mesmo” , mas ela precisa de “um olhar externo” para que o processo avance,
dando legitimidade e validade aos relatórios da avaliação interna.
iv. A autonomia das IES e a liberdade de ação é condição indispensável para um
trabalho competente e consistente, mas essa autonomia só se justifica como
uma forma adicional de comprometer, e não de isolar, a universidade com a
sociedade.
v. 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.
vi. A regulação é necessária. Estamos, a todo o momento, nos autorregulando,
desde nossos comportamentos sociais à nossa vida pública. É obrigação do
Estado fazer a regulação e Supervisão, visto ser um princípio constitucional que
preserva o sentido social das ações, isto é, seu significado público, de interesse
de todos.
vii. Cada vez mais a avaliação assume caráter sistemático e abrangente e está
ligada aos movimentos de globalização e internacionalização da educação
superior.

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 N. 14/2014, 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 cinco Eixos estão
subdivididos nas 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, que consiste em um documento de deve
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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), a Pesquisa e a Extensão; 4 –
Comunicação com a Sociedade; e, 9 – Políticas de Atendimento aos
Discentes.



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).

Finalmente, associadas a estas dimensões, há também subdivisões que
compõem o escopo do Projeto de AutoAvaliação Institucional/UCSal. O Quadro I, a
seguir, apresenta, de forma sintetizada, a estrutura de abrangência da CPA/UCSal nos
seus grandes eixos, dimensões e subdimensões que integram uma matriz de
informações para o processo e dinâmica da avaliação interna da Universidade.
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Quadro 15 – Matriz de informação para o Projeto de Avaliação Institucional/UCSal: Eixos, Dimensões e Subdimensões.

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
Institucional

EIXOS

DIMENSÕES

SUBDIMENSÕES

História e experiência da Instituição em relação a processos avaliativos institucionais.
Planejamento geral da Instituição e sua compatibilidade com os documentos institucionais.
Dimensão 8 –
Planejamento e
Avaliação
Relato Institucional

Relações existentes entre a autoavaliação e o planejamento geral da Instituição.
Formas de articulação para alimentar o processo avaliativo e potencializar seu caráter
democrático e participativo.
Divulgação dos resultados apresentados nos relatórios de autoavaliação.
Mudanças implementadas, resultantes do processo de autoavaliação.
Relato Institucional.

Eixo 2 – Desenvolvimento
Institucional

Articulação entre o PDI, PPI e PPC.
Dimensão 1 –
Missão e PDI

Coerência entre as ações e práticas realizadas e o PDI.
Níveis de participação da comunidade nas atividades propostas.
Impacto das atividades acadêmicas no desenvolvimento local, regional, nacional.
Estabelecimento de relações com o setor público, setor produtivo, mercado de trabalho e outras
instituições (sociais, culturais e educativas).

Dimensão 3 –
Responsabilidade

Ações voltadas para o desenvolvimento da cidadania.
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EIXOS

DIMENSÕES

SUBDIMENSÕES

social da Instituição

Ações relativas à ampliação do acesso de estudantes, garantindo até a inclusão de portadores
de necessidades especiais.
Desenvolvimento de atividades institucionais em interação com o meio social.

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas

Ensino Graduação: Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (metodologia,
planos de ensino, de aprendizagem e avaliação da aprendizagem).
Dimensão. 2 Políticas para:
Ensino; Pesquisa;
Extensão e PósGraduação

Ensino Pós-Graduação: Publicações existentes; Integração da Graduação com a Pós e do
Ensino com a Pesquisa.
Pesquisa: políticas, critérios e mecanismos para o desenvolvimento da Pesquisa.
Extensão: articulação das atividades de Extensão com a Pesquisa e o Ensino; Impacto da
Extensão na sociedade e na formação dos estudantes.
Formas de atuação e qualidade da comunicação interna e externa.

Dimensão 4 Comunicação com a
Sociedade

Existência de mecanismos de comunicação e sistema de informação, eficazes para auxiliar a
coordenação de cursos e o corpo diretivo da Instituição.
Estratégias e meios de publicização das atividades da instituição na comunidade externa.
Existência de procedimentos de recepção de sugestões e de resposta.

Dimensão 9 –

Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes. Perfil de ingressantes e política de
acompanhamento de Egressos.
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EIXOS

DIMENSÕES

SUBDIMENSÕES

Política de
Atendimento aos
estudantes e
Egressos

Políticas
de
estímulo
e
participação
dos
estudantes
em
atividades
acadêmicas/científicas/culturais, que elevem seu nível de conhecimento e, ao mesmo tempo,
enriqueçam seu histórico escolar.

Eixo 4 – Políticas de Gestão

Realização de estudos sistemáticos sobre alunos, cursos oferecidos e outros, tendo em vista a
melhoria das atividades educativas.

Dimensão 5 –
Política de Pessoal,
de Carreiras do
Corpo Docente e
TécnicoAdministrativo

Dimensão 6 –
Organização e
Gestão da Instituição

Existência de programas de qualificação profissional e de melhoria de qualidade de vida do
corpo social da Universidade.
Qualidade das condições de trabalho e clima institucional em geral.
Execução do Plano de Gestão cumprindo a missão, os objetivos, os projetos e políticas
institucionais.
Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.
Condução dos processos de tomada de decisões.

Dimensão 10 Sustentabilidade
Financeira
Eixo 5 –
Infraestrutu
ra Física

Existência de planos de carreira para docentes e pessoal técnico-administrativo.

Políticas de captação e alocação de recursos e sustentabilidade financeira da instituição.
Políticas para aplicação de recursos em programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Adequação da infraestrutura física da instituição para salas de aulas, biblioteca, salas para:
atividades técnicas e administrativas; práticas pedagógicas inovadoras; para lazer, etc., em
função das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Dimensão 7 -

Políticas institucionais de conservação, atualização, estacionamento, serviços de apoio
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EIXOS

DIMENSÕES
Infraestrutura física

SUBDIMENSÕES
(restaurantes, bancos, atendimento médico, etc), segurança e acessibilidade.
Políticas de compatibilidade entre infraestrutura existente e funcionamento da Instituição com
elevado nível de qualidade.

Fonte: Nota Técnica INEP/DAES:CONAES nº 65. Comissão Própria de Avaliação da UCSal.
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Com base nesta formulação metodológica, que contempla Eixos,
Dimensões e Subdimensões, a UCSal baliza sua atual proposta de Avaliação
Institucional, para continuar construindo o conhecimento sobre si mesma, bem
como, planejando ações que permitam corrigir suas fragilidades e aumentar suas
potencialidades, de modo a alcançar, cada vez mais, níveis elevados de
cumprimento de sua Missão.
Conforme já explicitado na seção anterior – Concepção da Avaliação – o
exercício

da

Avaliação

Institucional

exige

três

passos

interligados

e

complementares: coleta de dados; qualificação dos dados; e, tomada de decisão,
o que, aliás, são características de qualquer processo avaliativo.
Os instrumentos de avaliação se inserem no primeiro passo – Coleta de
Dados – e são parte necessária e indispensável na definição dos elementos que
compõem o modelo de avaliação, que é o objetivo desta primeira parte do Projeto
de Autoavaliação Institucional.
Isto significa que, além da obtenção de informações, os instrumentos de
avaliação possibilitam a implementação dos outros dois passos necessários que
são: o planejamento dessas informações e a tomada de decisões.
Sob essa compreensão, as características e qualidades necessárias dos
instrumentos de avaliação devem ter critérios e padrões objetivos de análise para
garantir a fidedignidade dos julgamentos; deve haver planejamento prévio para
que possam ter adequação técnica e, principalmente, para que tenham validade
de conteúdo, considerando uma amostra representativa de conhecimentos
relevantes.

Objetivos Gerais


Desenvolver um processo contínuo e permanente de conhecimento sobre a
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, aperfeiçoamento e fortalecimento contínuo da
realidade institucional.
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Produzir dados e informações que sejam 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 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 na busca de melhoria do desempenho e qualificação
acadêmico-institucional.



Conceber e implementar estratégias que sejam capazes de articular instrumentos
e procedimentos de planejamento, gestão e avaliação com vistas a melhores
resultados Institucionais.



Realizar Seminários Internos para apresentação da proposta de Autoavaliação
Institucional, da sistematização dos resultados das avaliações, assim como das
ações implementadas pela Universidade, em função do processo avaliativo.

Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados
Esta etapa do processo de avaliação caracteriza-se pela aproximação dos
pressupostos teóricos com a as práticas institucionais. Demanda, portanto, uma
diversidade de ações relativas tanto à elaboração de instrumentos, forma de coleta
de dados, como às análises e interpretação das informações obtidas.
O processo de investigação a ser desenvolvido pela UCSal, no presente
Projeto de Autoavaliação Institucional, deve se basear inicialmente nos instrumentos
utilizados na ESCUTA UCSal, realizada no 2º semestre de 2016, junto a todos os
segmentos da instituição (docentes, discentes e funcionários), bem como os seus
resultados.
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Faz-se necessário entender que o conjunto desses resultados possibilitou a
viabilização e articulação simultânea de pessoas, serviços, conhecimento das
dificuldades e potencialidades da organização, bem como, a construção de novos
rumos e decisões a serem tomados pela nova gestão.
Nesse sentido, a definição dos instrumentos de coleta de dados deve
incorporar 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. Serão desenvolvidos coletivamente
diferentes instrumentos, tais como: questionários, entrevistas, conforme as
particularidades das situações presentes no período da pesquisa.

Questionários
O questionário é um instrumento de coleta de dados muito importante
utilizado na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais. No caso desse
projeto de avaliação a utilização de questionário online para uma grande população
de professores, alunos e colaboradores (técnico-administrativo) proporcionará maior
rapidez na obtenção das informações e atingirá maior número de respondentes em
curto espaço de tempo.
Algumas decisões são importantes antes de sua elaboração, como: a
formulação, o conteúdo, e a sequência das perguntas, o formato desejado das
respostas, e, o pré-teste. Deve haver, também, uma diversificação de perguntas
fechadas, abertas e de múltipla escolha. (FLICK, 2004; ARREDONDO, 2009).

Entrevistas
A opção pelo uso de entrevistas semiabertas ou semiestruturadas, no
desenvolvimento deste Projeto de Avaliação Institucional, decorreu 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. É, portanto, uma abordagem mais
flexível, embora haja sempre a necessidade de se fazer perguntas objetivas através
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de um roteiro pré-estabelecido; mas, apesar disso, a entrevista é adequada para o
resgate de “percepções, atitudes, motivações, etc., muito mais do que o permitido
por uma entrevista com perguntas fechadas”.

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 tecnicamente 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.
Nesta direção é que a UCSal define para a execução do seu processo
avaliativo os seguintes momentos da investigação e o universo a ser investigado:

Momentos da investigação
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 PósGraduação 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.
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Universo a ser investigado
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) e da Pós-Graduação, professores, corpo técnicoadministrativo e gestores. Nestes dois anos de 2016 e 2017 foi desenvolvido um
projeto denominado ESCUTA UCSal, já com duas edições e que será atualizado de
dois em dois anos. É uma pesquisa avaliativa abrangente e que dá uma panorâmica
global e atual da realidade da universidade e que contribui significativamente para o
delineamento das ações a serem desenvolvidas pela nova gestão e o
estabelecimento de novos rumos para a UCSal.

Etapa 2: Estratégias de Execução da Proposta (Sensibilização e Envolvimento da
Comunidade Universitária, Elaboração dos instrumentos de coleta de dados,
Definição de procedimentos indicadores e dimensões a serem avaliadas e
Elaboração de Relatórios com indicação e potencialidades, fragilidades e sugestões
institucionais e por curso)
O sentido democrático, participativo e formativo da Avaliação Institucional
pressupõe 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 construção coletiva dos instrumentos de coleta de dados, a
definição conjunta 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 neste Projeto de
Autoavaliação

Institucional

são

frequentemente

mencionados

na

literatura

especializada e fazem parte do escopo deste trabalho.

Sensibilização e Envolvimento da Comunidade Universitária
Nesta etapa de proposição de execução da proposta de Avaliação
Institucional e dos elementos que compõem o modelo de avaliação referidos na
Etapa 1, enfatiza-se a necessidade inicial de estimular a realização de atividades,
reuniões, palestras e seminários voltados para a sensibilização da comunidade em
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relação à importância da avaliação e da participação de todos nesse processo. É
importante que a CPA tenha uma atuação ampliada junto às coordenações de curso,
e respectivos NDEs, através de subcomissões de articulação CPA/Cursos, para
alinhamento do projeto de avaliação de cada curso, levantamento e análise de
dados e indicativos de linhas de ação decorrentes do processo avaliativo.
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.
A primeira etapa de sensibilização, nesse sentido, é de significativa relevância
e sugerem-se as seguintes ações:
a) Realização de Seminário para apresentação da CPA e do Projeto de
Autoavaliação da UCSal.
b) Apresentação da experiência avaliativa da CPA da UCSal, tanto
internamente, quanto em ambientes externos.
c) Encontro com as subcomissões de Articulação CPA/Cursos.
d) Divulgação das realizações da CPA, através do site da UCSal.
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,
ainda, as seguintes ações complementares:


Manter a comunidade informada sobre temas relativos à avaliação
institucional, cronograma de eventos, reuniões da CPA, através de
veículos de comunicação interna.



Divulgar a proposta de Avaliação Institucional em reuniões gerais e
específicas

com a

presença de

Pró-Reitores,

Coordenadores,

professores, estudantes e o segmento técnico-administrativo.


Inserir na programação da SEMOC o tema da Autoavaliação
Institucional, refletindo sobre a articulação da avaliação com o
planejamento, assim como o desenvolvimento do processo avaliativo
na UCSal.
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Realizar reuniões com as unidades de ensino, através da subcomissão
específica dos cursos, para divulgar os relatórios parciais específicos
dos cursos, assim como as atividades e ações desenvolvidas pela
CPA.



Viabilizar o contato da comunidade acadêmica com especialistas na
área de Avaliação Institucional mediante palestras, textos, etc.



Incorporar ao site da UCSal a Proposta de Avaliação Institucional,
objetivando ampliar o acesso de um maior número de pessoas ao
documento.



Articular os resultados da Escuta UCSal às principais medidas
adotadas pela Instituição, divulgando-os na SEMOC como mecanismo
de fortalecimento da articulação entre o Planejamento e a Avaliação.

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 de cursos e institucional, quanto para
instrumentalizá-la para o atendimento às avaliações externas realizadas pelo MEC,
sejam relativas aos cursos ou à própria Instituição.
Assim, para a referida elaboração, é importante que sejam considerados 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 um dos dois semestres letivos.
Os instrumentos do MEC estão organizados por Eixos e Dimensões, com
seus respectivos indicadores, conceitos e critérios de análise. Os da Universidade
são constituídos por questões relativas a oito variáveis, contemplando os cursos de
Graduação Tradicional e Tecnológica, bem como por uma escala avaliativa, com
seus respectivos conceitos.
Deverão também ser construídas fichas (modelos) contendo indicadores
qualitativos a partir das sínteses específicas produzidas pelas Comissões Externas
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avaliadoras dos cursos, bem como das análises do ENADE, cujo material deverá
contribuir para melhor qualificar a atividade acadêmica desenvolvida pela UCSal.

Definição de Procedimentos, Indicadores e Dimensões a serem
avaliados
O conjunto dos indicadores e dimensões a serem avaliadas 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 resultados obtidos nos
relatórios do ENADE.
O conteúdo presente no instrumento de avaliação dos cursos de graduação,
bem como nos relatórios do ENADE, servirão de suporte qualificado para a
construção de novos indicadores e dimensões que se façam necessários para
melhor acompanhar o desenvolvimento da graduação/pós-graduação e das
diferentes ações institucionais da UCSal.

Elaboração de Relatórios com indicação de potencialidades, fragilidades
e sugestões institucionais e por curso
A elaboração de relatórios sintetiza e integra todas as etapas anteriores.
Pressupõe a organização e sistematização da análise dos resultados da pesquisa,
contendo uma apreciação crítica dos aspectos avaliados, bem como indicação de
encaminhamentos e sugestões.
Os Relatórios institucionais e de cursos, elaborados nesta etapa de execução
da Proposta, devem apresentar as potencialidades e fragilidades identificadas em
cada realidade, 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.
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Finalizando esta etapa haverá um diálogo da autoavaliação com a avaliação
externa desencadeada pelo MEC, o que contribuirá para uma complementaridade
de olhares avaliativos (interno e externo) sobre as dimensões institucionais.

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 Plano de Ação da UCSal e de seus cursos deve inicialmente
ter como referência os indicativos das Linhas de Ação integrante dos Relatórios
Consolidados, sistematizados pela CPA, em 2014 e 2016.
Este

material

já

organizado

e

consolidado

revela

as

principais

potencialidades, fragilidades, dificuldades e sugestões de propostas de ação para os
cursos e a Instituição.
Do ponto de vista prático, os planos institucionais devem ser coordenados e
elaborados pelas Pró-Reitorias e os planos específicos de cada curso devem ser
elaborados pelos coordenadores de curso, uma vez que todos os gestores das
unidades

de

ensino,

recebem

semestralmente

os

respectivos

insumos

sistematizados pela CPA e encaminhados através de seu coordenador/gestor.
Estes Planos devem ser organizados anualmente, uma vez que a sua
elaboração servirá de referência para ordenamento das informações do Relatório de
Autoavaliação sistematizado pela CPA e encaminhado ao MEC/INEP, em março de
cada ano.
A avaliação dos cursos deverá estar subsidiada nos dispositivos legais
vigentes, internos e externos/MEC, e Diretrizes Curriculares Nacionais, cujos
instrumentos (modelos de formulários) para registros de dados a serem coligidos
deverão ser elaborados pela CPA e aplicados pelos respectivos Coordenadores do
Curso e seus Núcleos Docentes Estruturantes, com apoio das Pró-Reitorias a eles
vinculadas (Graduação/Pós-Graduação), em cuja aplicação deverão participar todos
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os

segmentos

relacionados

(docentes,

alunos

e

funcionários

técnico-

administrativos). A Análise global das informações obtidas deverá ser sistematizada
no Relatório Conclusivo para cada curso avaliado. As respectivas Pró-Reitorias
deverão analisar o conteúdo desses relatórios, compatibilizando os diversos
Relatórios dos cursos e, posteriormente, encaminhá-los à CPA para organização e
elaboração do projeto de autoavaliação institucional.
Em relação ao Plano de Ação Institucional, este documento deve contemplar
uma ação articulada entre a CPA e as Pró-Reitorias da Universidade, objetivando
compatibilizar os requerimentos apontados nas pesquisas avaliativas com as
diretrizes estabelecidas pelas diferentes áreas de trabalho.
No Relatório Conclusivo e Consolidado deverão constar as seguintes ações:
- Identificação dos resultados – documento com os resultados obtidos nas
duas instâncias (curso e instituição) segundo o método adotado (eixos,
dimensões, etc).
- Identificação das melhorias necessárias e planejamento das ações para
alcançá-las, em termos de tempo (curto, médio e longo prazos) e recursos
de investimentos (pessoal e financeiro).
- Identificação das ações que serão desenvolvidas para o alcance das
melhorias, considerando:
a) estabelecimento das metas, com identificação de prioridades;
b) divulgação do Plano;
c) implantação das ações previstas;
d) acompanhamento e avaliação das ações em termos físicos e financeiros;
e) divulgação dos avanços conseguidos;
f) sistematização para constar no(s) próximo(s) Relatório(s).
Estes

Planos

de

Ação constituem-se em elementos-chave para a

transformação positiva da realidade, permitindo uma visualização efetiva dos
esforços necessários para se buscar a qualidade institucional.
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Etapa 4: Acompanhamento das Ações e Divulgação de Resultados
Finalmente, com a quarta etapa, pretende-se atender aos princípios de
transparência e continuidade, incentivando a metaavaliação do processo, bem como
a ampla divulgação dos resultados alcançados.
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 meios
materiais e humanos os objetivos institucionais devem ser alcançados em prazos
bem definidos e responsabilidades estabelecidas.
O conteúdo dos Relatórios de Autoavaliação servirão de referência para
subsidiar o acompanhamento e monitoramento das ações realizadas pelos cursos e
demais

áreas

da

Universidade.

A

divulgação

dos

resultados

e

seus

encaminhamentos deverão ser veiculados através de diferentes mídias tais como:
“site” institucional, banner, facebook, twitter, folders, seminários, rede intranet,
reuniões de coordenadores, dentre outros.
Diante das considerações mencionadas, faz-se necessário estabelecer um
plano de comunicação eficiente interno e externo, de modo a fortalecer as relações
pessoais entre seus colaboradores e a imagem institucional.
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II. METODOLOGIA
A construção do presente Relatório de Autoavaliação Institucional 2016 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, Pró-Reitorias, Coordenações, Corpo Docente
e Discente, envolvendo as áreas de Graduação (Tradicional e Tecnológica) e PósGraduação (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 3 (três)
instrumentos de pesquisa, a saber: i) Questionário aplicado junto aos segmentos
discentes, docentes e técnicos-administrativos; ii) Questionário aplicado junto ao
segmento discente; iii) Quadro de Avaliação aplicado às Pró-Reitorias e
Coordenações de Curso.
Os questionários e o quadro de avaliação que geraram os relatórios setoriais,
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 Escuta UCSal, 2ª
Edição, que perdurou durante os meses de junho e julho. Foram aplicados 3 (três)
questionários a alunos, professores e funcionários, abrangendo aspectos ligados à
infraestrutura acadêmica; organização didático-pedagógica com ênfase no ensino,
pesquisa e extensão; corpo docente e ainda questões ligadas à comunicação
institucional; políticas de pessoal; gestão e planejamento.
A segunda coleta, realizada com os estudantes, denominada Pesquisa
Discente 2016.2, perdurou durante o período de matrícula para o semestre 2017.1,
onde os alunos responderam a um questionário com 6 (seis) variáveis relacionadas
a aspectos gerais dos cursos, com ênfase na organização didático-pedagógica,
corpo docente e infraestrutura.
Uma terceira coleta de dados foi feita junto às Pró-Reitorias, Coordenações
de Cursos, de Núcleos e Setores, utilizando o Quadro de Avaliação para subsidiar
a elaboração dos relatórios setoriais referentes a cada um desses segmentos.
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Esses relatórios setoriais, conjuntamente com os resultados das duas
pesquisas avaliativas realizadas com toda a comunidade acadêmica (professores,
alunos e funcionários), formam o conteúdo deste relatório. A junção das informações
favorece uma visão sistêmica da Instituição e constituem-se em ferramentas
importantes para contínuas melhorias no processo de gestão na UCSal.
Universo
O primeiro momento da coleta de dados foi realizado no período de junho e
julho de 2016, chamado de Escuta UCSal – 2ª Edição, com a aplicação de 3 (três)
questionários online com adesão voluntária que atingiu 1.100 (mil e cem) alunos, 73
(setenta e três) docentes e 71(setenta e um) funcionários, correspondendo a 12,82%
do universo dos alunos, 12,69% do universo total de docentes e 12,27% do total
geral de funcionários.
A segunda coleta de dados foi realizada no período da matrícula para o
primeiro semestre de 2017, que se iniciou no mês de Dezembro. Na oportunidade,
foi aplicado um questionário online que obteve 633 respondentes, correspondendo a
7,81% do universo de 8.102 (oito mil, cento e dois) alunos da Graduação Tradicional
e Tecnológica matriculados no período.
A devolução dos Quadros de Avaliação na terceira coleta de dados alcançou
cerca de 60%, ou seja, obteve-se a adesão da maioria dos gestores acadêmicos e
administrativos, a saber: 28 (vinte e oito) Coordenações de Cursos e 4 (quatro) PróReitorias e setores a elas subordinados, 5 (cinco) 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 nas Pesquisas
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.
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Primeira Coleta de Dados: Escuta UCSal 2016
Para a Escuta UCSal 2016, realizada nos meses de junho e julho de 2016,
foram definidos e aplicados 3 (três) questionários a alunos, professores e
funcionários com 23 (vinte e três), 22 (vinte e duas) e 27 (vinte e sete) questões
fechadas (ver Apêndice A), respectivamente, abrangendo aspectos relacionados à
infraestrutura acadêmica; organização didático-pedagógica com ênfase no ensino,
pesquisa e extensão; corpo docente e ainda questões ligadas à comunicação
institucional; políticas de pessoal; gestão e planejamento. Além disso, os três
instrumentos apresentaram a possibilidade de cada segmento responder a 1 (uma)
questão aberta para livre manifestação.

Segunda Coleta de Dados: Pesquisa Discente 2016.2
Para a pesquisa discente do segundo semestre letivo foi aplicado um
questionário com 6 (seis) variáveis: Disciplina, Corpo Docente, Coordenação de
Curso, Secretaria Geral de Cursos (SGC), Infraestrutura Acadêmica e Curso (ver
Apêndice B). Para cada variável o aluno respondeu às perguntas objetivas,
compondo 33 (trinta e três) respostas 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 2016.2 e 2017.1. Encerrado o período da
pesquisa o sistema gerou planilhas eletrônicas possibilitando a sistematização dos
dados por segmento (alunos, além de professores e técnicos-administrativos, no
caso da Escuta UCSal 2016).
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Terceira Coleta de dados: Relatórios setoriais das Pró-Reitorias, Coordenações de
Curso e Coordenações em geral
Para a elaboração dos relatórios setoriais das Pró-Reitorias, Coordenações
de Cursos, de Núcleos e de Setores, foi elaborado um instrumento intitulado Quadro
de Avaliação (ver Apêndice C) que foi adotado por essas instâncias para a coleta
de dados e registro de informações relativas à Instituição e aos cursos.
O referido instrumento é composto das seguintes referências para análise e
elaboração:

Dimensão

avaliada,

Ações

Programadas,

Ações

Realizadas,

Potencialidades e Fragilidades identificadas na autoavaliação do 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 outubro aos responsáveis pelas
Pró-Reitorias, Coordenações de Curso e Coordenações em geral e devolvido à CPA
nos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017.
Técnicas utilizadas para análise dos dados
Escuta UCSal 2016 e Pesquisa Discente
O processo de tabulação e sistematização dos dados da Escuta UCSal 2016
e da Pesquisa Discente 2016.2 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 dos Relatórios, foram realizadas análises específicas sobre o
material, incorporadas aos indicativos relevantes, mencionados nas observações
destacadas pelos participantes.
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Quadro de Avaliação: Pró-Reitorias e Coordenações de Curso
As Coordenações dos Cursos de Graduação, as Pró-Reitorias, 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, PróReitoria, 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
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 dos resultados das pesquisas 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.

2

UCSal/CPA. Orientações para a Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2016. Salvador: UCSal,
Nov.2015.
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III. DESENVOLVIMENTO
1. PESQUISAS REALIZADAS EM 2016

1.1.Resultados Gerais do Diagnóstico Institucional Consolidado:
Escuta UCSal 2016
Neste

capítulo

apresentam-se

os

dados

gerais

e

informações

institucionais referentes ao projeto Escuta UCSal 2016.2 (2ª edição), resultantes da
aplicação de questionários ao corpo Discente da Graduação (Tabela 1), corpo
Docente (Tabela 2) e corpo Técnico-Administrativo (Tabela 3).
São apresentados, inicialmente, dados quantitativos das questões
objetivas dos três segmentos; em seguida é apresentada a análise qualitativa da
parte objetiva, com ênfase no conteúdo comum e preponderância das respostas do
corpo docente, discente e técnico-administrativo e, por último, apresenta-se a
análise dos principais resultados da questão aberta, por categoria temática,
considerando também a frequência das respostas dadas pelos três segmentos.
1.1.1.Dados Quantitativos
Corpo Discente
Tabela 1 – Discentes – questões objetivas.
Respondentes: 1.110 (12,82% do universo do corpo discente3).
FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

1) Como você avalia a
infraestrutura física do seu
campus.

93

8,38%

FRACO

TOTAL

364

%

32,79%

%

TOTAL

529

REGULAR

47,66%

BOM

%

TOTAL

124

11,17%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

2) Qual seu conceito em relação
ao número de áreas de lazer e
alimentação no seu campus?
PERGUNTA

3

535

48,20%

FRACO

TOTAL

333

%

30,00%

REGULAR

%

TOTAL

190

BOM

17,12%

TOTAL

52

%

4,68%

ÓTIMO

Em 2016.1, a UCSAL tinha 8.578 discentes na graduação.
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%

TOTAL

3) Como você avalia as
instalações sanitárias/bebedouros
em seu campus?

252

%

TOTAL

22,70%

404

36,40%

%

TOTAL

369

33,24%

%

TOTAL

85

7,66%

EM ALGUNS
MUITO INSEGURO

MUITO SEGURO

VÍTIMA
HORÁRIOS

PERGUNTA
%

TOTAL

%

TOTAL

4) Sobre sua segurança nos
campi da UCSal:

165

14,86%

FRACO

406

%

TOTAL

%

TOTAL

36,58%

511

REGULAR

46,04%

BOM

28

2,52%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

5) Qual o seu conceito sobre a
estrutura e os equipamentos das
salas onde tem aula?

214

19,28%

FRACO

TOTAL

429

%

38,65%

%

TOTAL

385

REGULAR

34,68%

BOM

%

TOTAL

82

7,39%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

6) Como você avalia os
Laboratórios de Informática
(iluminação, espaço,
equipamentos e softwares)?

276

%

24,86%

FRACO

TOTAL

390

%

35,14%

%

TOTAL

353

REGULAR

31,80%

BOM

%

TOTAL

91

8,20%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

7) Como você considera o acesso
à internet na UCSal?

471

42,43%

FRACO

TOTAL

313

%

28,20%

%

TOTAL

264

REGULAR

23,78%

BOM

%

TOTAL

62

5,59%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

8) Qual seu conceito sobre as
instalações e serviços de sua
Biblioteca?

80

%

7,21%

FRACO

TOTAL

221

%

19,91%

%

TOTAL

559

REGULAR

50,36%

BOM

%

TOTAL

250

22,52%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

9) Como você avalia o acervo de
sua Biblioteca?

226

TOTAL

20,36%

293

FRACO

%

%

TOTAL

26,40%

430

REGULAR

%

TOTAL

38,74%

161

BOM

14,50%

ÓTIMO

PERGUNTA

10) Sobre o controle de
cadernetas, publicação dos
resultados dos processos
avaliativos, sobre a transparência
de seus procedimentos, você
considera a UCSal:

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

311

28,02%

401

36,13%

311

28,02%

87

7,84%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

11) Como você considera a área
de comunicação e marketing da
UCSal?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

236

21,26%

379

34,14%

399

35,95%

96

8,65%

REDES SOCIAIS

E-MAIL

SITE

INFORMATIVO
IMPRESSO

TELEFONE

PERGUNTA
%

TOTAL

12) Qual a melhor forma de
acesso às informações da
UCSal?

187

%

TOTAL

16,85%

339

30,54%

FRACO

%

TOTAL

502

%

TOTAL

45,23%

61

REGULAR

%

TOTAL

5,50%

21

BOM

1,89%

ÓTIMO

PERGUNTA

13) Como você avalia o seu curso
(Graduação) e/ou programa (PósGraduação) até agora?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

68

6,13%

240

21,62%

595

53,60%

207

18,65%

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

PERGUNTA

14) As disciplinas cursadas
contribuíram para sua formação
integral, como cidadão e
profissional?

PERGUNTA

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

1.006

90,63%

55

4,95%

49

4,41%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

NÃO SE APLICA
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%

TOTAL

15) Como você avalia as
disciplinas semipresenciais
integrantes da estrutura
curricular do seu curso e/ou
programa?

162

%

TOTAL

14,59%

184

%

TOTAL

16,58%

154

SIM

%

TOTAL

13,87%

55

4,95%

NÃO

%

TOTAL

555

50,00%

NÃO SE APLICA

PERGUNTA

16) Nessas disciplinas oferecidas
na modalidade EAD, o curso
disponibiliza monitores ou tutores
para auxiliar os estudantes?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

275

24,77%

162

14,59%

673

60,63%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

241

21,71%

367

33,06%

414

37,30%

88

7,93%

17) Como você considera a
pesquisa acadêmica desenvolvida
na UCSal?

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

18) Qual o seu conceito sobre as
atividades de extensão da
UCSal?

214

19,28%

FRACO

%

TOTAL

378

34,05%

REGULAR

%

TOTAL

420

BOM

%

TOTAL

37,84%

ÓTIMO

98

8,83%

NÃO SE APLICA

PERGUNTA
%

TOTAL

19) Como você considera a
atuação da UCSal na
aplicação de atividades e
experiências diversificadas de
estágio supervisionado para
seu aprimoramento
profissional?

216

TOTAL

19,46%

202

%

TOTAL

18,20%

ÓTIMO

250

BOM

%

%

TOTAL

22,52%

103

9,28%

REGULAR

%

TOTAL

339

30,54%

FRACO

PERGUNTA
TOTAL

20) Como você avalia o atual
sistema de avaliação de
aprendizagem dos estudantes?

220

%

19,82%

TOTAL

368

%

33,15%

TOTAL

435

%

39,19%

TOTAL

87

%

7,84%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

21) Como você considera a
representação estudantil
relacionada ao seu curso e/ou
programa?

612

TOTAL

55,14%

218

FRACO

%

%

TOTAL

19,64%

213

REGULAR

%

TOTAL

19,19%

67

BOM

6,04%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

22) Como você avalia a utilização
pelo corpo docente de
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) como
estratégia de ensino (Projetor
Multimídia, Ambiente Virtual da
Aprendizagem – AVA,
Laboratórios de Informática)?

287

TOTAL

25,86%

395

FRACO

%

%

TOTAL

35,59%

343

REGULAR

%

TOTAL

30,99%

84

BOM

7,57%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

23) Qual o seu conceito sobre a
disponibilidade dos professores
para atenderem aos estudantes
fora do horário das aulas?

366

TOTAL

32,97%

308

%

TOTAL

27,75%

290

%

%

TOTAL

26,13%

146

13,15%

Corpo Docente
Tabela 2 – Docentes – questões objetivas.
Respondentes: 73 (15,86% do universo do corpo docente4)
ATÉ 1 ANO

DE 2 A 5 ANOS

DE 6 A 9 ANOS

PERGUNTA
TOTAL

1) Há quantos anos você
trabalha na UCSal?

PERGUNTA

12

TOTAL

16,44%

CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E
TÍTULOS
TOTAL

4

%

%

23

%

TOTAL

31,51%

7

%

DE 10 A 19
ANOS
TOTAL

9,59%

%

18

CURRÍCULO

COORDENAÇÃO DE
CURSO

REITORIA ou PRÓREITORIAS

%

TOTAL

TOTAL

24,66%

CURRÍCULO

TOTAL

ACIMA DE 20
ANOS

%

13

%

17,81%

INDICAÇÃO DE
OUTRO
COLABORADOR
TOTAL

%

Em 2016, a UCSal tinha 460 Docentes.
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2) Sua contratação na
14

UCSal se iniciou:

19,18%

39

53,42%

13

17,81%

7

9,59%

SIM

SIM

SIM

Instituição Privada

Instituição Pública

Autônomo

NÃO
PERGUNTA
%

TOTAL

3) Você exerce sua
profissão também fora da

21

%

TOTAL

28,77%

23

%

TOTAL

31,51%

19

26,03%

%

TOTAL

10

13,70%

UCSal?

SIM

NÃO

PERGUNTA
%

TOTAL

4) Para você, a UCSal desfruta de uma boa
imagem entre o corpo docente?

68

%

TOTAL

93,15%

5

6,85%

EM ALGUNS
MUITO INSEGURO

MUITO SEGURO

VÍTIMA
HORÁRIOS

PERGUNTA
%

TOTAL

%

TOTAL

5) Sobre sua segurança
nos campi da UCSal:

6

8,22%
FRACO

29

%

TOTAL

%

TOTAL

39,73%

37

REGULAR

50,68%

BOM

1

1,37%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

6) Como você avalia sua sala dos
professores quanto à climatização,
conforto, equipamentos e áreas de
integração com seus colegas?

3

4,11%

FRACO

TOTAL

19

%

26,03%

%

TOTAL

37

REGULAR

50,68%

BOM

%

TOTAL

14

19,18%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

7) Qual o seu conceito sobre a
estrutura e os equipamentos das
salas onde tem aulas?

%

4

5,48%

FRACO

TOTAL

26

%

35,62%

%

TOTAL

41

REGULAR

56,16%

BOM

%

TOTAL

2

2,74%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

8) Como você considera as
instalações e os serviços de sua
Biblioteca?

%

1

TOTAL

1,37%

FRACO

20

%

%

TOTAL

27,40%

40

REGULAR

%

TOTAL

54,79%

12

BOM

16,44%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

9) Sobre o controle de
cadernetas, publicação dos
resultados dos processos
avaliativos, sobre a transparência
de seus procedimentos, você
considera a UCSal:

7

TOTAL

9,59%

FRACO

19

%

%

TOTAL

26,03%

39

REGULAR

%

TOTAL

53,42%

8

BOM

10,96%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

10) Como você avalia o estímulo
à pesquisa docente na UCSal?

22

TOTAL

30,14%

FRACO

24

%

%

TOTAL

32,88%

20

REGULAR

%

TOTAL

27,40%

7

BOM

9,59%

ÓTIMO

PERGUNTA

11) Como você considera o
estímulo à pós-graduação
docente na UCSal?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

16

21,92%

21

28,77%

27

36,99%

9

12,33%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

12) Como você avalia o estímulo
à extensão na UCSal?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

14

19,18%

27

36,99%

21

28,77%

11

15,07%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

13) Como você considera o
estímulo à interdisciplinaridade
na UCSal?

PERGUNTA

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

19

26,03%

17

23,29%

32

43,84%

5

6,85%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO
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14) Como você avalia o estímulo
à publicação docente na UCSal?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

31

42,47%

23

31,51%

17

23,29%

2

2,74%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

15) Como você considera o
incentivo da UCSal para seu
aprimoramento profissional (ex:
PED, Curso de Docência no
Ensino Superior)?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

8

10,96%

20

27,40%

34

46,58%

11

15,07%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

16) Como você avalia o
desempenho da Coordenação de
seu curso (Graduação) e/ou
programa (Pós-Graduação)?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

3

4,11%

10

13,70%

26

35,62%

34

46,58%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

17) Existem reuniões periódicas
de planejamento e avaliação com
a finalidade de empreender ações
de melhoria de serviços,
estabelecendo metas e elegendo
prioridades para o seu curso e/ou
programa?

8

10,96%

%

TOTAL

16

ÓTIMO

21,92%

BOM

%

TOTAL

31

42,47%

REGULAR

%

TOTAL

18

24,66%

FRACO

PERGUNTA
%

TOTAL

18) Como você avalia a atuação
do Núcleo de Apoio à
Coordenação no que se refere às
demandas de seu curso e/ou
programa?

4

5,48%

FRACO

TOTAL

21

%

28,77%

%

TOTAL

36

REGULAR

49,32%

BOM

%

TOTAL

12

16,44%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

19) Como você avalia o acervo de
sua Biblioteca?

12

%

16,44%

TOTAL

24

%

32,88%

TOTAL

34

%

46,58%

%

TOTAL

3

4,11%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

20) Como você considera o
Plano de Cargos e Salários
(PCCS) da UCSal?

14

TOTAL

19,18%

12

%

%

TOTAL

16,44%

SIM

17

23,29%

PERGUNTA
%

21) Você vê possibilidade de
crescimento de carreira, em curto
ou médio prazo na UCSal?

37

50,68%

SEMPRE

%

TOTAL

6

1

1,37%

ALGUMA
POSSIBILIDADE

NÃO

TOTAL

%

TOTAL

8,22%

QUASE SEMPRE

%

TOTAL

24

NÃO CONHECO O
PCCS DA UCSal

29

39,73%

NÃO SE APLICA
%

TOTAL

32,88%

RARAMENTE

%

TOTAL

6

8,22%

NUNCA

PERGUNTA
%

TOTAL

22) O progresso profissional das
pessoas na UCSal se dá com
base no mérito de cada uma
delas?

19

26,03%

FRACO

TOTAL

37

%

50,68%

%

TOTAL

14

REGULAR

19,18%

BOM

%

TOTAL

3

4,11%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

23) Como você considera sua
relação com o corpo técnicoadministrativo da UCSal, ele
facilita um elo entre você e a
universidade, promovendo uma
integração dinâmica e eficiente?

4

5,48%

FRACO

TOTAL

17

%

23,29%

%

TOTAL

30

REGULAR

41,10%

BOM

%

TOTAL

22

30,14%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

24) Como você avalia a atenção
da UCSal em relação a sua saúde
e de sua família, promoção de
atividades de lazer e integração,
além de apoio psicológico quando
necessário?

28

38,36%

FRACO

TOTAL

25

%

34,25%

%

TOTAL

17

REGULAR

23,29%

BOM

%

TOTAL

3

4,11%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

25) Como você considera a área
de comunicação e marketing da
UCSal?

23

%

TOTAL

31,51%

28

SIM

%

TOTAL

38,36%

21

%

TOTAL

28,77%

1

1,37%

NÃO

PERGUNTA
%

TOTAL

26) Você conhece o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI), contendo a missão, os
objetivos, metas e planos futuros
da UCSal?

53

%

TOTAL

72,60%

20

SIM

27,40%

NÃO

PERGUNTA
%

TOTAL

27) Você conhece o Projeto
Pedagógico (PPC) do seu curso?

58

%

TOTAL

79,45%

15

20,55%

Corpo Técnico-Administrativo
Tabela 3 – Técnico-Administrativos – questões objetivas.
Respondentes: 71 (12,27% do universo do corpo técnico-administrativo5).
ATÉ 1 ANO

DE 2 A 5 ANOS

DE 10 A 19
ANOS

DE 6 A 9 ANOS

PERGUNTA
TOTAL

1) Há quantos anos você
trabalha na UCSal?

PERGUNTA

%

20

TOTAL

28,17%

CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E
TÍTULOS
TOTAL

%

%

22

TOTAL

30,99%

3

%

TOTAL

4,23%

%

16

CURRÍCULO

COORDENAÇÃO DE
SEU SETOR

REITORIA ou PRÓREITORIAS

%

TOTAL

TOTAL

22,54%

CURRÍCULO

TOTAL

ACIMA DE 20
ANOS

%

10

%

14,08%

INDICAÇÃO DE
OUTRO
COLABORADOR
TOTAL

%

2) Sua contratação na
UCSal se iniciou:

5

14

19,72%

25

35,21%

20

28,17%

12

16,90%

Em 2016, a UCSal tinha 411 funcionários.
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FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

FUNDAMENTAL
COMPLETO

MÉDIO
INCOMPLETO

MÉDIO
COMPLETO

SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
CURSANDO

SUPERIOR
INCOMPLETO

PÓSGRADUAÇÃO

PERGUNTA

TOT
AL

3) Qual o seu
nível de
escolaridade?

0

TOT
AL

%

0,00%

TOT
AL

%

0

0,00%

TOT
AL

%

0

0,00%

6

TOT
AL

%

8,45%

22

%

TOT
AL

%

TOT
AL

%

30,99%

13

18,31%

TOT
AL

6

8,45%

SIM

SIM

SIM

Instituição Privada

Instituição Pública

Autônomo

24

NÃO
PERGUNTA
%

TOTAL

4) Você exerce sua
profissão também fora da

61

%

TOTAL

85,92%

4

%

TOTAL

5,63%

3

TOTAL

4,23%

3

%

4,23%

UCSal?

SIM

NÃO

PERGUNTA
%

TOTAL

5) Para você, a UCSal desfruta de uma boa
imagem entre os colaboradores?

61

%

TOTAL

85,92%

10

14,08%

EM ALGUNS
MUITO INSEGURO

MUITO SEGURO

VÍTIMA
HORÁRIOS

PERGUNTA
%

TOTAL

%

TOTAL

6) Sobre sua segurança
nos campi da UCSal:

5

7,04%

FRACO

37

%

TOTAL

%

TOTAL

52,11%

27

REGULAR

38,03%

BOM

2

2,82%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

7) Como você avalia as áreas de
lazer, descanso e alimentação do
seu local de trabalho?

30

42,25%

FRACO

TOTAL

24

%

33,80%

%

TOTAL

14

REGULAR

%

TOTAL

19,72%

BOM

3

4,23%

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

%

TOTAL

%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
TOTAL

8) Como você considera seu local
de trabalho, condições físicas e
equipamentos necessários para o
desenvolvim ento das suas
atividades?

%

5

TOTAL

7,04%

FRACO

23

%

%

TOTAL

32,39%

32

REGULAR

%

TOTAL

45,07%

11

BOM

15,49%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

9) Quando falta algum recurso em
seu ambiente de trabalho e você
solicita reposição, esse processo
acontece de forma fácil, rápida e
pontual?

3

TOTAL

4,23%

FRACO

28

%

%

TOTAL

39,44%

28

REGULAR

%

TOTAL

39,44%

12

BOM

16,90%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

10) Sobre a transparência dos
procedim entos, agilidade no
encaminhamento das demandas
de seu setor ou unidade, você
considera a UCSal:

7

TOTAL

9,86%

FRACO

24

%

%

TOTAL

33,80%

25

REGULAR

%

TOTAL

35,21%

15

BOM

21,13%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

11) Como você avalia a atenção
da UCSal em relação a sua saúde
e de sua família, promoção de
atividades de lazer e integração,
além de apoio psicológico quando
necessário?

33

TOTAL

46,48%

FRACO

22

%

%

TOTAL

30,99%

13

REGULAR

%

TOTAL

18,31%

3

BOM

4,23%

ÓTIMO

PERGUNTA

12) Como você considera o
estímulo de seus chefes diretos;
eles ajudam você no trabalho,
dialogam e são amistosos?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

4

5,63%

11

15,49%

24

33,80%

32

45,07%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

13) Existem reuniões periódicas
de planejamento e avaliação com
a finalidade de empreender ações

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

10

14,08%

20

28,17%

25

35,21%

16

22,54%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

de melhoria de serviços,
estabelecendo metas e elegendo
prioridades entre seus colegas de
trabalho e os chefes de setor
onde trabalha?

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

14) Como você considera o
incentivo da UCSal para seu
aprimoramento profissional?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

18

25,35%

20

28,17%

23

32,39%

10

14,08%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA

15) A UCSal aproveita cursos
externos (técnicos, científicos,
profissionais) que você possui
para sua formação continuada?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

28

39,44%

20

28,17%

14

19,72%

9

12,68%

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

16) Como você considera o
Plano de Cargos e Salários
(PCCS) da UCSal?

15

TOTAL

21,13%

21

%

%

TOTAL

29,58%

SIM

11

15,49%

%

17) Você vê possibilidade de
crescimento de carreira, em curto
ou médio prazo na UCSal?

18

TOTAL

25,35%

SEMPRE

19

2

%

TOTAL

26,76%

QUASE SEMPRE

27

%

%

TOTAL

2,82%

ALGUMA
POSSIBILIDADE

NÃO

PERGUNTA
TOTAL

%

TOTAL

NÃO CONHECO O
PCCS DA UCSAL

22

30,99%

NÃO SE APLICA
%

TOTAL

38,03%

7

RARAMENTE

9,86%

NUNCA

PERGUNTA

18) O progresso profissional das
pessoas na UCSal se dá com
base no mérito de cada uma
delas?

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

18

25,35%

22

30,99%

28

39,44%

3

4,23%
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FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

NÃO SE APLICA

PERGUNTA
%

TOTAL

19) Você tem uma relação
boa com os estudantes,
baseada no respeito, e do
mesmo modo, os estudantes
tratam você assim?

0

%

TOTAL

0,00%

0

FRACO

%

TOTAL

0,00%

16

REGULAR

%

TOTAL

22,54%

44

BOM

61,97%

ÓTIMO

%

TOTAL

11

15,49%

NÃO SE APLICA

PERGUNTA
%

TOTAL

20) Você tem uma relação
boa com os professores, os
atende assim que pedem,
com o respeito e a dignidade
que merecem e do mesmo
modo, os professores
tratam você assim?

0

%

TOTAL

0,00%

2

2,82%

FRACO

%

TOTAL

19

%

TOTAL

26,76%

42

REGULAR

59,15%

BOM

%

TOTAL

8

11,27%

ÓTIMO

PERGUNTA
%

TOTAL

21) Com o você considera a área
de comunicação e marketing da
UCSal?

14

19,72%

SIM

%

TOTAL

23

TOTAL

32,39%

27

%

38,03%

%

TOTAL

7

9,86%

NÃO

PERGUNTA
TOTAL

22) Você conhece o Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI), contendo a missão, os
objetivos, metas e planos futuros
da UCSal?

38

%

53,52%

TOTAL

33

%

46,48%

1.1.2. Análise Qualitativa da Parte Objetiva
Nesta subseção são apresentados e analisados os dados gerais das
questões objetivas da Escuta UCSal 2016, com ênfase na preponderância das
respostas dadas pelo conjunto de estudantes, professores e funcionários técnicoadministrativos, considerando a sequência e o conteúdo comum dos itens referentes
aos questionários aplicados.
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São apresentados, inicialmente, os resultados das questões que foram
respondidas pelos três segmentos, considerando as questões comuns aos três
questionários, seguidas daquelas respondidas apenas por dois ou por um segmento.

- Sobre a área de comunicação e marketing da UCSal:
Quadro 16 – Comunicação e marketing da UCSal (Alunos, Docentes e Funcionários).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente - %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Aluno,
Docente e
Funcionário)

Fraco

236

21,26%

23

31,51%

14

19,72%

273

21,77%

Regular

379

34,14%

28

38,36%

23

32,39%

430

34,29%

Bom

399

35,95%

21

28,77%

27

38,03%

447

35,65%

Ótimo

96

8,65%

1

1,37%

2

9,86%

104

8,29%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

71

100,00%

1.254

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 1 – Comunicação e marketing da UCSal (Alunos, Docentes e Funcionários).
Aluno

Docente
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Funcionário

As respostas do conjunto dos estudantes, professores e funcionários, no que
se refere ao conceito atribuído à área de Comunicação e Marketing da UCSal, se
dividem entre bom (35,65%); regular (34,29%) e fraco (21,77%). Apenas 8,29%
consideram essa área ótima.
Considerando os quantitativos gerais dos três segmentos e o alto índice de
respostas concentradas entre regular e fraco (56,06%), maiores do que as que se
situam entre bom e o ótimo (43,94%), pode-se depreender que, embora haja um
certo equilíbrio entre essas categorias de análise, a área de comunicação e
marketing da UCSal ainda precisa melhorar interna e externamente, com
implantação de políticas e ações que possam ser mais percebidas pela Comunidade
Acadêmica e que confiram maior visibilidade aos projetos e ações desenvolvidas
pela Universidade e pelos seus cursos.
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- Em relação à questão “Sobre sua segurança nos campi da UCSal:”
Quadro 17 – Segurança nos campi da UCSal (Alunos, Docentes e Funcionários).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Aluno,
Docente,
Funcionário)

Sinto-me muito
inseguro no
interior do
campus

165

14,86%

6

8,22%

5

7,04%

176

14,04%

Sinto-me muito
seguro no
interior do
campus

406

36,58%

29

9,73%

37

52,11%

472

37,64%

Em alguns
horários sintome seguro e
outros não

511

46,04%

37

50,68%

27

38,03%

575

45,85%

Sinto-me
inseguro e já fui
vítima

28

2,52%

1

1,37%

2

2,82%

31

2,47%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

71

100,00%

1.254

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 2 – Segurança nos campi da UCSal (Alunos, Docentes e Funcionários).
Aluno

Docente

Funcionário
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Em relação à segurança nos campi, a comunidade da UCSal (estudantes,
professores e funcionários), no geral, se sentem muito seguros no interior dos campi
(37,64%) e se sentem seguros em alguns horários e em outros não (45,85%). É
baixo o percentual de respostas entre os discentes, docentes e funcionários que
alegam se sentir muito inseguros (14,04%) ou que já sofreram algum tipo de
violência (2,47%).
Considerando que ainda é alto o percentual de estudantes, professores e
funcionários que afirmam que em alguns horários se sentem seguros, mas em
outros não e que se sentem inseguros ou já foram vítimas (total de 48,32%), a
Universidade deve continuar investindo nesta área de segurança, principalmente em
relação aos estudantes, tendo atenção maior em alguns horários, possivelmente à
noite e em locais de maior vulnerabilidade, como nos estacionamentos e pontos de
ônibus.

- Sobre o número de áreas de lazer, descanso e alimentação:
Quadro 18 – Áreas de lazer, descanso e alimentação na UCSal (Alunos e Funcionários).
Aluno

Aluno - %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Aluno e
Funcionário)

Fraco

535

48,20%

30

42,25%

565

47,84%

Regular

333

30,00%

24

33,80%

357

30,23%

Bom

190

17,12%

19,72%

204

17,27%

4,23%

55

4,66%

100,00%

1.181

100,00%

14

Ótimo

52

4,68%
3

Total

1.110

100,00%

71

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 3 – Áreas de lazer, descanso e alimentação na UCSal (Alunos e Funcionários).
Aluno
Funcionário

Para o conjunto de alunos e funcionários que se manifestaram em relação às
áreas de lazer, descanso e alimentação que a Universidade disponibiliza, as
respostas indicam insatisfação, considerando a preponderância nas escalas fraco
(47,84%) e regular (30,23%). Apenas 17,27% consideram essa área boa e 4,66%.
Considerando os quantitativos totais em relação aos 2 (dois) segmentos, há
uma preponderância de respostas situadas nas escalas regular e fraca (78,07%),
contra 21,93% que consideram essa área boa ou ótima.
Deste modo, este conjunto de subsídios sugere a necessidade de se
melhorarem as condições estruturais da UCSal na área de alimentação e lazer para
que os estudantes e funcionários possam se sentir mais confortáveis e terem suas
necessidades atendidas nessas duas áreas, ligadas á sua saúde, durante o período
que permanecerem na Instituição.
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- Sobre a estrutura e os equipamentos das salas de aula:
Quadro 19 – Estrutura e equipamentos das salas de aula (Alunos e Docentes).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente %

Total

% (Aluno e
Docente)

Fraco

214

19,28%

4

5,48%

218

18,43%

Regular

384

34,59%

26

35,62%

410

34,66%

Bom

430

38,74%

41

56,16%

471

39,81%

Ótimo

82

7,39%

2

2,74%

84

7,10%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

1.183

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 4 – Estrutura e equipamentos das salas de aula (Alunos e Docentes).
Aluno
Docente

O quadro que se refere à infraestrutura e equipamentos em sala de aula
mostra que 38,74% dos estudantes consideram essa área boa; 34,59% regular e
19,28% classificam-na como fraca; Apenas 7,39% dos alunos dizem ser ótima.
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A maioria do corpo docente afirma ser boa essa área de infraestrutura das
salas de aula (56,16%), seguida de regular (35,62%).
É preponderante o percentual de respostas concentradas na escala regular e
fraca (53,09%) no conjunto dos resultados, contra aqueles que consideram que essa
área é boa ou ótima (46,91%). Embora haja um certo equilíbrio entre os resultados
das escalas trabalhadas, estes dados indicam que a UCSal precisa continuar
investindo na modernização da infraestrutura das salas de aula, considerando itens
como climatização, ampliação de equipamentos tecnológicos e audiovisuais como
Datashow; acesso à internet, etc.

- Sobre as instalações e serviços da Biblioteca:
Quadro 20 – Instalações e serviços da Biblioteca (Alunos e Docentes).
Aluno

Aluno %

Docente

Docente %

Total

% (Aluno e
Docente)

Fraco

80

7,21%

1

1,37%

81

6,85%

Regular

221

19,91%

20

27,40%

241

20,37%

Bom

559

50,36%

40

54,79%

599

50,63%

Ótimo

250

22,52%

12

16,44%

262

22,15%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

1.183

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 5 – Instalações e serviços da Biblioteca (Alunos e Docentes).
Aluno

Docente

Na questão que se refere às instalações e serviços da biblioteca, a avaliação
desta área foi boa, de acordo com as respostas dadas pelos estudantes (50,36%),
seguido de regular (19,91%); ótima (22,52%) e fraca (7,21%).
A opinião dos professores sobre essa área segue a mesma direção. Para
54,79% dos respondentes as instalações e serviços de biblioteca são bons e para
16,44% são ótimos; 27,40% do corpo docente considera as instalações e serviços
de biblioteca regulares e 1,37%, fracos.
De acordo com os quantitativos totais, considerando os dois segmentos, é
bastante positiva a avaliação que professores e alunos fazem das instalações e
serviços de biblioteca, considerando a preponderância das respostas nas escalas
boa e ótima (72,78%).
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- Sobre o acervo da Biblioteca:
Quadro 21 – Acervo da Biblioteca (Alunos e Docentes).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente - %

Total

% (Aluno e
Docente)

Fraco

226

20,36%

12

16,44%

238

20,12%

Regular

293

26,40%

24

32,88%

317

26,80%

Bom

430

38,74%

34

46,58%

464

39,22%

Ótimo

161

14,50%

3

4,11%

164

13,86%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

1.183

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 6 – Acervo da Biblioteca (Alunos e Docentes).
Aluno

Docente

Em relação ao acervo da biblioteca, a maioria das respostas dos alunos se
concentra entre regular (26,40%) e bom (38,74%). Para 20,36% o acervo é fraco e
para 14,50%, ótimo.
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Para os professores, essa área foi avaliada também como boa (46,58%); e
como regular (32,88%). Para 16,44% essa área é fraca e apenas 4,11% dos
professores consideram essa área ótima.
Verifica-se um certo equilíbrio nos resultados, considerando a soma dos
percentuais totais dos dois segmentos (discentes e docentes) com uma leve
preponderância de respostas nas escalas bom e ótimo (53,08%), contra 46,92% que
consideram essa área regular ou fraca. Estes últimos resultados, ainda significativos,
sugerem a continuação de investimentos nesta área, por parte da Instituição,
considerando sua importância nos processos de avaliação do MEC e, sobretudo, na
orientação e desenvolvimento dos alunos na sua área de formação.

- Sobre o controle de cadernetas:
Quadro 22 – Controle de cadernetas (Alunos e Docentes).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente - %

Total

% (Aluno
e
Docente)

Fraco

311

28,02%

7

9,59%

318

26,88%

Regular

401

36,13%

19

26,03%

420

35,50%

Bom

311

28,02%

39

53,42%

350

29,59%

Ótimo

87

7,84%

8

10,96%

95

8,03%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

1.183

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 7 – Controle de cadernetas (Alunos e Docentes).
Aluno

Docente

Na questão que se refere ao controle das cadernetas e publicação dos
resultados das avaliações, a maioria dos estudantes considera que esse controle é
fraco (28,02%) e 36,13% regular. Para 28,02% esse controle é bom e para 7,84%
ótimo.
Na opinião da maioria do corpo docente da UCSal, esse controle é bom
(53,42%), seguido de regular (26,03%); 9,59% consideram esse controle fraco e
10,56% ótimo.
Pelo conjunto dos resultados, considerando as respostas dos dois segmentos
(professores e estudantes), localizados majoritariamente nas escalas regular e fraco
(62,38%) há necessidade de melhorias no controle das cadernetas pelos
professores, controle de frequência, prazos da publicação dos resultados das
avaliações, assim como na transparência desses procedimentos.
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- Em relação à pesquisa acadêmica na UCSal:
Quadro 23 – Pesquisa Acadêmica na UCSal (Alunos e Docentes).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente %

Total

% (Aluno e
Docente)

241

21,71%

22

30,14%

263

22,23%

Regular

367

33,06%

24

32,88%

391

33,05%

Bom

414

37,30%

20

27,40%

434

36,69%

Ótimo

88

7,93%

7

9,59%

95

8,03%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

1.183

100,00%

Fraco

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 8 – Pesquisa Acadêmica na UCSal (Alunos e Docentes).
Aluno

Docente

Para parte significativa dos estudantes, a área de pesquisa na UCSal é
considerada boa (37,30%), seguido de regular (33,06%) e de fraca (21,71%). Já
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para os professores, a pesquisa acadêmica da UCSal é considerada regular
(32,88%) e fraca (30,14%).
Pelos resultados gerais há uma preponderância de respostas dadas pelos
dois segmentos situadas nas escalas regular e fraca com um total de 55,28%, contra
44,47% que classificam essa área como boa e ótima. Esses dados sugerem que
deve haver mais investimentos por parte da Universidade, na área de pesquisa, com
políticas de apoio ao desenvolvimento dos grupos de pesquisa, à participação de
alunos e professores em eventos de cunho científico, apresentação de trabalhos,
bolsa de estudos, bolsa-auxílio, garantia de desenvolvimento de projetos de
pesquisa e/ou iniciação científica, etc.

- Em relação às atividades de extensão na UCSal:
Quadro 24 – Atividades de Extensão na UCSal (Alunos e Docentes).
Aluno

Aluno - %

Docente

Docente - %

Total

% (Aluno e
Docente)

Fraco

214

19,28%

14

19,18%

228

19,27%

Regular

378

34,05%

27

36,99%

405

34,23%

Bom

420

37,84%

21

28,77%

441

37,28%

Ótimo

98

8,83%

11

15,07%

109

9,21%

Total

1.110

100,00%

73

100,00%

1.183

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 9 – Atividades de Extensão na UCSal (Alunos e Docentes).
Aluno

Docente

Em relação às atividades de extensão da UCSal, parte dos estudantes
classificam essa área como boa (37,84%); regular (34,05%) e fraca (19,28%).
Apenas 8,83% dos estudantes dizem ser ótima a área de extensão universitária.
Já para o corpo docente, a preponderância ficou na escala regular (36,99%),
seguido de boa (28,77%), fraca (19,18%) e ótima (15,07%).
Sintetizando a opinião que professores e estudantes têm sobre as atividades
de extensão desenvolvidas na UCSal, embora haja um equilíbrio entre as escalas
trabalhadas, a maioria ainda reivindica melhorias nesta área, considerando que as
respostas ainda incidem, em maior grau, nas escalas regular e fraco (53,50%),
contra 46,49% que afirmam ser essa área boa e ótima.
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- Em relação à questão “Sua contratação na UCSal se iniciou”:
Quadro 25 – Contratação na UCSal (Docentes e Funcionários).
Docente

Docente - %

Funcionário

Funcionário - %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Por concurso
de provas e
títulos

14

19,18%

14

19,72%

28

19,44%

Por análise de
currículo
da
Coordenação
de seu Curso

39

53,42%

25

35,21%

64

44,44%

Por análise de
currículo
da
Reitoria
ou
Pró-Reitorias

13

17,81%

20

28,17%

33

22,92%

Por indicação
de um outro
colaborador
que trabalha
ou já trabalhou
na UCSAL

7

9,59%

12

16,90%

19

13,19%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 10 – Contratação na UCSal (Docentes e Funcionários).
Docente

Funcionário

Na categoria docente, em relação à questão que trata da forma de
contratação dos professores, os resultados evidenciam que a maioria absoluta
(71,23%) foi contratada por análise de currículo, pela coordenação do curso ou pela
Reitoria ou Pró-Reitoria, seguida de 19,18% que afirma ter sido contratado através
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de concurso de provas e títulos. Apenas 9,59% responderam que a contratação foi
por indicação.
Verifica-se a mesma tendência na categoria corpo técnico-administrativo,
considerando o percentual majoritário de funcionários que entraram na UCSal por
análise de currículo (63,38%), seguido de 19,72% que diz ter sido contratado através
de concurso. É relevante o percentual de funcionários que ingressam na UCSal por
indicação (16,90%).
Estes dados revelam que ainda é frágil a forma de contratação do corpo
docente e técnico-administrativo da UCSal, basicamente definida por análise de
currículo ou pela coordenação ou pela Reitoria (63,38%). Isto sugere a necessidade
de se implantar na UCSal um programa institucional de seleção de seus
colaboradores, através de estabelecimento de uma avaliação mais aprofundada e de
estabelecimento de critérios mais objetivos de qualidade e mérito.

- Em relação à questão “Há quantos anos você trabalha na UCSal”:
Quadro 26 – Tempo de trabalho na UCSal (Docentes e Funcionários).
Docente

Docente - %

Funcionário

Funcionário - %

Total

% (Docente e
Funcionário)

13

17,81%

20

28,17%

33

22,92%

18

24,66%

22

30,99%

40

27,78%

7

9,59%

3

4,23%

10

6,94%

23

31,51%

16

22,54%

39

27,08%

12

16,44%

10

14,08%

22

15,28%

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Até 1
ano
De 2 a 5
anos
De 6 a 9
anos
De 10 a 19
anos
Acima de
20 anos
Total

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 11 – Tempo de trabalho na UCSal (Docentes e Funcionários).
Docente
Funcionário

Os dados revelam que 17,81% dos docentes trabalham na UCSal há menos
de 1 ano; 24,66% trabalham entre dois e cinco anos; e 9,59% entre 6 e 9 anos. É
alto o percentual de professores que trabalham na UCSal há mais de 10 anos
(47,95%).
Já entre o corpo técnico-administrativo, os dados demonstram que há uma
preponderância de funcionários que trabalham na UCSal há menos de 5 anos
(59,16%), contra aqueles que dizem trabalhar há mais de 6 anos (40,85%).
Os dados gerais revelam que existe uma tendência na UCSal de haver um
quadro de professores mais estável, considerando o alto percentual de docentes que
trabalha na UCSal há mais de 10 anos (47,95%), enquanto que no segmento
técnico-administrativo observa-se uma tendência para uma renovação mais
acentuada dos quadros, considerando o percentual majoritário de funcionários que
trabalham na Instituição há menos de 5 anos (59,16%).
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- Sobre o exercício da profissão fora da UCSal:
Quadro 27 – Exercício da profissão fora da UCSal (Docentes e Funcionários).
Docente

Docente - %

Funcionário

Funcionário - %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Não

21

28,77%

61

85,92%

82

56,94%

Sim, em outra
instituição
privada

23

31,51%

4

5,63%

27

18,75%

Sim, em uma
instituição
pública

19

26,03%

3

4,23%

22

15,28%

Sim, mas de
forma
autônoma,
negócio próprio

10

13,70%

3

4,23%

13

9,03%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 12 – Exercício da profissão fora da UCSal (Docentes e Funcionários).
Docente
Funcionário

É significativo o percentual de professores que diz só trabalhar na UCSal
(28,77%), mas é maior o percentual que diz também lecionar em outras Instituições
públicas (26,03%) ou privadas (31,51%). O restante dos professores tem também
outras profissões como autônomos.
É pouco significativo o percentual de funcionários que diz trabalhar em outra
Instituição pública ou privada (8,46%). A maioria absoluta só trabalha na UCSal
(85,92%), diferentemente do corpo docente.
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Apesar dessa distinção, ainda é majoritário o percentual de professores e
funcionários que só trabalha na UCSal (56,94%), considerando o total dos
percentuais dos dois segmentos analisados.

- Sobre o Plano de Cargos e Salários:
Quadro 28 – Plano de Cargos e Salários (Docentes e Funcionários).
Docente

Docente %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Fraco

14

19,18%

15

21,13%

29

20,14%

Regular

12

16,44%

21

29,58%

33

22,92%

Bom

17

23,29%

11

15,49%

28

19,44%

Ótimo

1

1,37%

2

2,82%

3

2,08%

Não
conheço
o PCCS
da
UCSal

29

39,73%

22

30,99%

51

35,42%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 13 – Plano de Cargos e Salários (Docentes e Funcionários).
Docente

Funcionário

As respostas do corpo docente, referentes ao Plano de Cargos e Salários
(PCCS) da UCSal, mostram, numa primeira análise, o alto percentual de professores
que desconhece esse Plano (39,73%). É também alto o percentual de respostas
situadas nas escalas regular e fraco com um somatório de 35,62% entre essas duas
escalas; 23,29% consideram o PCCS da UCSal bom e apenas 1,37% ótimo.
As respostas do corpo técnico-administrativo também seguem a mesma
direção. É também alto o percentual de funcionários que desconhece o PCCS
(30,99%) e que considera esse Plano de Cargos e Salários fraco ou regular com o
percentual total de (50,71%) de respostas. Apenas 15,49% consideram o PCCS bom
e 2,82% ótimo.
Pelos resultados da pesquisa, considerando o conjunto das respostas, há
indicativos claros da necessidade de se apresentar e discutir o PCCS entre os
professores e funcionários, deixando claras as políticas da UCSal em relação a
contratação, capacitação, salários e promoção de seus colaboradores, para que
haja uma percepção mais positiva da comunidade sobre esta área.
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- Sobre o incentivo profissional:
Quadro 29 – Incentivo profissional (Docentes e Funcionários).
Docente

Docente
-%

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Fraco

8

10,96%

18

25,35%

26

18,06%

Regular

20

27,40%

20

28,17%

40

27,78%

Bom

34

46,58%

23

32,39%

57

39,58%

Ótimo

11

15,07%

10

14,08%

21

14,58%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 14 – Incentivo profissional (Docentes e Funcionários).
Docente

Funcionário

A maior parte dos professores e funcionários diz ser bom e ótimo o incentivo
que a UCSal dá para o aprimoramento profissional de seus colaboradores, conforme
o percentual de respostas situado nas escala bom (39,58%); ótimo (14,58%),
perfazendo o somatório de 54,16% nessas duas variáveis analisadas.

98

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

É significativo o percentual de respostas situadas nas escalas regular e fraco,
considerando o somatório dos dois segmentos (45,84%), sugerindo necessidade de
continuação de melhorias nessa área, com implantação de algumas políticas que
favoreçam o aprimoramento profissional de seus colaboradores, com apoio
institucional e oferecimento de cursos e programas de formação, vinculados às
diversas áreas de interesse de professores e funcionários.
- Sobre a possibilidade de crescimento de carreira em curto e médio prazo:
Quadro 30 – Possibilidade de crescimento de carreira em curto e médio prazo (Docentes e
Funcionários).
Docente

Docente %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Sim

37

50,68%

18

25,35%

55

38,19%

Não

6

8,22%

19

26,76%

25

17,36%

Alguma
possibilidade

24

32,88%

27

38,03%

51

35,42%

Não se aplica

6

8,22%

7

9,86%

13

9,03%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 15 – Possibilidade de crescimento de carreira em curto e médio prazo (Docentes e
Funcionários).
Docente
Funcionário

A maioria absoluta dos professores vê possibilidade ou, pelo menos, alguma
possibilidade de crescimento de carreia na UCSal, em curto ou médio prazo,
totalizando um somatório de 83,56% de respostas favoráveis.
Para os funcionários, também é positiva a opinião da maioria que considera
que existe possibilidade ou alguma possibilidade de crescimento profissional
(63,38%). É significativo o percentual de funcionários que afirma não haver essa
possibilidade de crescimento (26,76%).
- Em relação à questão “O progresso profissional das pessoas na UCSal se dá
com base no mérito de cada uma delas?”:
Quadro 31 – Progresso profissional com base no mérito (Docentes e Funcionários).
Docente

Docente - %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Sempre

19

26,03%

18

25,35%

37

25,69%

Quase
sempre

37

50,68%

22

30,99%

59

40,97%

Raramente

14

19,18%

28

39,44%

42

29,17%

Nunca

3

4,11%

3

4,23%

6

4,17%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Gráfico 16 – Progresso profissional com base no mérito (Docentes e Funcionários).
Docente
Funcionário

Em relação ao progresso profissional, a maioria dos professores afirma que
esse progresso se dá sempre, ou quase sempre por mérito, totalizando o percentual
de 76,71% de respostas nessas duas escalas analisadas.
Os funcionários seguem a mesma tendência e para 25,35%, esse progresso
se dá sempre com base no mérito de cada um, e para 30,99%, quase sempre,
perfazendo um total de 56,34% de respostas favoráveis. É significativo o percentual
daqueles que afirmam que raramente isso acontece (39,44%).
- Sobre a realização e reuniões de planejamento e avaliação:
Quadro 32 – Realização de reuniões de planejamento e avaliação (Docentes e
Funcionários).
Docente

Docente
-%

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Fraco

8

10,96%

10

14,08%

18

12,50%

Regular

16

21,92%

20

28,17%

36

25,00%

Bom

31

42,47%

25

35,21%

56

38,89%

Ótimo

18

24,66%

16

22,54%

34

23,61%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

101

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Gráfico 17 – Realização de reuniões de planejamento e avaliação (Docentes e
Funcionários).
Docente
Funcionário

A maioria dos professores avalia a área de planejamento e avaliação da
UCSal como boa (42,47%) e (24,66%) avaliam-na como ótima. Os funcionários
também a classificam como boa e ótima, com um percentual de (57,75%) na soma
dessas duas variáveis. Entre os funcionários é maior o percentual que considera
essa área regular (28,17%).
Ainda é significativo o percentual de respostas situadas nas escalas regular e
fraco, somando um total de 37,50% entre os dois segmentos. Estes dados sugerem
a necessidade de haver uma continuidade de investimentos nessa área, com
promoção de mais ações de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico e
administrativo, estabelecendo metas, ações e prioridades para cada setor, a cada
período letivo.
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- Em relação à questão: “Como você avalia a atenção da UCSal em relação a
sua saúde e de sua família, promoção de atividades de lazer e integração
docente além de apoio psicológico quando necessário?”:
Quadro 33 – Atenção da UCSal em relação à saúde do colaborador e de sua família
(Docentes e Funcionários).
Docente

Docente
-%

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Fraco

28

38,36%

33

46,48%

61

42,36%

Regular

25

34,25%

22

30,99%

47

32,64%

Bom

17

23,29%

13

18,31%

30

20,83%

Ótimo

3

4,11%

3

4,23%

6

4,17%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 18 – Atenção da UCSal em relação à saúde do colaborador e de sua família
(Docentes e Funcionários).
Docente

Funcionário

No quesito cuidado e atenção da UCSal com o corpo docente, principalmente
em relação à saúde, promoção de atividades de lazer e integração e apoio
psicológico, a maioria dos professores afirma ser fraco e regular, perfazendo um
total de 72,61% no somatório dessas duas variáveis.
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O mesmo ocorre com os funcionários que também consideram essa área
fraca e regular com um total de 77,47% de respostas negativas.
Deste modo, este conjunto de subsídios sugere a necessidade de se
aprofundar a política de benefícios da UCSal a seus colaboradores para que todos
se sintam acolhidos e valorizados dentro da Universidade e, sobretudo, continuarem
a ter motivação e satisfação no trabalho.

- Em relação à questão: “Você conhece o Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI), contendo a missão, os objetivos, metas e planos futuros da
UCSal?”:
Quadro 34 – Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (Docentes e
Funcionários).
Docente

Docente - %

Funcionário

Funcionário %

Total

% (Docente e
Funcionário)

Sim

53

72,60%

38

53,52%

91

63,19%

Não

20

27,40%

33

46,48%

53

36,81%

Total

73

100,00%

71

100,00%

144

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Gráfico 19 – Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (Docentes e
Funcionários).
Docente
Funcionário

A maioria dos professores e funcionários da UCSal conhece o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade, com um percentual de
respostas de 72,60% e 53,52%, respectivamente.
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No entanto, ainda é grande o percentual de funcionários que diz não conhecer
o PDI, (36,81%) o que sugere a necessidade de mais encontros da Reitoria com os
setores administrativos para apresentação e discussão dos principais objetivos e
metas da Universidade para os próximos 5 (cinco) anos.

- Em relação à questão: “Como você avalia sua sala dos professores quanto à
climatização, conforto, equipamentos e áreas de integração com seus
colegas?”:
Tabela 4 – Avaliação da sala dos professores (Docentes).
Docente

Docente - %

Fraco

3

4,11%

Regular

19

26,03%

Bom

37

50,68%

Ótimo

14

19,18%

Total

73

100,00%

Gráfico 20 – Avaliação da sala dos professores (Docentes).

Na opinião da maioria do corpo docente da UCSal, a sala dos professores é
boa (50,68%) e ótima (19,18%), perfazendo um percentual total de 70,86% de
respostas positivas quanto à climatização da sala, conforto, equipamentos e áreas
de integração com os colegas. Para 26,03% do corpo docente, essa área é
considerada regular e apenas 4,11% avaliam essa área como fraca.
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- Em relação à questão: “Como você considera o estímulo à pós-graduação docente
na UCSal?”:
Tabela 5 – Estímulo à Pós-Graduação Docente (Docentes).
Docente

Docente - %

Fraco

16

21,92%

Regular

21

28,77%

Bom

27

36,99%

Ótimo

9

12,33%

Total

73

100,00%

Gráfico 21 – Estímulo à Pós-Graduação Docente (Docentes).

No quesito relacionado ao estímulo à pós-graduação docente na UCSal, há
um certo equilíbrio entre as escalas trabalhadas. Para 36,99% dos professores, esse
estímulo é bom, seguido de 28,77% que avaliam esse estímulo como regular. No
entanto, considerando o percentual significativo de respostas nas escalas regular e
fraco (50,69%), maior do que aquele situado entre bom e ótimo (49,32%), sugere-se
revisão das políticas de incentivo à realização de cursos de pós-graduação (Lato e
Stricto Sensu) pelos docentes de graduação da UCSal.

106

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
- Em relação à questão: “Como você considera o estímulo à interdisciplinaridade na
UCSal”:
Tabela 6 – Estímulo à interdisciplinaridade (Docentes).
Docente

Docente - %

Fraco

19

26,03%

Regular

17

23,29%

Bom

32

43,84%

Ótimo

5

6,85%

Total

73

100,00%

Gráfico 22 – Estímulo à interdisciplinaridade (Docentes).

Em relação ao estímulo que a UCSal dá ao desenvolvimento de atividades
interdisciplinares, envolvendo os cursos de graduação da UCSal, boa parte dos
professores (43,84%), avaliam esse estímulo como bom e 6,85% como ótimo.
No entanto, é bastante significativo o percentual de professores que avaliam
esse estímulo como regular e fraco (49,32%), sugerindo oferecimento mais intenso
de atividades formativas complementares, por parte da universidade, que
asseguram o caráter interdisciplinar do conhecimento.
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- Em relação à questão: “Como você considera o estímulo à publicação docente na
UCSal?”:
Tabela 7 – Estímulo à publicação docente (Docentes).
Docente

Docente - %

Fraco

31

42,47%

Regular

23

31,51%

Bom

17

23,29%

Ótimo

2

2,74%

Total

73

100,00%

Gráfico 23 – Estímulo à publicação docente (Docentes).

Para a maioria dos docentes da UCSal, o estímulo que a UCSal dá à
publicação científica é fraco (42,47%) e regular (31,51%), perfazendo um total de
73,98% de respostas negativas. Para 23,29% esse estímulo é bom e apenas 2,74%
consideram-no ótimo.
Pelos resultados obtidos, há necessidade de haver maior investimento, por
parte da UCSal, na área de produção docente, incentivando a criação de grupos de
pesquisa, assim como o estímulo à participação de alunos e professores em eventos
científicos específicos de área.
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- Em relação à questão: “Como você avalia o desempenho da Coordenação de seu
curso (Graduação) e/ou programa (Pós-Graduação)”:
Tabela 8 – Desempenho da Coordenação de curso e/ou programa (Docentes).
Docente

Docente - %

Fraco

3

4,11%

Regular

10

13,70%

Bom

26

35,62%

Ótimo

34

46,58%

Total

73

100,00%

Gráfico 24 – Desempenho da Coordenação de curso e/ou programa (Docentes).

A maioria dos professores manifesta satisfação com o desempenho da
coordenação de seu curso. Para 46,58% esse desempenho é ótimo e bom
(35,62%), perfazendo um total de 82,20% de respostas positivas.
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- Em relação à questão: “Existem reuniões periódicas de planejamento e avaliação
com a finalidade de empreender ações de melhoria de serviços, estabelecendo metas
e elegendo prioridades para o seu curso e/ou programa?
Tabela 9 – Reuniões periódicas de planejamento e avaliação (Docentes).
Docente

Docente - %

Fraco

8

10,96%

Regular

16

21,92%

Bom

31

42,47%

Ótimo

18

24,66%

Total

73

100,00%

Gráfico 25 – Reuniões periódicas de planejamento e avaliação (Docentes).

As respostas dos professores em relação às atividades de planejamento e
avaliação e à existência de reuniões periódicas para empreender ações de
melhorias, no âmbito de seu curso, demonstram grande satisfação do corpo docente
com esta área.
Para 42,47% a periodicidade dessas reuniões é boa e para 24,66% é ótima,
perfazendo um total de 67,13% das respostas positivas.
Para 21,92% essa área é avaliada como regular e apenas 10,96%
consideram-na fraca.
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- Em relação à questão: “Como você avalia a atuação do Núcleo de Apoio à
Coordenação no que se refere às demandas de seu curso/programa?
Tabela 10 – Atuação do Núcleo de Apoio à Coordenação (Docentes).
Docente

Docente %

Fraco

4

5,48%

Regular

21

28,77%

Bom

36

49,32%

Ótimo

12

16,44%

Total

73

100,00%

Gráfico 26 – Atuação do Núcleo de Apoio à Coordenação (Docentes).

Os Núcleos de Apoio à Coordenação (NACs) também são muito bem
avaliados pelos professores, com um percentual significativo que considera esse
setor bom (49,32%) e ótimo (16,44%), completando 65,76% de satisfação com a
atuação e desempenho dos funcionários em relação ao atendimento das demandas
dos cursos de graduação.
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- Em relação à questão: “Como você considera sua relação com o corpo técnicoadministrativo da UCSal, ele facilita um elo entre você e a universidade, promovendo
uma integração dinâmica e eficiente?
Tabela 11 – Relação com o corpo técnico-administrativo da UCSal (Docentes).
Docente

Docente %

Fraco

4

5,48%

Regular

17

23,29%

Bom

30

41,10%

Ótimo

22

30,14%

Total

73

100,00%

Gráfico 27 – Relação com o corpo técnico-administrativo da UCSal (Docentes).

A relação dos professores com o corpo técnico-administrativo é considerado
pelo corpo docente como boa (41,10%) e como ótima (30,14%), perfazendo um total
de 71,24% de respostas positiva.

- Em relação à questão: “Você conhece o Projeto Pedagógico (PPC) do seu curso?”
Tabela 12 – Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso – PPC (Docentes).
Docente

Docente %

Sim

58

79,45%

Não

15

20,55%

Total

73

100,00%
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Gráfico 28 – Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso - PPC (Docentes).

A maioria dos professores que responderam à pesquisa (79,45%) diz
conhecer o PPC de seu curso e esse demonstra a participação direta do corpo
docente na implementação e desenvolvimento das atividades propostas no PPC de
seu curso.
- Em relação à questão: “Como você avalia a infraestrutura do seu campus?”
Tabela 13 – Infraestrutura do campus (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

93

8,38%

Regular

364

32,79%

Bom

529

47,66%

Ótimo

124

11,17%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 29 – Infraestrutura do campus (Alunos).
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Na questão que se refere à infraestrutura do campus, a avaliação feita pelos
alunos foi boa, de acordo com a preponderância das respostas na escala bom
(47,66%) e ótimo (11,17%), perfazendo um total de 58,83% de respostas positivas.
No entanto, os percentuais de respostas situadas na escala regular (32,79%)
e fraca (8,38%) perfazendo um total de 41,17%, são bastante significativas,
sugerindo a continuação de investimentos nesta área por parte da Universidade.

- Em relação à questão: “Como você avalia as instalações sanitárias/bebedouros em
seu campus?”
Tabela 14 – Instalações sanitárias/bebedouros do campus (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

252

22,70%

Regular

404

36,40%

Bom

369

33,24%

Ótimo

85

7,66%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 30 – Instalações sanitárias/bebedouros do campus (Alunos).

Para a maior parte dos estudantes, as instalações sanitárias/bebedouros dos
campi da UCSal são considerados fracas (22,70%) e regulares (36,40%),
perfazendo um total de 59,10% de respostas negativas.
Para 33,24% essas instalações são boas e apenas 7,66% avaliam essa área
como ótima.
Estes resultados indicam necessidades de melhorias nessa área.
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- Em relação à questão: “Como você avalia os Laboratórios de Informática
(iluminação, espaço, equipamentos e softwares)?”
Tabela 15 – Laboratórios de Informática (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

276

24,86%

Regular

390

35,14%

Bom

353

31,80%

Ótimo

91

8,20%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 31 – Laboratórios de Informática (Alunos).

Os dados da pesquisa que se referem aos laboratórios de informática,
revelam que há insatisfação por parte dos estudantes nesta área.
Para 24,86%, os Laboratórios de Informática são considerados fracos e para
35,14%, regulares.
É alto o percentual de respostas situadas nas escalas regular e fraco
(60,00%) sugerindo necessidade de melhorias dos laboratórios, principalmente, nos
aspectos de iluminação, espaço, equipamentos e software.
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- Em relação à questão: “Como você considera o acesso à internet na UCSal?”
Tabela 16 – Acesso à internet na UCSal (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

471

42,43%

Regular

313

28,20%

Bom

264

23,78%

Ótimo

62

5,59%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 32 – Acesso à internet na UCSal (Alunos).

A maioria absoluta dos estudantes da UCSal considera o acesso à internet
regular e fraco (70,63%).
Os dados revelam a necessidade de melhorias no oferecimento desse serviço
à comunidade.
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- Em relação à questão: “Qual a melhor forma de acesso às informações da UCSal?”
Tabela 17 – Melhor forma de acesso às informações da UCSal (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Redes
Sociais

187

16,85%

E-mail

339

30,54%

Site

502

45,23%

Telefone

61

5,50%

Informativo
Impresso

21

1,89%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 33 – Melhor forma de acesso às informações da UCSal (Alunos).

A maioria dos estudantes da UCSal considera que a melhor forma de acesso
às informações da UCSal é através de e-mail (30,54%) e site (45,23%).
Para 16,85% a melhor forma de acesso é através das redes sociais. Apenas
5,50% afirmam esse acesso ser melhor por telefone e 1,89% através de informativo
impresso.
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- Em relação à questão: “Como você avalia o seu curso (Graduação) e/ou programa
(Pós-Graduação) até agora?”
Tabela 18 – Avaliação dos cursos (Graduação) e/ou programas (Pós-Graduação) (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

68

6,13%

Regular

240

21,62%

Bom

595

53,60%

Ótimo

207

18,65%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 34 – Avaliação dos cursos (Graduação) e/ou programas (Pós-Graduação) (Alunos).

A maioria dos estudantes da UCSal estão muito satisfeitos com seu curso,
considerando o percentual de respostas situadas, majoritariamente, nas escalas
bom (53,60%) e ótimo (18,65%), perfazendo um total de 72,25% de respostas
positivas. Apenas 21,62% consideram seu curso regular e 6,13%, fraco.
- Em relação à questão: “As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação
integral, como cidadão e profissional?”
Tabela 19 – Contribuição das disciplinas estudadas para a formação (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Sim

1.066

90,63%

Não

55

4,95%

Não se
aplica

49

4,41%

Total

1.110

100,00%
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Gráfico 35 – Contribuição das disciplinas cursadas para a formação (Alunos).

A maioria absoluta dos estudantes afirma que as disciplinas cursadas na sua
área contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional (90,63%),
contra apenas 4,95% que disseram que não, que não contribuíram para sua
formação.

- Em relação à questão: “Como você avalia as disciplinas semipresenciais integrantes
da estrutura curricular do seu curso e/ou programa?”
Tabela 20 – Avaliação das disciplinas semipresenciais integrantes da estrutura curricular do
curso e/ou programa (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

162

14,59%

Regular

184

16,58%

Bom

154

13,87%

Ótimo

55

4,95%

Não se
aplica

555

50,00%

Total

1.110

100,00%
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Gráfico 36 – Avaliação das disciplinas semipresenciais integrantes da estrutura curricular do
curso e/ou programa (Alunos).

As respostas dos estudantes, referentes às disciplinas semipresenciais,
revelam, numa 1ª análise, o alto percentual de respostas situadas na escala “não se
aplica”, possivelmente em função dessas disciplinas integrarem o Eixo de Formação
Geral e serem oferecidas apenas aos alunos dos primeiros semestres.
A maioria dos estudantes que frequentaram essas disciplinas mostra
insatisfação com essa área de EAD na UCSal. Para 31,37% dos estudantes essas
disciplinas foram avaliadas como fracas e regulares, contra aqueles que avaliaram
como boa e ótima (18,82%).
Estes

dados

indicam

necessidade

de

melhorias

na

área

EAD,

especificamente nas disciplinas do Eixo de Formação Geral.

- Em relação à questão: “Nessas disciplinas oferecidas na modalidade EAD, o curso
disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes?”
Tabela 21 – Disponibilidade de monitores ou tutores para auxiliar os alunos nas disciplinas
na modalidade EAD (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Sim

275

24,77%

Não

162

14,59%

Não se
aplica

673

60,63%

Total

1.110

100,00%
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Gráfico 37 – Disponibilidade de monitores ou tutores para auxiliar os alunos nas disciplinas
na modalidade EAD (Alunos).

É alto o percentual de respostas situadas na escala “não se aplica” (60,63%),
o que pode indicar que esses estudantes não frequentaram as disciplinas
semipresenciais por serem oferecidas, pela Universidade, apenas nos 1º semestres.
A maioria que frequentou essas disciplinas afirma que o curso disponibilizou
monitores ou tutores para auxiliar os estudantes e, apenas, 14,59% diz que não, que
não disponibilizou esses tutores.

- Em relação à questão: “Como você considera a atuação da UCSal na aplicação de
atividades e experiências diversificadas de estágio supervisionado para seu
aprimoramento profissional?”
Tabela 22 – Atuação da UCSal na aplicação de atividades e experiências de estágio
supervisionado (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

216

19,46%

Regular

202

18,20%

Bom

250

22,52%

Ótimo

103

9,28%

Não se
aplica

339

30,54%

Total

1.110

100,00%
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Gráfico 38 – Atuação da UCSal na aplicação de atividades e experiências de estágio
supervisionado (Alunos).

Sobre os estágios supervisionados é alto o percentual de alunos que
responderam “não se aplica”, considerando que ele é apenas ofertado aos alunos
que já estão mais no final do curso.
No entanto, para os que realizaram o Estágio Supervisionado, a maioria
considera que a atuação da UCSal, nessa área, foi fraca (19,46%) e regular
(18,20%), completando um total de 33,76%, contra aqueles que avaliaram essa área
como boa e ótima (31,70%).
Estes resultados mostram que a UCSal, através de seus cursos, precisa fazer
uma reestruturação do Estágio Supervisionado, melhorando as referências que tem
sido oferecidas, com a supervisão direta do coordenador de estágios e
acompanhamento individualizado dos estagiários.

- Em relação à questão: “Como você avalia o atual sistema de avaliação de
aprendizagem dos estudantes?”
Tabela 23 – Sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

220

19,82%

Regular

368

33,15%

Bom

435

39,19%

Ótimo

87

7,84%

Total

1.110

100,00%
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Gráfico 39 – Sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes (Alunos).

A percepção que os estudantes têm do sistema de avaliação da
aprendizagem da UCSal varia entre as escalas regular (33,15%) e bom (39,19%),
havendo um certo equilíbrio entre essas duas escalas avaliadas.
No entanto, é maior o percentual dos que consideram esse sistema fraco e
regular (52,97%), contra aqueles que o consideram bom e ótimo (47,03%).
Estes dados sugerem uma revisão do sistema de avaliação da aprendizagem
dos estudantes da UCSal.

- Em relação à questão: “Como você considera a representação estudantil relacionada
ao seu curso e/ou programa?”
Tabela 24 – Representação Estudantil (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

612

55,14%

Regular

218

19,64%

Bom

213

19,19%

Ótimo

67

6,04%

Total

1.110

100,00%
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Gráfico 40 – Representação estudantil (Alunos).

Sobre a representação estudantil relacionada ao curso, a maioria dos alunos
considera essa representação fraca (55,14%), seguido de regular (19,64%),
perfazendo um total de 74,78% das respostas.
Os dados sugerem melhorias na organização dos estudantes, no que se
refere à sua representação nos órgãos colegiados, para uma participação mais
efetiva nos problemas relacionados ao seu curso.
- Em relação à questão: “Como você avalia a utilização pelo corpo docente de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor
multimídia, Ambiente Virtual da Aprendizagem – AVA, Laboratórios de Informática)?”
Tabela 25 – Utilização de TICs pelo corpo docente (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

287

25,86%

Regular

395

35,59%

Bom

344

30,99%

Ótimo

84

7,57%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 41 – Utilização de TICs pelo corpo docente (Alunos).
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Na questão que se refere à utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), pelos professores, a maioria dos estudantes avalia essa área
como fraca (25,86%) e regular (35,59%), com um total de 61,55% de respostas
negativas.
Estes resultados indicam que deve haver melhorias nesta área, com mais
investimentos na capacitação de professores para uso mais frequente das TICs,
como estratégia de ensino diferenciada, com impacto positivo na aprendizagem dos
estudantes.

- Em relação à questão: “Qual o seu conceito sobre a disponibilidade dos professores
para atenderem aos estudantes fora do horário das aulas?”
Tabela 26 – Disponibilidade dos professores para atenderem aos alunos fora do horário das
aulas (Alunos).
Aluno

Aluno - %

Fraco

366

32,97%

Regular

308

27,75%

Bom

290

26,13%

Ótimo

146

13,15%

Total

1.110

100,00%

Gráfico 42 – Disponibilidade dos professores para atenderem aos alunos fora do horário
das aulas (Alunos).

125

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Sobre a disponibilidade dos professores para atenderem os estudantes fora
do

horário

das

aulas,

os

alunos

avaliaram

essa

disponibilidade,

preponderantemente, como fraca (32,97%) e regular (27,75%).
Para 26,13%, essa disponibilidade é boa e apenas 13,15% consideram-na
ótima. Os dados sugerem a necessidade de mais tempo dos professores para
atenderem às necessidades dos alunos.
- Em relação à questão: “Qual o seu nível de escolaridade?”
Tabela 27 – Nível de escolaridade (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fundamental
incompleto

0

0,00%

Fundamental
completo

0

0,00%

Médio
incompleto

0

0,00%

Médio
completo

6

8,45%

Superior
incompleto

6

8,45%

Superior
cursando

13

18,31%

Superior
completo

22

30,99%

PósGraduação

24

33,80%

Total

71

100,00%
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Gráfico 43 - Nível de escolaridade (Funcionários).

O corpo técnico-administrativo da UCSal na sua maioria, tem escolaridade
universitária, com o curso superior completo (30,99%) e Pós-graduação (33,80%).
Parte menor dos funcionários dizem ainda estar cursando o ensino superior
(18,31%) e apenas 8,45% dizem ter completado o ensino médio de escolaridade.
- Em relação à questão: “Como você considera seu local de trabalho, condições
físicas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das suas atividades?”
Tabela 28 – Local de trabalho (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

5

7,04%

Regular

23

32,39%

Bom

32

45,07%

Ótimo

11

15,49%

Total

71

100,00%

Gráfico 44 – Local de trabalho (Funcionários).
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Parte preponderante do corpo técnico-administrativo considera seu local de
trabalho bom (45,07%) e ótimo (15,49%), perfazendo um total de 60,56% de
respostas positivas. Ainda é significativo o percentual daqueles que consideram seu
local de trabalho regular (32,39%) e fraco (7,04%), sugerindo continuação de
investimentos, por parte da Universidade, nas condições físicas e equipamentos
necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas.

- Em relação à questão: “Quando falta algum recurso em seu ambiente de trabalho e
você solicita reposição, esse processo acontece de forma fácil, rápida e pontual?”
Tabela 29 – Reposição de recursos no ambiente de trabalho (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

3

4,23%

Regular

28

39,44%

Bom

28

39,44%

Ótimo

12

16,90%

Total

71

100,00%

Gráfico 45 – Reposição de recursos no ambiente de trabalho (Funcionários).

Há um equilíbrio nas respostas dos funcionários relacionadas à agilidade de
atendimento na reposição de algum recurso em seu ambiente de trabalho. Para
39,44% esse processo é regular e 39,44% dos funcionários, dizem ser bom.
Para 16,90%, esse processo acontece de forma ótima e apenas 4,23%,
dizem ser fraco esse processo de reposição.
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- Em relação à questão: “Sobre a transparência dos procedimentos, agilidade no
encaminhamento das demandas de seu setor ou unidade, você considera a UCSal?”
Tabela 30 – Transparência dos procedimentos, agilidade no encaminhamento de demandas
(Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

7

9,86%

Regular

24

33,80%

Bom

25

35,21%

Ótimo

15

21,13%

Total

71

100,00%

Gráfico 46 – Transparência dos procedimentos, agilidade no encaminhamento de
demandas (Funcionários).

Há um equilíbrio nas respostas do corpo técnico-administrativo relacionado à
transparência de procedimentos e agilidade no encaminhamento das demandas de
seu setor. Para 35,21% esse processo é bom e para 33,80% é regular.
Para 21,13% dos funcionários esse processo é ótimo e apenas 9,86%
consideram-no fraco.
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- Em relação à questão: “Como você considera o estímulo de seus chefes diretos;
eles ajudam você no trabalho, dialogam e são amistosos?”
Tabela 31 – Estímulo dos chefes diretos (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

4

5,63%

Regular

11

15,49%

Bom

24

33,80%

Ótimo

32

45,07%

Total

71

100,00%

Gráfico 47 – Estímulo dos chefes diretos (Funcionários).

A maioria absoluta dos funcionários técnico-administrativos afirma ser bom e
ótimo o estímulo que seus chefes diretos dão ao seu trabalho (33,80% e 45,07%,
respectivamente).
Para 15,49% esse estímulo é regular e apenas 5,63% consideram esse
estímulo fraco.
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- Em relação à questão: “A UCSal aproveita cursos externos (técnicos, científicos,
profissionais) que você possui para sua formação continuada?”
Tabela 32 – Aproveitamento de cursos externos para formação continuada (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

28

39,44%

Regular

20

28,17%

Bom

14

19,72%

Ótimo

9

12,68%

Total

71

100,00%

Gráfico 48 – Aproveitamento de cursos externos para formação continuada (Funcionários).

Sobre o aproveitamento de cursos externos para o crescimento e formação
continuada dos funcionários dentro da Universidade, a avaliação não foi boa. A
maioria considera esse aproveitamento fraco (39,44%) e regular (28,17%),
completando um percentual total de 67,61% de respostas negativas.
Para 19,72% esse aproveitamento é bom e apenas 12,68% consideram-no
ótimo.
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- Em relação à questão: “Você tem uma relação boa com os estudantes, baseada no
respeito, e do mesmo modo, os estudantes tratam você assim?”
Tabela 33 – Relacionamento com os estudantes (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

0

0,00%

Regular

0

0,00%

Bom

16

22,54%

Ótimo

44

61,97%

Não se
Aplica.
Não tenho
atividades
vinculadas
aos
alunos

11

15,49%

Total

71

100,00%

Gráfico 49 – Relacionamento com os estudantes (Funcionários).

O relacionamento do corpo técnico-administrativo com os estudantes é, na
ótica dos funcionários, bom (22,54%) e ótimo (61,97%).
Não há respostas nas escalas regular e fraco.
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- Em relação à questão: “Você tem uma relação boa com os professores, os atende
assim que pedem, com o respeito e a dignidade que merecem e do mesmo modo, os
professores tratam você assim?”
Tabela 34 – Relacionamento com os professores (Funcionários).
Funcionário

Funcionário
-%

Fraco

0

0,00%

Regular

2

2,82%

Bom

19

26,76

Ótimo

42

59,15%

Não se
Aplica.
Não tenho
atividades
vinculadas
aos
professore
s

8

11,27%

Total

71

100,00%

Gráfico 50 – Relacionamento com os professores (Funcionários).

O relacionamento do corpo técnico-administrativo com os professores é, na
ótica dos funcionários, ótimo (59,15%) e bom (26,76%). Apenas 2,82% consideram
esse relacionamento regular.
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1.1.3. Análise Qualitativa da Parte Objetiva
Nesta subseção, apresenta-se a análise dos principais resultados da
questão aberta da Escuta UCSal, para as três categorias: corpo docente, corpo
discente e técnico-administrativo.
Análise Qualitativa – Corpo Docente
Do ponto de vista do segmento docente, o resultado da pesquisa revela
um contingente de 73 (setenta e três) professores respondentes à questão aberta,
exatamente o mesmo número dos professores que responderam às perguntas
objetivas contidas no questionário disponibilizado em formulário eletrônico.
Foi possível apreender por parte do corpo docente, um conjunto de
particularidades, reivindicações e anseios , em grande parte, reforçam os resultados
das questões objetivas mas que também indicam, em outros momentos, aspectos
não contemplados nas questões fechadas.
Merecem destaque as indicações sugeridas pelo corpo docente,
apresentadas abaixo, relacionadas a diversas dimensões da Universidade e dos
cursos e que foram organizadas nas seguintes categorias de análise: Políticas para
o Ensino, Pesquisa e Extensão; Corpo Social; Comunicação com a sociedade;
Infraestrutura

Física;

Organização

e

Gestão

da

Instituição;

Avaliação

e

Planejamento.
Quadro 35: Politicas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (Docentes).
Percentual
Descrição
Quantidade
%
Incentivar e fortalecer grupos de pesquisa.

6

17,65%

5

14,71%

3

8,82%

Promover a qualificação dos professores com apoio
Institucional para realização de Mestrado e
Doutorado.
Apoiar os professores Mestres e Doutores na
divulgação de suas produções científicas em
eventos e congressos.
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Elaborar plano de melhorias para os cursos de
graduação com ênfase no ENADE.
Melhorar o funcionamento da caderneta eletrônica.

5

14,71%

7

20,59%

3

8,82%

5

14,71%

34

100,00%

Melhorar o atendimento dos Núcleos de Assistência
à Coordenação-NAC e Secretaria Geral de Cursos SGC.
Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos-PPC
dos cursos e implementar ações de avaliação e
acompanhamento das atividades propostas.
TOTAL
Fonte: CPA – UCSal.

Em relação às políticas para o ensino, pesquisa e extensão, há uma
série de aspectos sugeridos pelos professores da UCSal que devem ser
considerados pela Universidade. Na dimensão pesquisa, alguns professores
(17,65%) alertam para a necessidade de maior incentivo e fortalecimento dos grupos
de pesquisa e produção científica institucionalizada. Para 14,65% do professorado
seria necessário maior apoio e incentivo à qualificação docente, por parte da
universidade através do oferecimento de cursos de mestrado e doutorado para os
professores, aumentando a quantidade de docentes com melhor qualificação e com
isso agregar mais qualidade à proposta pedagógica.
As propostas dos professores referentes à produção científica estão
voltadas ao estímulo de docentes e discentes para o desenvolvimento de pesquisa e
sugerem a publicação de artigos, orientação de iniciação científica e de
reestruturação do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC; 8,82%
reivindicam subsídios através de bolsa de estudos, apoio financeiro para
participação em eventos e a implantação de uma revista para publicação dos
trabalhos da Semana de Mobilização Científica - SEMOC.
Na área do ensino, 14,71% do corpo docente se refere à necessidade
de elaboração de um plano de melhorias para os cursos de graduação com ênfase
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE. Sugerem campanhas
de sensibilização para os alunos sobre o ENADE; reuniões mensais com os lideres
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de sala para incentivá-los e conscientizá-los sobre a importância deste exame e
elaborar avaliações multidisciplinares que se assemelhem às avaliações do ENADE.
Alguns professores (20,59%) também expressam alguma dificuldade
com a caderneta eletrônica, que na opinião deles, interfere no ensino em função da
lentidão do sistema de informática que prejudica o controle e acompanhamento da
aprendizagem dos estudantes.
Outro aspecto que também merece destaque, e que foi comentado por
alguns professores (14,71%), foi a necessidade de atualização dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos - PPC e elaboração de um plano de acompanhamento e
avaliação das atividades propostas nos projetos pedagógicos.
Quadro 36: Corpo Social (Docentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Implementar o novo Plano de Cargos, Carreiras e
Salários - PCCS da UCSal.
Desenvolver políticas de promoção e remuneração
na carreira profissional docente.
Ampliar e diversificar os programas de
aperfeiçoamento e capacitação docente.
Apoiar pesquisa dos professores que tem regime de
Regime de Tempo Contínuo – RTC.
TOTAL

12

50,00%

5

20,83%

5

20,83%

2

8,33%

24

100%

Fonte: CPA – UCSal.

Em relação às politicas de pessoal, e mais especificamente ao
atendimento social do corpo docente, os aspectos mais destacados pelos
respondentes à questão aberta, referem-se à necessidade de apresentação e
discussão do novo Plano de

Cargos, Carreiras

e Salários

(50,00%)

e

desenvolvimento de políticas institucionais de promoção/remuneração (20,83%).
Alguns professores (20,83%) também manifestaram preocupação com
a escassez de cursos de formação continuada e sugerem a ampliação e
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diversificação de programas de aperfeiçoamento e capacitação docente a exemplo
do Programa Espaço Docente - PED.
Quadro 37: Comunicação com a Sociedade (Docentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Criar suporte técnico para o corpo docente no que
se refere ao registro de dados acadêmicos na

4

33,33%

2

16,67%

3

25,00%

3

25,00%

12

100,00%

caderneta eletrônica.
Atualizar o site e as informações relativas à pósgraduação.
Melhorar a área de Comunicação e Marketing da
UCSal, principalmente na captação de alunos novos.
Melhorar a comunicação internamente, fazendo
circular melhor as informações entre os setores.
TOTAL
Fonte: CPA – UCSal.

Em relação à dimensão Comunicação com a Sociedade, alguns
professores (33,33%) reivindicam melhorias nessa área e maior apoio institucional
no que se refere a informações ligadas aos registros acadêmicos e à caderneta
eletrônica.
Há também referência à necessidade de atualização do site da pósgraduação (16,67%), com alegação de que há mais de 2 (dois) anos, a UCSal não
atualiza o banco de dissertações e teses, nem inclui versões em outros idiomas no
site institucional. Alguns professores (25,00%) solicitam melhorar a imagem da
Universidade junto ao publico externo e desenvolver estratégias de Marketing para
ampliar o número de alunos na Universidade. O mesmo número de professores
(25,00%) sugere melhorias na comunicação interna, principalmente no que se refere
à circulação das informações entre os setores.

137

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Quadro 38: Organização e Gestão (Docentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Ampliar os programas de pós-graduação.

2

4,44%

Criar regimento para a pós-graduação.

2

4,44%

6

13,33%

7

15,56%

4

8,89%

4

8,89%

1

2,22%

5

11,11%

2

4,44%

6

13,33%

6

13,33%

45

100,00%

Criar um setor de captação e permanência de
alunos.
Criar um programa de alunos egressos.
Criar um programa institucional de seleção de
professores.
Promover a integração entre corpo docente,
discente e técnico-administrativo da Universidade.
Investir mais no produto Cursos Superiores de
Tecnologia – CST.
Criar estratégias institucionais para elevação dos
conceitos dos cursos no ENADE/CPC.
Agilizar os processos administrativos e
organizacionais da UCSal.
Maior compartilhamento nas decisões e amplitude
de diálogo entre a UCSal e o corpo docente.
Ampliar o atendimento aos estudantes através do
oferecimento de núcleos de apoio psicopedagógico,
por curso.
TOTAL
Fonte: CPA – UCSal.

Em relação à dimensão Organização e Gestão da UCSal, as principais
reivindicações dos professores referem-se à necessidade de se criar um setor de
captação e permanência dos estudantes (13,33%) assim como se criar um programa
de egressos (15,56%). Número significativo de professores (13,33%) sugere maior
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compartilhamento das decisões institucionais entre a comunidade acadêmica,
ampliação do diálogo entre o corpo docente, discente e o corpo administrativo e
melhorias no atendimento aos estudantes com dificuldades de aprendizagem
através de núcleos de apoio psicopedagógico para dar encaminhamento às
demandas dos estudantes e conflitos na relação professor/aluno (13,33%).
Há também referências à importância de haver maior agilidade nos
processos organizacionais e administrativos da UCSal (4,44%), à criação de um
programa institucional de seleção de professores (8,89%) e à necessidade de maior
integração entre o corpo docente, discente e técnico-administrativo (8,89%).
Percentual significativo de professores (11,11%) reivindicam a
implementação de estratégias e ações institucionais para elevação dos conceitos do
ENADE e CPC, atribuídos pelo MEC aos cursos de graduação, como forma de atrair
mais alunos para a Universidade.
Quadro 39: Infraestrutura Física (Docentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Melhorar a infraestrutura das salas de aula e
laboratórios de informática.
Melhorar e ampliar os espaços de convivência e
alimentação dos campi.
Melhorar a internet nos campi.
Ampliar a instalação de equipamentos de Datashow
e som nas salas de aula.
Adequar os espaços e instalações da sala dos
professores.
TOTAL

2

7,14%

9

32,14%

7

25,00%

4

14,29%

6

21,43%

28

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Em relação à área de infraestrutura, as principais reivindicações do
corpo docente estão ligadas ao número insuficiente de equipamentos em sala de
aula mencionadas por 14,29% dos professores; a melhorias na infraestrutura das
salas de aula e dos laboratórios (7,14%); e a melhorias e ampliação dos espaços de
convivência e alimentação dos campi (32,14%).
Há também referência à sala de professores que na opinião de 21,43%, do
corpo

docente,

não

proporciona

adequado

atendimento

aos

estudantes

necessitando de uma reestruturação com revisão e adequação dos espaços e
instalações.
Número significativo de professores (25,00%) reivindica melhorias no acesso
à internet nos campi com ampliação do sistema Wi-Fi.
Quadro 40: Avaliação e Planejamento (Docentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Criar estratégias em cada curso para melhorar a
nota do ENADE.
Conscientizar o corpo docente a respeito da
importância de elaborar o seu plano de ensino.
Melhorar o perfil do aluno ingressante na UCSal por
meio de aprimoramento e apoio acadêmico.
Ajustar o sistema de avaliação de aprendizagem da
UCSal.
Diversificar estratégias avaliativas enfatizando o uso
de questões discursivas de caráter interdisciplinar.
Acompanhar e avaliar a implementação dos PPC
dos cursos de graduação.
TOTAL

4

19,05%

3

14,29%

5

23,81%

4

19,05%

3

14,29%

2

9,52%

21

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.
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Na dimensão avaliação e planejamento, parte do corpo docente da UCSal
que participou da pesquisa (23,81%), manifesta preocupações com o perfil dos
alunos ingressantes na UCSal e sugerem medidas de aprimoramento e apoio
pedagógico a esses estudantes no decorrer do curso. Há também preocupações
sobre as notas no Enade e alguns sugerem a criação de estratégias para a melhoria
dos conceitos nos cursos (19,05%); o mesmo percentual de professores sugere
ajustes no sistema de avaliação dos estudantes e 14,29% se refere à necessidade
de se adotar experiências avaliativas que enfatizem o uso de questões de caráter
interdisciplinar próximas à prova do Enade. O mesmo percentual de professores
explicita a necessidade de elaboração dos planos de ensino por cada professor,
discussão e entrega aos alunos no começo de cada semestre letivo. Parte menor
(9,52%) faz referência à necessidade de acompanhamento e avaliação dos PPC dos
cursos com a participação de alunos e professores.

Análise Qualitativa – Corpo Discente
Em relação ao segmento discente, apresenta-se, abaixo, a análise
qualitativa dos resultados obtidos, a partir das respostas dadas pelo referido
segmento à questão aberta (608 respostas) constante do questionário da Escuta
UCSal 2016. A referida análise contempla 5 (cinco) categoriais de análise
(infraestrutura; atendimento ao discente; ensino/corpo docente; avaliação de
aprendizado e gestão/UCSal) devidamente ilustradas em quadros, organizadas com
base nas respostas dos alunos.

Quadro 41: Infraestrutura Física (Discentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Melhorar a segurança dos alunos nos campi e
externamente nos pontos de ônibus.
Modernizar a estrutura das instalações sanitárias e
bebedouros dos campi.

13

14,44%

5

5,56%
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Melhorar a quantidade e qualidade dos projetores
multimídias em sala de aula, assim como a

11

12,22%

3

3,33%

19

21,11%

2

2,22%

2

2,22%

8

8,89%

5

5,56%

17

18,89%

5

5,56%

90

100%

manutenção do ar condicionado.
Criar espaço de descanso para funcionários da
manutenção e limpeza no prédio da Saúde, em
Pituaçu.
Reestruturar o espaço de alimentação no campus de
Pituaçu.
Oferecer balcão de atendimento ao público carente,
à tarde, em Pituaçu.
Criar laboratórios específicos para os cursos.
Disponibilizar mais salas de impressão no campus
de Pituaçu.
Ampliar o número de banheiros nos campi.
Reestruturar a conexão da internet nos campi,
através do sistema Wi-Fi.
Agilizar o atendimento da SGC disponibilizando
alguns serviços pela internet.
TOTAL
Fonte: CPA – UCSal.

Relativamente

ao segmento

Corpo

Discente,

as

narrativas

e

depoimentos dos estudantes referentes à infraestrutura, revelam uma série de
opiniões que merecem atenção por parte dos gestores da Universidade em função
da regularidade e elevada frequência das respostas. Abaixo, apresentam-se as
principais reivindicações dos alunos nesta área:
 14,44% dos alunos mencionaram problemas na segurança dos campi,
sobretudo nos estacionamentos e nos pontos de ônibus e sugerem
melhorar a iluminação e fiscalização à noite.
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 12,22% sugerem melhorar a infraestrutura das salas de aula,
ampliando o número de projetores multimídia e a ampliação e
manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
 21,11% demonstram grande insatisfação com o serviço de alimentação
no campus de Pituaçu e referem-se à falta de higiene, à baixa
qualidade dos lanches e ao local inadequado dos carros fast-food.
 18,89% das respostas enfatizam a necessidade de reestruturar o sinal
WI-FI nos campi para que os estudantes possam ter fácil acesso à
internet e desenvolver seus estudos e pesquisas adequadamente.

Quadro 42: Atendimento ao Discente (Discentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Melhorar o atendimento ao discente pela SGC.
Disponibilizar maior quantidade de computadores
nos laboratórios.
Melhorar o atendimento do Núcleo de atendimento à
Coordenação - NAC em Pituaçu.
Melhorar o atendimento da UCSal aos estudantes
via telefone.
Melhorar o relacionamento entre professores e
estudantes.
Melhorar o atendimento dos estudantes por parte
dos coordenadores de curso.
Melhorar o portal do aluno.
Estreitar o relacionamento da Universidade com o
alunado.
TOTAL

9

7,44%

12

9,92%

2

1,65%

24

19,83%

14

11,57%

28

23,14%

14

11,57%

18

14,88%

121

100%

Fonte: CPA – UCSal.
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Sobre o atendimento aos estudantes, os depoimentos dos
alunos na questão aberta revelam preocupações, considerando a frequência das
respostas em alguns pontos essenciais que passamos a destacar:


19,83% das reivindicações se relacionam com o atendimento aos alunos via
telefone. Os estudantes manifestam grande insatisfação com esta área,
alegam descaso de alguns funcionários no atendimento ao telefone, e
extrema má vontade em atender. Algumas respostas sinalizam a necessidade
de existir na UCSal uma central única de telefone para uniformizar as
informações institucionais.



11,57% dos estudantes solicitam melhor atendimento por parte dos
professores da UCSal. Segundo esses depoimentos, alguns professores
tratam mal os alunos, são desrespeitosos com os estudantes e não tem
paciência para atender os alunos que demonstram ter dificuldades de
aprendizagem.



23,14% manifestam ter dificuldades de comunicação e de acesso aos
coordenadores. Alegam não terem conseguido atendimento ao longo do
semestre e as resoluções de problemas urgentes tem sido sempre adiadas,
na opinião desses estudantes.



11,57% solicitam melhorar o portal do aluno. As observações estão
relacionadas a informações que os estudantes necessitam e que o portal não
contempla como postagem de notas e de trabalhos, prazos e orientações
pedagógicas.

 14,88% reivindicam maior respeito às opiniões dos estudantes nas suas
demandas, antes da tomada de decisões por parte da Reitoria, que muitas
vezes são prejudiciais aos alunos, como por exemplo, as mudanças recentes
no sistema de avaliação da aprendizagem dos estudantes.
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Quadro 43: Ensino/Corpo Docente (Discentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Reestruturar as disciplinas do Eixo de Formação

29

13,33%

20

10,26%

3

1,54%

Maior incentivo aos alunos monitores.

2

1,03%

Renovar o quadro de professores da UCSal.

35

17,95%

5

2,56%

8

4,10%

7

3,59%

24

12,31%

3

1,54%

18

9,23%

32

16,41%

3

1,54%

Geral - EFG na modalidade EAD.
Maior disponibilidade dos coordenadores de curso
para atendimento aos estudantes.
Oferecer mais incentivos aos alunos no que se
refere ao desenvolvimento de pesquisas científicas.

Organizar melhor a logística de elaboração do
horário de aulas a cada início de semestre.
Ampliar o controle sobre as faltas dos professores
às aulas.
Implantar Centros Acadêmicos nos cursos de
graduação para melhor diálogo entre estudantes e
coordenação.
Estreitar os canais de Comunicação entre os alunos
e a Reitoria para que os estudantes participem mais
ativamente nas decisões do curso.
Disponibilizar materiais de estudo para alunos, por
meio de cada professor, a exemplo de apostilas e
manuais para dar mais praticidade ao aprendizado.
Ouvir os estudantes no que se refere às mudanças
do sistema de avaliação de aprendizagem.
Reestruturar

o

sistema

de

avaliação

de

aprendizagem da UCSal.
Conscientizar os estudantes para a importância do
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ENADE.
Melhorar o corpo docente dos cursos.
Ampliar a possibilidade de oferta de disciplina à
noite.
TOTAL

6

3,08%

3

1,54%

195

100%

Fonte: CPA – UCSal.

Em relação ao Ensino/Corpo docente há também uma serie de
observações e reivindicações dos estudantes que assumem importância pelo
número significativo de respostas dadas. Eis as principais:
 13,33% dos estudantes manifestam grande insatisfação com o
ensino EAD das disciplinas do EFG – Eixo de Formação Geral e
solicitam

uma

desorganização,

restruturação
problemas

de

imediata

desta

comunicação

área.

entre

Alegam

coordenador,

professor e alunos; ausência de encontros presenciais; falta de apoio
dos tutores às aulas, matrizes curriculares contendo conteúdos inúteis
para a formação dos estudantes.
 17,95% das reivindicações vão para o quadro atual de docentes da
UCSalL que, segundo os estudantes, precisa de uma renovação. Fazem
referência a faltas frequentes e ao descompromisso de alguns
professores com a Universidade; a metodologias ultrapassadas; a
inadequações e equívocos em relação aos métodos de avaliação de
aprendizagem, ao descumprimento dos prazos institucionais e à pouca
responsabilidade e atenção de alguns professores com os seus alunos.
 10,26%

solicitam

mais

tempo

e

mais

disponibilidade

dos

coordenadores de cursos para atendimento às reivindicações dos
estudantes.
 12,31% solicitam maior comunicação e aproximação da Reitoria com
os alunos e maior compartilhamento das mudanças institucionais.
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 9,23% solicitam que os estudantes sejam mais ouvidos pela alta
gestão da Universidade em questões que afetam diretamente a vida dos
alunos.
 16,41% solicitam uma reestruturação e adequação do sistema de
avaliação de aprendizagem e uma revisão completa em relação à prova
final, prova substitutiva, segunda chamada, avaliação integradora e
média de promoção dos estudantes. Alegam que as mudanças ocorridas
até o momento têm trazido muitos prejuízos para os alunos e que não
estão proporcionando crescimento nem melhor aprendizado.

Quadro 44: Avaliação e Planejamento (Discentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Ajustar o sistema de avaliação da UCSal.
Respeitar o contrato dos alunos veteranos em
relação às regras do sistema de avaliação.
Consultar e discutir com os alunos as mudanças
sobre o sistema de avaliação de aprendizagem.
Prestigiar mais as licenciaturas.
Atualizar o acervo bibliográfico dos cursos de
graduação da UCSal.
Investir mais na preparação dos alunos para o
ENADE.
Melhorar a titulação do corpo docente da UCSal.
Maior representatividade do alunado junto aos
colegiados dos cursos.
TOTAL

32

31,07%

12

11,65%

18

17,48%

5

4,85%

21

20,39%

7

6,80%

6

5,83%

2

1,94%

103

100%

Fonte: CPA – UCSal.

147

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Em relação à questão aberta, foram enfatizados pelos estudantes os
seguintes aspectos no que se refere ao planejamento e avaliação dos cursos de
graduação:
 31,07% dos estudantes reivindicam um ajuste e atualização do
sistema de avaliação da UCSal.
 11,65% comentam a necessidade de se manter o contrato que foi
assinado entre UCSal e estudantes veteranos em relação às regras do
sistema de avaliação de aprendizagem.
 17,48% afirmam que as mudanças deveriam ter passado pela
escuta e consulta dos alunos para haver uma aprovação conjunta entre
as partes interessadas.
 20,39% reivindicam melhorias no acervo bibliográfico dos cursos de
graduação, com ampliação do número de livros para atender à demanda
dos alunos.

Quadro 45: Organização e Gestão UCSal (Discentes).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Criar vínculos entre o empresariado e as áreas de

3

4,41%

6

8,82%

Implantar um sistema de ouvidoria.

8

11,76%

Melhorar o processo seletivo dos alunos da UCSal.

6

8,82%

13

19,12%

13

19,12%

8

11,76%

atuação dos cursos existentes na UCSal.
Capacitar melhor os funcionários que trabalham com
atendimento de alunos.

Fiscalizar

e

cobrar

mais

dos

professores

o

cumprimento dos prazos institucionais.
Melhorar a seleção dos professores da UCSal,
implantando um programa de seleção institucional.
Implantar os colegiados em todos os cursos.

148

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Agilizar os processos administrativos da UCSal.
Organizar melhor a elaboração dos horários de aula
dos cursos, no inicio de cada semestre do ano letivo.
TOTAL

6

8,82%

5

7,35%

68

100%

Fonte: CPA – UCSal.

As respostas dos estudantes à questão aberta, no que se refere à
dimensão organização e gestão da UCSal evidenciaram uma série de problemas
que são explicitados a seguir:
 8,82% comentam a necessidade da Universidade capacitar melhor
os seus funcionários que lidam diretamente com atendimento para que
estejam preparados para lidar com os estudantes, esclarecendo suas
dúvidas e questionamentos.
 11,76% solicitam a implantação de um sistema de ouvidoria para
resolução de problemas rotineiros e que, muitas vezes, geram
insatisfação entre os estudantes.
 8,82% comentam a necessidade de se realizarem processos
seletivos de alunos mais rigorosos para melhorar o nível dos estudantes
que ingressam na UCSal.
 19,12% sugerem haver maior fiscalização e cobrança por parte da
Universidade, em relação ao cumprimento dos prazos institucionais.
 19,12% dos estudantes sugerem melhorar o processo de seleção de
professores através da implantação de um programa de seleção
institucional contendo critérios claros de transparência e mérito.
 11,76% solicitam a implantação dos colegiados dos cursos para
maior aproximação e diálogo entre os estudantes e a coordenação do
curso e a Reitoria.
 8,82% sugerem maior fluidez e transparência dos processos de
gestão da UCSal para torná-los mais ágeis e menos burocráticos.
 7,35% reivindicam melhorar a organização na elaboração dos
horários de aulas, pela coordenação dos cursos, para evitar mudanças

149

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

excessivas entre a Proposta de Matrícula Acadêmica - PMA, a matrícula
e o início do semestre letivo.

Análise Qualitativa – Corpo Técnico-Administrativo
O desenvolvimento das pesquisas da “Escuta UCSal 2016”, realizadas
junto ao segmento técnico-administrativo, na questão aberta, revela algumas
peculiaridades e também alguns aspectos comuns presentes nas observações dos
demais segmentos. O conjunto das informações geradas pela sistematização dos
dados coletados junto a este público destaca aspectos relacionados às seguintes
categorias de análise: comunicação UCSal, organização e gestão, infraestrutura,
corpo social/atendimento, planejamento e avaliação, demonstradas a partir dos
elementos presentes nos quadros abaixo indicados.
Quadro 46: Comunicação (Funcionários).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Melhorar

a

comunicação

externa,

através da

utilização das redes sociais.
Aperfeiçoar a comunicação interna entre os setores.
Criar uma central única de atendimento telefônico na
UCSal.
Divulgar o Plano de cargos, carreiras e salários PCCS entre os funcionários.

4

20,00%

5

25,00%

6

30,00%

3

15,00%

2

10,00%

20

100,00%

Implantar um plano de comunicação stricto sensu na
pós-graduação para melhor visibilidade interna e
externa.
TOTAL
Fonte: CPA – UCSal.
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Os resultados obtidos a partir das principais respostas dadas pelo
corpo

técnico-administrativo,

referentes

à

comunicação

UCSal,

revelam a

necessidade de melhoria nesta área. Em relação à comunicação externa, alguns
funcionários (20,00%) sugerem maior otimização do uso das redes sociais para
melhor a imagem da Universidade e de seus cursos. Sobre a comunicação interna,
há sugestões de melhorias dos procedimentos administrativos e padronização das
informações institucionais (25,00%).
Alguns depoimentos reforçam a necessidade de criação de manuais
para uniformização e cumprimento dos procedimentos administrativos e outros
sugerem a criação de uma central única de atendimento telefônico (30,00%)
Quadro 47: Organização e Gestão (Funcionários).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Criar novos cursos de graduação.

2

7,14%

Criação de um setor de captação de alunos.

3

10,77%

4

14,29%

5

17,86%

6

21,43%

4

14,29%

4

14,29%

28

100,00%

Valorizar o corpo técnico com atendimento de
políticas e benefícios.
Realizar palestras na instituição para o público
externo.
Implementar politicas e instrumentos de gestão de
pessoas.
Sistematizar e informatizar os processos
operacionais de gestão.
Implementar um processo de planejamento
estratégico que contenha objetivos e metas
indicados no plano de ação.
TOTAL
Fonte: CPA – UCSal.

Em relação à dimensão organização e gestão, o corpo técnico da
UCSal solicita maior valorização dos funcionários, por parte da Universidade com
instituição de políticas de atendimento e benefícios (14,29%); criação de um setor de
captação de alunos (10,77%); implementação de políticas e instrumentos de gestão
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de pessoas (21,43%); informatização dos processos operacionais de gestão
(14,29%) e o mesmo percentual reivindica a implementação de um planejamento
estratégico que contenha metas e ações para cada setor.
Quadro 48: Infraestrutura Física (Funcionários).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Otimizar a internet sem fio nos campi, inclusive na
Biblioteca.
Criar espaços nos campi para lazer, descanso e
alimentação dos funcionários.
Melhorar o estacionamento na Palma.
TOTAL

3

33,33%

4

44,44%

2

22,22%

9

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Sobre a dimensão infraestrutura, alguns funcionários (33,33%) fazem
referência às dificuldades de acesso à internet nos campi e 44,4% reivindicam
criação de espaços de lazer e de descanso para os funcionários, assim como de
alimentação.
Quadro 49: Corpo Social/Atendimento (Funcionários).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Melhorar a política de benefícios para os
funcionários.
Promover treinamentos motivacionais para
funcionários.
Realizar mais encontros dos funcionários com a
Reitoria.
Instituir na UCSal a avaliação de desempenho dos
funcionários.
Incentivar os funcionários a continuarem seus
estudos em nível de pós-graduação.
Possibilitar aos portadores de diploma a cursarem

5

20,00%

7

28,00%

3

12,00%

6

24,00%

2

8,00%

2

8,00%
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outra graduação.
TOTAL

25

100,00%

Fonte: CPA – UCSal.

Sobre o atendimento aos funcionários, as opiniões do corpo técnicoadministrativo (20,00%) incidem sobre políticas e benefícios e atendimento como,
por exemplo, plano de saúde, ticket alimentação e vale transporte; 28,00% sugerem
a realização de treinamento motivacional, por parte da Universidade para a melhoria
de desempenho do quadro funcional/UCSal e 24,00% solicitam a implementação de
programas de avaliação de desempenho para a progressão na carreira.

Quadro 50: Planejamento e Avaliação (Funcionários).
Percentual
Descrição

Quantidade
%

Implementar a prática de Planejamento e Avaliação
em cada setor.
Estimular ações empreendedoras na Universidade e
nos cursos.
Elaborar

manuais

institucionais

de

normas

e

procedimentos.
Selecionar os coordenadores dos cursos com visão
gestora e empreendedora.
TOTAL

4

26,67%

3

20,00%

3

20,00%

5

33,33%

15

100%

Fonte: CPA – UCSal.

Sobre a dimensão de planejamento e avaliação, 26,67% do corpo
técnico-administrativo reivindica a implementação de práticas de planejamento e
avaliação

em cada setor;

20,00%

sugerem a

realização

de

ações

de

empreendedorismo na UCSal e nos cursos; 20,00% sugerem a elaboração de
manuais institucionais de normas e procedimentos para organizar melhor os fluxos
acadêmicos e administrativos da universidade e 33,33% dos respondentes sugerem
revisão dos critérios de seleção dos coordenadores dos cursos e enfatizam a
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importância deles terem uma visão gestora e empreendedora de sua área para
expansão e crescimento dos cursos de graduação da UCSal.

1.2.

Pesquisa Discente 2016.2
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 auto avaliação adotado pela Universidade.
A pesquisa atual orienta-se pelos objetivos e princípios norteadores
das anteriores6, mantendo e/ou adequando as variáveis utilizadas nas pesquisas,
desde 2009, junto aos Cursos de Graduação e, a partir de 2011 com a inclusão dos
cursos de Graduação Tecnológica.
Como nos anos anteriores, a pesquisa discente é realizada por meio
eletrônico e com a adesão voluntária dos discentes ao preenchimento online do
formulário de avaliação.
Em 2016.2, a coleta de dados adotou instrumento constituído por 6
(seis) variáveis, Corpo Docente, Disciplina, SGC, Coordenação de Curso,
Infraestrutura acadêmica e Curso, totalizando 33 (trinta e três) 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).
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, considerando os Cursos de
Graduação Tecnológica.

6

A Pesquisa Discente UCSal vem sendo norteada pelos princípios da continuidade, participação, fomento ao
planejamento acadêmico e transparência.
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1.2.1 Resultados Gerais da Pesquisa Discente
A amostra foi composta por 633 estudantes, dos cursos de Graduação da
Universidade Católica do Salvador, representando aproximadamente 7,81% do
universo do corpo discente matriculado em 2016.2 (8.102 alunos), na Graduação.
Abaixo a tabela mostra o percentual de participação por curso.
Quadro 51: Pesquisa Discente 2016.2 – percentual de participação por curso.
CURSO
MATRICULADOS RESPONDENTES
Administração
321
27
Análise e Desenvolvimento de
31
4
Sistemas
Arquitetura
60
4
Artes Visuais
2
0
Biomedicina
89
12
Ciências Biológicas
142
17
Ciências Contábeis
119
9
Ciências Econômicas
Comunicação Social –
Publicidade e Propaganda
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Software
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Filosofia
Fisioterapia
Gastronomia
Geografia
Gestão de Recursos Humanos
História
Letras
Logística
Matemática
Música
Nutrição
Pedagogia
Redes de Computadores
Secretariado Executivo
Serviço Social
Sistema de Informação

%
8,41%
12,90%
6,66%
0,00%
13,48%
11,97%
7,56%

29

0

0,00%

121

4

3,30%

3.779
256
332
1.146
56
92
68
61
210
53
41
46
114
98
1
105
156
130
120
9
1
238
32

298
20
22
85
1
5
2
5
16
2
4
4
8
7
0
10
12
16
10
1
0
18
1

7,88%
7,81%
6,62%
7,41%
1,78%
5,43%
2,94%
8,19%
7,61%
3,77%
9,75%
8,69%
7,01%
7,14%
0,00%
9,52%
7,69%
12,30%
8,33%
11,11%
0,00%
7,56%
0,31%
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Teologia

44

3

6,81%

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2016.2 Sistematização CPA.

São apresentados, a seguir, os resultados gerais da pesquisa discente de
2016.2, agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao alunado dos
cursos de Graduação.

1.2.1.1 Dados Quantitativos
Variável Docente
A variável docente foi respondida por 633 alunos e obteve 3.977 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 1: Número e percentual de respondentes à variável Docente.
Sem
Questões
Resposta
Fraco
Regular
41
197
347
1. Conhecimento atualizado dos
conteúdos tratados na disciplina.
1,03% 4,95%
8,73%

Bom
1.103
27,73%

Ótimo
2.289
57,56%

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

48

396

560

1.313

1.660

1,21%

9,96%

14,08%

33,01%

41,74%

3. Assiduidade e pontualidade às
aulas.

43
1,08%

242
6,08%

343
8,62%

1.021
25,67%

2.328
58,54%

38

376

487

1.118

1.958

0,96%

9,45%

12,25%

28,11%

49,23%

89

392

467

1.217

1.812

2,24%

9,86%

11,74%

30,60%

45,56%

49

319

439

1.211

1.959

1,23%

8,02%

11,04%

30,45%

49,26%

4. Entusiasmo com a disciplina
lecionada, despertando o
interesse do estudante em seu
desenvolvimento acadêmico
profissional.
5. Apresentação e discussão do
plano de ensino no início do curso
com ementa, objetivos,
conteúdos, estratégias de
avaliação da aprendizagem e
indicação de fontes bibliográficas.
6. Proposição de questões nas
atividades avaliativas coerentes
com o conteúdo lecionado.

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2016.2. Sistematização CPA.
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Variável Disciplina
A variável disciplina foi respondida por 633 alunos e obteve 3.977 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 2: Número e percentual de respondentes à variável Disciplina.
Questões
Sem Resposta Fraco Regular
Bom
1.
Contribuição
dos
28
341
387
1.147
conteúdos
da
disciplina
estudada
para
a
sua
formação profissional.
0,70% 8,57%
9,73% 28,84%

Ótimo
2.074
52,15%

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

45

335

591

1.391

1.615

1,13%

8,42%

14,86%

34,98%

40,61%

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

58
1,46%

340
8,55%

469
11,79%

1.339
33,67%

1.771
44,53%

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

48
1,21%

382
9,61%

438
11,01%

1.387
34,88%

1.722
43,30%

51

344

479

1.430

1.673

1,28%

8,65%

12,04%

35,96%

42,07%

5. Adequação dos processos
de avaliação da
aprendizagem dos
estudantes aos objetivos da
disciplina.

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2016.2. Sistematização CPA
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Variável Secretaria Geral de Cursos (SGC)
A variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) foi respondida por 633 alunos. A
seguir é apresentada uma tabela com as respostas distribuídas por questão:
Tabela 3: Número e percentual de respondentes à variável Secretaria Geral de Cursos
(SGC).
Questões
Sem Resposta Fraco
Regular
Bom
Ótimo
7
12
58
279
277
1. Ambiente e instalações
físicas.
1,11%
1,90%
9,16%
44,08%
43,76%
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).

4
0,63%

33
5,21%

73
11,53%

290
45,81%

233
36,81%

5

57

120

280

176

0,79%

9,00%

18,96%

44,23%

27,80%

11

52

162

278

130

1,74%

8,21%

25,59%

43,92%

20,54%

7

85

151

254

136

1,11% 13,43%

23,85%

40,13%

21,48%

294

26

57

156

100

46,45%

4,11%

9,00%

24,64%

15,80%

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2016.2. Sistematização CPA
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Variável Coordenação de Curso
A variável Coordenação de Curso foi respondida por 633 alunos. A tabela
abaixo mostra as respostas distribuídas por questão:
Tabela 4: Número e percentual de respondentes à variável Coordenação de Curso.
Sem
Questões
Resposta
Fraco Regular
Bom
23
127
134
197
1. Relacionamento com o alunado.
3,63% 20,06% 21,17% 31,12%

Ótimo
152
24,01%

2. Presença durante os horários de
funcionamento do curso.

35
82
5,53% 12,95%

174
27,49%

211
33,33%

131
20,70%

3. Empenho na resolução das
solicitações e necessidades dos
alunos.

32
116
5,06% 18,33%

147
23,22%

195
30,81%

143
22,59%

104

159

202

127

6,48% 16,43%

25,12%

31,91%

20,06%

4. Planejamento e acompanhamento
das atividades desenvolvidas na
unidade de ensino.

41

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2016.2. Sistematização CPA
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Variável Infraestrutura Acadêmica
A variável Infraestrutura Acadêmica foi respondida por 633 alunos. A seguir é
apresentada uma tabela com as respostas distribuídas por questão:
Tabela 5: Número e percentual de respondentes à variável Infraestrutura Acadêmica.
Sem
Questões
Resposta
Fraco Regular
Bom
Ótimo
1. Infraestrutura do campus (ex:
áreas
de
convivência,
alimentação,
estacionamento,
3
70
177
247
136
limpeza,
banheiros,
acessibilidade).
0,47% 11,06% 27,96% 39,02% 21,48%
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. Acervo bibliográfico existente
na biblioteca do seu campus,
referente ao seu curso.

2

63

174

283

111

0,32%

9,95%

27,49%

44,71%

17,54%

271

67

104

137

54

42,81%

10,58%

16,43%

21,64%

8,53%

16

144

157

213

103

2,53%

22,75%

24,80%

33,65%

16,27%

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2016.2. Sistematização CPA
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Variável Curso
A variável Curso foi respondida por 633 alunos. A seguir é apresentada
uma tabela com as respostas distribuídas por questão:
Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável Curso.
Sem
Questões
Resposta
Fraco
Regular
1. Oferta de conteúdos que
27
134
173
relacionem a dimensão teóricoprática.
4,27% 21,17%
27,33%

Bom
196

Ótimo
103

30,96%

16,27%

2.
Possibilidade
de
empregabilidade no âmbito de sua
área de atuação.

170
26,86%

198
31,28%

92
14,53%

131

162

229

80

4,90% 20,70%

25,59%

36,18%

12,64%

3. Utilização de recursos de
comunicação institucional para
resolução das demandas de seu
curso.
4. Oferta de matriz curricular
compatível com os objetivos e
perfil de egresso do curso.
5. Oportunidade de estágios e de
desenvolvimento de atividades de
extensão articuladas ao ensino.

66
107
10,43% 16,90%
31

13

30

134

287

169

2,05%

4,74%

21,17%

45,34%

26,70%

60

180

166

151

76

9,48% 28,44%

26,22%

23,85%

12,01%

6.
Oportunidade
de
desenvolvimento de atividades de
iniciação científica e de pesquisa
articuladas ao ensino.

185

155

161

76

8,85% 29,23%

24,49%

25,43%

12,01%

7.
Apoio
e
atendimento
psicopedagógico ao discente.

98
185
15,48% 29,23%

151
23,85%

129
20,38%

70
11,06%

106

115

144

219

7,74% 16,75%

18,17%

22,75%

34,60%

8. Oportunidade de
desenvolvimento de atividades
extracurriculares diversificadas.

56

49

Fonte: UCSal/ Pesquisa Avaliativa 2016.2. Sistematização CPA.
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1.2.2 Análise Qualitativa – Pesquisa Discente
O material empírico obtido pelos alunos dos Cursos de Graduação e
Graduação Tecnológica, relativo à Pesquisa Discente 2016.2, contém observações
significativas dos estudantes sobre os cursos, relacionadas aos aspectos abordados
sobre o Corpo Docente, as Disciplinas, a Secretaria Geral de Cursos (SGC), a
Coordenação de Curso e a Infraestrutura Acadêmica. Apresenta-se, também a
autoaviação que os estudantes fazem de seu próprio desempenho.
A seguir é apresentada a análise qualitativa a partir dos índices revelados
pelos gráficos apresentados anteriormente.
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Variável Docente
Na variável Docente, o conjunto das respostas dos alunos revela percentuais
majoritários situados nas escalas bom (3) e ótimo (4), variando de 33,01% a 58,54%.
Apesar da preponderância de respostas incidir nessas escalas mais elevadas, é
significativo o percentual de respostas localizadas nas escalas regular e fraco em
alguns itens avaliadas. No quesito, por exemplo, que trata da “Utilização de
procedimentos didáticos e metodológicos adequados à disciplina” registra 24,04%,
na soma das escalas fraco (1) e regular (2). A questão “Entusiasmo com a disciplina
lecionada, despertando o interesse do estudante em seu desenvolvimento
acadêmico profissional” registra 21,7%, somando essas duas escalas. A questão
“Apresentação e discussão do plano de ensino no início do curso com ementa,
objetivos, conteúdos, estratégias de avaliação da aprendizagem e indicação de
fontes bibliográficas” totaliza 21,6% nessas escalas.
Esses dados revelam a necessidade de haver melhorias contínuas na
utilização dos procedimentos didáticos e metodológicos, pelos professores, em sala
de aula, objetivando facilitar o aprendizado dos estudantes; revelam a necessidade
de haver professores entusiasmados com a profissão e com a disciplina que leciona,
possibilitando despertar o interesse do estudante em seu desenvolvimento
acadêmico profissional. Por último o item “apresentação e discussão do plano de
ensino” com 21,6% de respostas, sugere que todos os professores entreguem e
discutam com seus alunos o plano de ensino, no início do curso, explicitando com
clareza os objetivos, conteúdos, estratégias de avaliação da aprendizagem,
coerentes com o perfil do egresso, assim como a indicação de bibliografia
atualizada, básica e complementar, para melhor atender às expectativas do alunado
e ampliar as possibilidades de atuação profissional futura.

Variável Disciplina
Na variável Disciplina, o conjunto das respostas revela percentuais
majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de 35,96% a 52,15%. Apesar
da preponderância de respostas estar localizada nas escalas mais elevadas, o
quesito que trata da “Adequação da carga horária da disciplina em relação aos
assuntos estudados” registra 23,28%, na soma das escalas fraco (1) e regular (2). A
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questão “Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina”
registra 20,34% de respostas nessas duas escalas. A questão “Alcance dos
objetivos da disciplina estudada para o seu curso” totaliza 20,62% de respostas,
assim como a questão “Adequação dos processos de avaliação da aprendizagem
dos estudantes aos objetivos da disciplina” que apresenta 20,69% de respostas nas
escalas regular e fraco.
Como essas respostas apresentam percentuais acima de 20%, nas escalas
regular e fraco, há indicativos de que os cursos de graduação precisam melhorar no
que se refere ao uso adequado dos materiais didáticos em sala de aula , aos
processos de avaliação de aprendizagem dos estudantes, à diversificação de
estartégias avaliativas, enfatizando o uso de questões discursivas de carater
interdisciplinar, adequadas aos objetivos das disciplinas.

Variável Secretaria Geral de Cursos (SGC)
O conjunto de respostas atribuídas à variável Secretaria Geral de Cursos
(SGC) revela percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de
43,76% a 45,81%. Apesar da preponderância incidir nas escalas mais elevadas, o
quesito que trata do “Relacionamento dos funcionários com os estudantes” registra
27,96%, na soma das escalas fraco (1) e regular (2). A questão “Atendimento às
solicitações e requerimentos dos alunos” registra 33,8% de insatisfação, somando
essas duas escalas, assim como a questão “Disponibilidade para orientação e
esclarecimento de dúvidas” totalizando 37,28% de respostas nas escalas.
Os dados demonstram a importância da SGC continuar se empenhando em
atender bem às solicitações dos estudantes, manter bom relacionamento com a
comunidade e ter disponibilidade para esclarecer e tirar dúvidas dos alunos.

Variável Coordenação de Curso
O conjunto de respostas atribuídas à variável Coordenação de Curso revela
percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de 24,01% a
33,33%. Apesar dos índices de respostas incidirem nas escalas mais elevadas, há
percentuais expressivos nas escalas fraco e regular. O quesito que trata do
“Relacionamento com o alunado” registra 41,23%, na soma das escalas fraco (1) e
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regular (2). A questão “Presença durante os horários de funcionamento dos cursos”
registra 40,44%, somando essas duas escalas, assim como a questão “Empenho na
resolução das solicitações e necessidades dos alunos” totalizando 41,55% nessas
escalas. Por fim, o quesito “Planejamento e acompanhamento das atividades
desenvolvidas na unidade de ensino” registra 41,55% nas escalas referidas.
Apesar da preponderância de respostas situadas nas escalas bom e ótimo, os
índices significativos de respostas nas escalas regular e fraco, apontam para a
necessidade de um maior tempo por parte do coordenador de curso para atender e
acompanhar o aluno nas suas solicitações, assim como para desenvolver atividades
de planejamento e avaliação na sua unidade de ensino.

Variável Infraestrutura Acadêmica
O conjunto de respostas atribuídas à variável Infraestrutura Acadêmica
Disciplina revela percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando
de 21,48% a 44,71%. Apesar da preponderância de respostas nas escalas mais
elevadas, o quesito que trata da “Infraestrutura do Campus” registra 39,02%, na
soma das escalas fraco (1) e regular (2). A questão “Condições físicas das salas de
aula” registra 37,44%, somando essas duas escalas, assim como a questão
“Laboratórios específicos do seu curso” totaliza 27,01% nessas escalas. Encerrando
a análise das questões que integram a variável Infraestrutra Acadêmica, merece
destaque o percentual encontrado as escalas fraco e regular

para a questão

“Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus, referente ao seu curso”,
que totaliza 47,55%.
Considerando esses percentuais significativos nas escalas regular e fraco, há
indicativos da necessidade de melhorias nesses itens avaliados: condições físicas
das salas de aula, funcionamento dos laboratórios e acervo bibliográfico atualizado.

Variável Curso
O conjunto dos resultados atribuídos à variável Curso revela equilíbrio na
distribuição das respostas. Existem quesitos em que prepondera a avaliação nas
escalas regular e fraco como: Oferta de conteúdos que relacionam a dimensão
teórico prática, com registro de 48,50% das respostas “oportunidade de estágios e
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de desenvolvimento de atividades de extensão articuladas ao ensino” com 54,66%
de respostas; a questão: “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de
iniciação científica e pesquisa” registra 53,72% das respostas e o quesito que
aborda “Apoio e atendimento psicopedagógico ao discente” registra 53,72% das
respostas.
Existem outros quesitos em que prevalece a avaliação nas escalas bom e
ótimo como: “oportunidade de desenvolvimento de atividades extracurriculares
diversificadas” com 57,35% de respostas nessas escalas mencionadas. Na questão
“oferta de matriz curricular compatível com os objetivos e perfil de egressos” com
53,72% de respostas. Por fim, o quesito “Possibilidade de empregabilidade no
âmbito de sua área de atuação” registra 48,81% das respostas nessas escalas.
Estes dados reiteram os resultados da Escuta UCSal de 2016 e sinalizam a
necessidade de melhorias nos cursos de graduação no que se refere àqueles
aspectos onde houve maior incidência de resposta nas escalas mais baixas. Esses
aspectos se referem à melhoria dos estágios supervisionados e à articulação da
dimensão teórica e prática do ensino como uma oportunidade de preparação
profissional e inserção do aluno no mercado de trabalho; desenvolvimento de
atividades de pesquisa e de extensão vinculadas ao ensino; desenvolvimento de
estudos sobre

perfil do egresso

psicopedagógico

por

curso

para

e

implantação de núcleos de apoio

acompanhamento

das

dificuldades

de

aprendizagem dos alunos.

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
2016 pela UCSal. O objetivo é realizar um diagnostico a respeito da Universidade,
ressaltando os avanços e os desafios a serem enfrentados em cada dimensão.
As questões orientadoras para o desenvolvimento deste capítulo foram:
1. Quais foram os principais resultados encontrados/produzidos pelas
CPA em 2016, em cada Eixo/dimensão de Avaliação Institucional?
2. Quais foram os avanços em relação às pesquisas anteriores?
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3. Quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de
Desenvolvimento Institucional?
4. Quais são os desafios a serem enfrentados pela Universidade?
5. Que ações devem ser propostas pela CPA, a partir da análise dos
dados e das informações, visando à melhoria das atividades
acadêmicas e da gestão da instituição?
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.
Serão apresentados, num primeiro momento, textos introdutórios explicativos de
cada eixo, relacionando as metas e ações do PDI 2016-2020 com os resultados das
pesquisas realizadas em 2016; em seguida são apresentados quadros sínteses, por
dimensão do SINAES, resultantes da análise dos relatórios setoriais 2016 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/ Dimensão.

2.1 Análise por Eixo e Dimensão
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
A UCSal vivenciou, nos últimos anos, mudanças significativas na sua
estrutura física e organizacional, ampliando o nível de excelência da Universidade,
através do fortalecimento de ações de melhoria e aprimoramento da gestão
acadêmica. Com isso, os esforços para o fortalecimento da sistemática de avaliação
também foram expandidos.
Esta dimensão, Planejamento e Avaliação, refere-se aos processos e
resultados da autoavaliação, desenvolvidos em 2016, vinculados ao planejamento
da Universidade e de seus cursos e à análise da relação entre esses processos
avaliativos e o que está proposto no Plano de Desenvolvimento – PDI 2016-2020.
A meta de Articulação entre PDI, Autoavaliação Institucional e Avaliações
Externas, proposta no novo PDI da UCSal 2016-2020, foi desenvolvida com a
implantação de práticas avaliativas institucionalizadas. No tocante à avaliação
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interna, a CPA desenvolveu no ano de 2016, cinco pesquisas avaliativas: uma
pesquisa denominada Escuta UCSal com a participação de todos da comunidade
acadêmica e que resultou na elaboração do Relatório Institucional Consolidado
2016; duas pesquisas avaliativas com a participação direta dos alunos sobre os
cursos de graduação e o corpo docente; uma pesquisa sobre alunos ingressantes na
UCSal em 2016.1 e uma pesquisa sobre os alunos egressos do curso de
Engenharia Civil da UCSal, em 2016.2.
Em relação à avaliação externa, a UCSal recebeu, em 2016, três visitas do
MEC e a CPA acompanhou esses processos de avaliação de cursos, também como
integrante da comissão do Protocolo de Compromisso, dos cursos de Enfermagem
e Educação Física e o processo para fins de autorização do curso de Psicologia. A
CPA, junto com a PI, elaborou e disponibilizou para a comunidade acadêmica,
sínteses dos relatórios das avaliações externas, realizadas nesse ano, com uma
análise detalhada das variáveis que interferiram na composição do conceito final,
mostrando algumas tendências e regularidades nas avaliações dos especialistas
que podem ajudar em experiências futuras e que estão apresentadas no item Eixo 3:
Políticas Acadêmicas (Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão).
Em relação às metas e ações do PDI articuladas à consolidação de uma
“cultura da avaliação mediante participação da comunidade acadêmica nos
processos de Autoavaliação”, a UCSal desenvolveu em 2016, através da CPA, uma
série de atividades que são apresentadas a seguir:
•

Elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 2016-2017.

•

Realização de pesquisa avaliativa em 2016.1, com aplicação de questionários
e entrevistas

junto a toda comunidade (estudantes, professores

e

funcionários).
•

Elaboração de Relatório da Escuta UCSal 2016.

•

Realização de pesquisa avaliativa, em 2016.2, sobre os cursos de graduação
e corpo docente, com a participação direta dos estudantes

durante a

matrícula.
•

Participação da CPA nas Comissões de Cumprimento de Protocolo de
Compromisso dos cursos de Educação Física, Enfermagem e Engenharia
Civil.
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•

Sensibilização da comunidade UCSal e divulgação dos resultados da
avaliação em reuniões e eventos institucionais.

•

Realização e apresentação de roteiro de orientações de avaliação aos
Coordenadores de Curso e NDE, Pró-Reitorias e Coordenações em geral
para subsidiar a elaboração dos Relatórios Setoriais.

•

Apresentação do Projeto de Avaliação da UCSal 2016-2017 na reunião da
Comissão interna – CPA, assim como ações e desafios para 2017.

•

Elaboração e encaminhamento do Relatório de Autoavaliação Institucional
2015, para o MEC/INEP, em março 2016.

•

Participação da CPA na comissão de acompanhamento e implementação das
metas e ações institucionais do PDI 2016-2020.

•

Realização de pesquisa sobre perfil dos alunos ingressos 2016.1 e
elaboração de relatórios gerais e por curso.

•

Elaboração do Relatório sobre alunos Egressos do curso de Engenharia Civil
da UCSal, em 2016.2.

•

Publicações de artigos sobre a experiência da CPA/UCSal em Revistas
Científicas Nacionais e Internacionais.
Algumas das ações realizadas pela CPA em 2016 merecem destaque e maior

detalhamento:
• ESCUTA UCSal – Trata-se de um projeto que iniciou em 2014 e teve sua
segunda versão realizada em 2016 e que se constitui em uma grande
consulta à comunidade acadêmica da UCSal (estudantes, professores e
técnico-administrativo) e que dá um panorama atualizado da Universidade
nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão e aponta grandes linhas de
ação para subsidiar a tomada de decisão pelos gestores, com vistas ao
aperfeiçoamento das práticas universitárias.
• PESQUISA DISCENTE - Uma outra ação importante desenvolvida pela
CPA é a avaliação dos cursos de graduação, pelos estudantes. Ao final de
cada semestre letivo de 2016, discentes da Universidade Católica,
realizaram, facultativamente, a avaliação dos docentes, da coordenação do
curso, das disciplinas, da infraestrutura dos cursos e do próprio
desempenho acadêmico dos estudantes.
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Esta é uma das principais ferramentas de avaliação da qualidade do ensino
ofertado na graduação pela UCSal e os resultados obtidos são
encaminhados, em forma de relatórios, para os coordenadores de cursos,
colegiados

e

NDEs

para

decisões

sobre

reformas

curriculares,

desenvolvimento de novas metodologias de ensino e novas propostas
pedagógicas.
• PERFIL DO INGRESSO/UCSal – Desde 2014.2, a CPA, elabora o perfil do
ingresso/UCSal, integrado ao processo de avaliação institucional. Em 2016,
foram realizadas pesquisas com os novos alunos que ingressaram na
Universidade no primeiro e segundo semestres, e em seguida, foi
elaborado um relatório geral e por curso e encaminhado para os gestores
da Universidade e coordenadores dos cursos.
O objetivo desse estudo é traçar o perfil dos alunos que ingressam a cada
semestre na Universidade Católica, levando em conta diversas variáveis
contextuais ligadas à realidade socioeconômico e cultural dos estudantes.
Acredita-se que, ao analisar o perfil do ingresso, a UCSal, pode elaborar
políticas estudantis, tanto àquelas ligadas ao financiamento dos estudos,
quanto às que estão relacionadas ao desempenho dos alunos. Desta forma
poderá melhor atendê-los em suas necessidades, elevando o grau de
satisfação e a qualidade dos futuros profissionais.
• ESTUDOS SOBRE EGRESSOS – Um outro projeto que a CPA iniciou no
segundo semestre de 2016 foi o estudo sobre alunos egressos do curso de
engenharia da UCSal, em parceria com a coordenação do curso. Foi
elaborado um relatório com o perfil e opiniões dos egressos sobre o curso
e encaminhado para as Pró-reitorias, coordenação e NDE do curso. Em
2017 está prevista a realização de mais duas pesquisas sobre egressos
nos cursos de Educação Física e Música.
Espera-se que com este projeto, possamos validar um instrumento
consolidado de avaliação da trajetória dos ex-alunos da UCSal, extensivo
para todos os cursos, formando um sistema permanente de estudos e
acompanhamento de egressos da universidade.
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• COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PDI –
Durante o ano de 2016, a CPA integrou a comissão de acompanhamento
das metas e ações propostas no novo PDI. Foi feita inicialmente uma
análise, pela comissão, das ações previstas para 2016, as que foram
realizadas, as que não foram realizadas e aquelas que foram realizadas
apenas parcialmente. Esta análise foi elaborada com base nos resultados
das pesquisas de opinião desenvolvidas pela CPA e com base em
subsídios organizados pelos Pró-reitores e gestores da universidade.
Os aspectos que ainda representam fragilidades da Universidade nesta
temática de planejamento e avaliação, na relação do que foi projetado para
2016 e o que não foi realizado, ou que foi realizado parcialmente, estão
relacionados à política de governança corporativa da universidade e
cronograma de sua implantação, assim como, às dificuldades de
implementação das ações da Comissão Geral de Articulação Cursos/CPA.
Essa Comissão é constituída basicamente por professores do NDE e que
em 2016 não conseguiram disponibilizar parte de seu tempo para esta
função, considerando o número elevado de atividades que desenvolvem
junto à coordenação de seus cursos. Houve uma revisão na constituição
dessa comissão e espera-se que para 2017 suas funções possam ser
retomadas, no sentindo de acompanhar o trabalho avaliativo das
coordenações de cursos e, assim, poder aprofundar os conhecimentos
necessários para maior compreensão da realidade dos cursos de
graduação da UCSal.
Ainda sobre a área de planejamento e avaliação, uma pesquisa realizada
no 2º semestre de 2016, entre professores e funcionários, revelou que a
maioria dos professores avalia a área de planejamento e avaliação da
UCSal como boa (42,47%) e (24,66%) avaliam-na como ótima. Os
funcionários também a classificam como boa e ótima, com um percentual
de (57,75%) na soma dessas duas variáveis. Entre os funcionários é maior
o percentual que considera essa área regular (28,17%). Ainda é
significativo o percentual de respostas situadas nas escalas regular e fraco,
somando um total de 37,50% entre os dois segmentos.
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Os dados e informações referentes aos cursos de graduação, resultantes
de uma pesquisa avaliativa desenvolvida com os estudantes, denominada
pesquisa discente 2016.2, também revelam satisfação do alunado em
relação ao desempenho da coordenação de curso, nessa área de
planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas na unidade de
ensino. Para 31,91% dos estudantes, essa área é boa e para 20,06% essa
área é considerada ótima, com um total de 51,97% de respostas positivas,
significando um bom nível de satisfação dos alunos.
No entanto, ainda é alto o percentual de estudantes que considera a área
de avaliação e planejamento, nos cursos de graduação, regular e fraca
(31,60%).
Estes dados, considerados significativos, situados nas escalas regular e
fraco, tanto na Escuta UCSal, quanto na pesquisa discente 2016.2,
sugerem a necessidade de haver uma continuidade de investimentos
nessa área, com promoção de mais ações de planejamento e avaliação do
trabalho pedagógico e administrativo, estabelecendo metas, ações e
prioridades para cada setor, a cada período letivo.
Na questão aberta dessa pesquisa, ainda no que se refere à dimensão
avaliação e planejamento, parte do corpo docente da UCSal que participou
da pesquisa (23,81%), manifesta preocupações com o perfil dos alunos
ingressantes na UCSal e sugerem medidas de aprimoramento e apoio
pedagógico a esses estudantes no decorrer do curso. Há também
preocupações sobre as notas no Enade e alguns sugerem a criação de
estratégias para a melhoria dos conceitos nos cursos (19,05%); o mesmo
percentual de professores sugere ajustes no sistema de avaliação da
aprendizagem dos estudantes e 14,29% se refere à necessidade de se
adotar experiências avaliativas que enfatizem o uso de questões de caráter
interdisciplinar próximas à prova do Enade.

O mesmo percentual de

professores explicita a necessidade de elaboração dos planos de ensino
por cada professor, discussão e entrega aos alunos no começo de cada
semestre letivo. Parte menor (9,52%) faz referência à necessidade de
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acompanhamento e avaliação dos PPC dos cursos com a participação de
alunos e professores.
Todas as ações, nesta temática, que não foram realizadas ou que foram
realizadas apenas parcialmente, de acordo com a opinião de professores,
estudantes e funcionários, foram inseridas no Planejamento Institucional
2017, acrescidas àquelas que foram propostas pelo novo PDI para este
mesmo ano. Com isso, houve uma aproximação das práticas de Avaliação
com o planejamento institucional que culminou com a elaboração, por parte
de uma comissão de acompanhamento do PDI, de um plano de ação
institucional para o ano de 2017 com proposição de metas, ações,
responsabilidades e prazos de execução.
É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas
pela UCSal, no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão
Planejamento e Avaliação.
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Principais ações realizadas na Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional
- Eixo 1
Quadro 52: Ações realizadas na Dimensão 8: Planejamento e Avaliação – Eixo 1.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Elaboração do planejamento de
2016 considerando os objetivos do
PDI tendo como referência os
dados do Relatório de Avaliação
Institucional de 2015.

Potencialidades

Foram
realizadas
reuniões
periódicas com a equipe para
consolidação e formatação da Política
de Extensão (planejamento, suporte e
acompanhamento
das
ações
extensionistas).

Fragilidades

A
aproximação
com
os
coordenadores dos cursos teve
como objetivo estabelecer vínculos e
parcerias
e
apoiá-los
no
desenvolvimento
de
ações
extensionistas. O resultado foi a
maior aderência dos coordenadores
Formulação
de
documentos do curso e de professores nas
propositivos a serem apreciados e atividades da Extensão.
legitimados
por
instâncias
institucionais superiores (Regimento,
Regulamento, Criação dos Núcleos
da Extensão e dos Programas UCSal
em Movimento, Voluntas, AMU).

Feito uma agenda de trabalho com os
coordenadores de cursos visando à
apresentação da Extensão
Estabelecimento de
normas e Constituição da estrutura da Pró- Facilitação em proposições
procedimentos para a realização Reitoria de Extensão e Ação projetos e ações extensionistas.
das atividades de Extensão.
Comunitária e seus Núcleos da
Extensão.

Necessidade de desenvolver
instrumentos e indicadores
para
avaliar
o
desenvolvimento
das
atividades.
Dificuldade na
alguns cursos.

adesão

de

de Dificuldade no atendimento às
normas, em especial no
cumprimento de prazos.

Elaboração do fluxograma dos
processos extensionistas assim como
das normas e procedimentos, o
Regimento da Extensão e os
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Regulamentos dos programas já
formalizados e divulgação para a
comunidade acadêmica.
Acompanhamento dos resultados Participação
nas
reuniões Contribuição por parte dos docentes
da Avaliação Integradora.
institucionais sobre a Avaliação e
dos
discentes
para
o
Integradora (por semestre).
aperfeiçoamento do curso durante o
trajeto de implantação do PPC.
Adaptação do PPC de acordo com Alteração do PPC e da Matriz
os critérios de avaliação do MEC.
Curricular a partir da observação dos
ditames da legislação do MEC
pertinentes ao curso.

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.

Pesquisar e discutir no NDE Reuniões temáticas com o NDE.
Captação de novos alunos.
estratégias associadas ao mercado
de
estratégias
regional que elevem a captação de Proposição
associadas
ao
mercado
regional.
alunos.

Falta
de
publicidade
direcionada aos cursos.

Aulas
de
campo,
visando
proporcionar aos novos estudantes
experiências
práticas
em
ambientes naturais.

Alguns
alunos
que
ingressaram na UCSal através
do vestibular social não tem
condições de arcar com
despesas de alojamento e
alimentação.

Aulas de campo multidisciplinar, com
a
participação
de
diversos
professores de disciplinas afins,
coordenadas pelo Coordenador do
Curso e pelos professores Anderson
Abbehusen, Eder Carvalho, Kátia
Benati e Moacir Tinôco. As atividades
ocorreram na Reserva Ecológica
Adília Paraguassú – Mucugê - Bahia,
na Ilha dos Frades na APA Baia de
Todos os Santos e na Reserva
Sapiranga- Litoral Norte da Bahia. Os

Formação de alunos com habilidade
e competência para atuar no
mercado
de
trabalho
contemporâneo.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

estudantes tiveram como atividade
avaliativa a produção de relatórios
técnicos a partir de dados coletados
nas áreas naturais.
Semana de acolhimento dos novos Os novos estudantes visitaram com
alunos.
supervisão dos Coordenadores do
Curso e professores do NDE as
instalações do Campus de Pituaçu
para conhecer as salas de aula,
Laboratórios de informática, setores
administrativos, laboratório didáticos,
grupos de extensão (Sabiá) e
laboratórios de pesquisas (LEMA,
NIEZ e ECOA).

O novos estudantes reconhecerem a
UCSal como uma Universidade
totalmente estruturada e com
potencial para atendê-los bem em
ensino, pesquisa e extensão.
Contribuindo para fixar o aluno no
curso.

Elaboração, revisão e conclusão do Reuniões
com
o
professor Contribuir para a construção de um
Regimento Interno do TCC.
responsável pelo TCC, Prof. Marcelo RI do TCC bem alinhado com as
Dias, que permitiu que todos os propostas dos cursos de graduação.
professores do NDE, com suas
vastas
experiências,
pudessem
contribuir na finalização e revisão do
RI do TCC.
Consolidação do Programa de Ações de saúde e Orientação Abertura de um campo de prática Falta de material de apoio
Extensão Fisioterapia UCSal nas Profissional (divulgação do curso de para os nossos alunos (ações de para nos instrumentalizar nas
Escolas.
Fisioterapia) em escolas da cidade.
saúde).
visitas (banner do curso,
brindes para sorteio).
Divulgação/visibilidade do nossos
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

curso nas escolas da cidade.
Convite aos inscritos no vestibular A proposta.
2016.1 e 2016.2 para uma visita na
UNAFISIO, laboratórios e demais
dependências do Campus de
Pituaçu.

Aumentar o número de calouros Falta de um setor de Captação
matriculados.
e retenção de alunos com uma
política mais agressiva.

Reconstrução do Projeto Político Reuniões com NDE, Professores e Motivação e Atuação do Professores
Pedagógico
dos
Cursos
de Colegiado de Curso.
envolvidos neste processo.
Bacharelado e Licenciatura.
Realização
da
Avaliação Proposição em reunião do CONSEP Aproximação dos estudantes ao Disponibilidade
Integradora preparatória para o da Avaliação Integradora preparatória modelo de instrumento de avaliação Estudantes.
ENADE.
para o ENADE.
proposto pelo ENADE.
Preparação dos cursos para Reconstrução do PPC dos cursos.
Reconhecimento
pelo
MEC,
Compreensão e adequação ao
previstos para 2016.
Instrumento de Avaliação de Cursos
de Graduação presencial e a
distância do MEC.

dos

Planejamento
prévio,
com
possibilidades de ajustes e previsão
de situações de fragilidades do
curso, antes do processo de
Reconhecimento.

Necessidade de ajustes de
investimentos
financeiros,
respeitando
a
situação
econômica da UCSal e do
cenário nacional.

Reuniões do NDE para a Todas as ações programadas foram Discussão ampliada das dificuldades
implantação do novo currículo de 4 realizadas.
e das possibilidades do curso, com o
anos para as Licenciaturas, de
corpo docente.
acordo com a novas diretrizes do
MEC e para a implantação das

Não realização de todas as
visitas do Mec, considerando
as dificuldades econômicas
atuais do País que impactaram
negativamente
no
planejamento de expansão
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

novas habilitações para 2017.

Fragilidades
dos cursos.

Infelizmente alguns pontos são
Participação no plano de metas do
Identificação dos pontos positivos da difíceis de se conseguir
Elaboração do plano de metas 2017 e
PDI e envio da avaliação dos
gestão
além
de
realizar
o individualmente, como por
envio de relatório à CPA.
cursos à CPA.
planejamento estratégico.
exemplo a diminuição da
evasão.
Captação e retenção de alunos.

Divulgação dos cursos nas redes Divulgação da instituição e dos
sociais e em atividades itinerantes.
cursos.
Pouco apoio institucional.
Captação.

Implantação dos PPCs dos Cursos Implantação,
implementação
e Possibilidade de acompanhamento
e
acompanhamento
de
sua acompanhamento dos PCCs dos dos processos de planejamento e
implementação.
cursos de graduação.
avaliação institucional.
Reavaliação constante do PPC à Adaptação dos planos de curso e dos Rápida adaptação dos conteúdos Poucos
professores
com
luz dos resultados obtidos durante cronogramas de aula de acordo com curriculares às especificidades de formação específica na área.
os cursos.
os resultados obtidos junto aos cada turma.
discentes.
Fonte: UCSal.
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Este eixo refere-se aos princípios e valores fundamentais da UCSal que dão
sentido à sua missão como Universidade Católica, relacionada às politicas e ações
de desenvolvimento institucional e responsabilidade social.
A seção tem como objetivo verificar a coerência entre as ações realizadas
pela UCSal nessas áreas e os objetivos, metas e ações estabelecidas no PDI.
No que se refere à divulgação da missão institucional da UCSal, houve em
2016, ampla e contínua disseminação em diversos espaços de convivência
acadêmica distribuídos nos campi de Pituaçu e Federação, em lugares
estrategicamente definidos, para que a comunidade da UCSal possa conhecer os
princípios e valores essenciais que norteiam a caminhada da Universidade Católica.
A missão da UCSal tem sido também divulgada no site da universidade e nos
principais

documentos

institucionais,

como

por

exemplo,

no

Estatuto

da

Universidade, no Relatório Consolidado da Escuta UCSal 2016, no PDI 2016-2020 e
nos Projetos pedagógicos dos cursos - PPCs.
As ações ligadas ao desenvolvimento institucional e à gestão administrativa
(Recursos Humanos, Tecnológicos, Financeiros e Processos de Gestão Internos),
estão relacionadas à eficiência na utilização dos recursos organizacionais, ao
estabelecimento de normas e procedimentos para cada setor, à implantação de
sistemas de planejamento e avaliação nas diversas áreas e setores. Em 2016, a
UCSal iniciou um processo de reestruturação de seu quadro funcional, com base na
análise de seu desempenho e nos resultados das avaliações internas, promovidas
pela CPA, e que estão dando um novo reordenamento à universidade, considerando
uma relação mais eficiente no quantitativo de alunos matriculados na graduação e
na pós-graduação, o quantitativo de professores e funcionários e a sustentabilidade
financeira da Universidade.
As ações relacionadas à gestão acadêmica estão voltadas, essencialmente,
para o acompanhamento do desempenho institucional nas avaliações externas (IGC
da Universidade e CPCs dos cursos) e para a análise dos principais resultados das
avaliações internas, coordenadas pela CPA e que sugerem maiores esforços por
parte da universidade em melhorar alguns aspectos estruturais como o
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fortalecimento da imagem e construção da marca da UCSal; a responsabilidade
social da universidade; a ampliação da captação e fidelização de alunos; a melhoria
da produção científica institucionalizada e promoção de novas metodologias e
tecnologias de ensino, pesquisa e extensão (Escuta UCSal, 2016).
Dimensão 3: Responsabilidade Social
Em relação à dimensão 3, Responsabilidade Social, a UCSal explicita em
seu PDI, as metas de “implantar a política de Responsabilidade Social na
Universidade, fomentar os programas de extensão e ampliar a oferta de serviços
comunitários de extensão” (PDI 2016-2020, p. 28).
Para o cumprimento dessas metas a Universidade tem buscado desenvolver
ações de caráter multidisciplinar, envolvendo professores, estudantes e funcionários
e que tem favorecido a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua.
Em 2016, a UCSal, através da

Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT, firmou

parcerias e realizou convênios com entidades públicas e privadas, associações
filantrópicas, pastorais universitárias e organizações não governamentais com o
intuito de desenvolver projetos conjuntos e promover a integração dos programas
existentes na universidade com essas organizações.
A UCSal em 2016, ampliou também, as políticas de apoio aos estudantes,
estimulando parcerias com instituições e empresas com vistas à realização de
estágio obrigatório e não obrigatório, com possiblidade de emprego para alunos
egressos da UCSal.
Por ser uma entidade filantrópica e comunitária, tem como objetivo social, a
assistência social aos estudantes carentes matriculados nos cursos de graduação,
oferecendo-lhes um conjunto de benefícios, através do Plenus, que possibilita a
gratuidade parcial ou total das mensalidades, como forma de democratizar o acesso
à Universidade e assegurar a permanência desses estudantes na Instituição até a
conclusão do curso.
O Plenus/Centro de Atendimento à Comunidade UCSal (Ceac) é um espaço
que tem como objetivo acolher, identificar, encaminhar e monitorar as demandas
espontâneas advindas da Comunidade UCSal. É composta por profissionais da área
de Serviço Social, Psicologia, Psiquiatria, Pedagogia e da Pastoral Universitária.
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A Pastoral Universitária é a presença de Cristo na Universidade. Neste
sentido, o setor de pastoral desenvolveu, em 2016, atividades de reflexão com a
comunidade universitária, inspirada na fé, espiritualidade e ação solidária.
A Unidade de Assistência em Fisioterapia (Unafisio), clínica-escola da
Universidade, presta assistência gratuita a portadores de doenças e/ou agravos
ortopédicos,

traumatológicos,

angiológicos,

reumatológicos,

neurológicos,

pediátricos, uroginecológicos e na área do desporto, com o atendimento a atletas. O
conjunto de atividades desenvolvidas pela Unafisio envolve desde o cadastramento
do usuário, ao acolhimento, avaliação fisioterapêutica e nutricional, atendimento e
acompanhamento especializado nas diferentes áreas.
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um 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. O atendimento a novos assistidos pelos estudantes de
Direito em 2016, somente foi

feito após o estudo do Serviço Social que, por

intermédio de instrumentos próprios à natureza do seu trabalho, realizou atividades
socioeducativas,

assim

como

entrevistas,

visitas

domiciliares,

mediações,

encaminhamentos a outros serviços comunitários, oficinas, estudo de caso, visitas
institucionais, prestando informações e orientações para além do enfoque jurídico.
O Escritório Modelo Professor Manoel Ribeiro, órgão da Faculdade de Direito,
funciona como campo de estágio da prática forense para seus estudantes e
ofereceu assistência jurídica gratuita à comunidade.
O Programa Economia dos Setores Populares/Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares (ITCP), configura-se como uma referência para a ação
extensionista na UCSal, por concretizar a indissociabilidade ensino-pesquisaextensão. Em 2016 foram realizadas as seguintes

ações voltadas para: 1) o

acompanhamento e assessoria a empreendimentos econômicos populares que
objetivam fortalecer as condições necessárias à viabilidade e sustentabilidade dos
empreendimentos da economia popular solidária; 2) a difusão do Curso de Extensão
em Viabilidade e Sustentabilidade de Empreendimentos Econômicos Populares.
O Laboratório de Conservação e Restauração Reitor Eugênio Veiga (Lev) tem como objetivo dar tratamento ao acervo do arquivo permanente da Cúria
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Metropolitana de Salvador por meio de uma intervenção em conservação,
restauração

e

tratamento

arquivístico

da

documentação

permanente

da

Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
O Centro de Ecologia e Conservação Ambiental (Ecoa) desenvolve
programas de monitoramento de longa duração para a conservação de
comunidades animais e vegetais em várias regiões do Estado da Bahia. Possui
parcerias formais com instituições públicas e privadas buscando fortalecer a
formação de seus pesquisadores, promovendo a produção de conhecimento e
disponibilizando os resultados alcançados às comunidades científicas e à sociedade.
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.
O Laboratório de Estudos e Meio Ambiente (Lema) é um espaço de pesquisa
e extensão universitária no âmbito da graduação e pós-graduação.

Foram

desenvolvidas, em 2016, análises para o diagnóstico e a identificação de problemas
no meio ambiente através de pesquisas que envolveram a análise das condições
químicas da água; análise das condições biológicas e dos componentes biológicos
de diferentes ecossistemas; investigações geoquímicas, desenvolvimento de
técnicas bioquímicas e moleculares e avaliação de impactos ambientais.
Adicionalmente,

a

UCSal

mostrou-se

socialmente

responsável

para

desenvolver atividades direcionadas às suas comunidades interna e externa, através
de campanhas de prevenção e educação em Saúde; Feiras de Saúde e de
Integração; cursos para desenvolvimento de competências nas línguas portuguesa e
inglesa; socialização de conhecimentos em Economia Doméstica, Contabilidade e
Empreendedorismo; participação em campanhas para doação de alimentos, leite,
roupas e fraldas descartáveis, atividades também em parceria com organizações
não-governamentais, projetos sociais, associações e Pastoral Universitária.
Estreitando os laços com o seu entorno, sobretudo do campus de Pituaçu,
foram estabelecidas em 2016, aproximações da UCSal com o Bairro da Paz, onde
projetos interdisciplinares deverão ser implementados.
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Todos estes projetos e ações desenvolvidas pela UCSal, nessa dimensão,
estão em sintonia com a missão e visão institucional explicitadas nos objetivos
estratégicos do PDI para os próximos 5 anos, e que já se iniciaram em 2016,
devendo, por sua importância, ter continuidade nos próximos anos. Daí a
necessidade da comunidade universitária da UCSal conhecer e acompanhar as
orientações, diretrizes educacionais e objetivos estratégicos do PDI 2016-2020.
Neste contexto, a consulta à comunidade acadêmica realizada no segundo semestre
de 2016, através da Escuta UCSal, identificou que a maioria dos professores e
funcionários da UCSal conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,
com um percentual de respostas positivas de 72,60% e 53,52% respectivamente. O
público que demostrou maior conhecimento do PDI foram os docentes, mas ainda é
alto o percentual de funcionários que diz não conhecer o PDI (46,48%), o que
sugere a necessidade de mais encontros da Reitoria com os setores administrativos
para a apresentação e discussão dos principais objetivos e metas da universidade
para os próximos 5 anos.
Há uma meta específica no próprio documento que aponta a necessidade de
haver um acompanhamento por parte da universidade, do cumprimento do
cronograma das metas e ações propostas no PDI. Em 2016 foi constituída pelo,
Reitor, uma comissão específica composta por membros ligados à avaliação e
planejamento institucional, integrando as áreas administrativas, acadêmica e
financeira, para acompanhamento e implementações

das metas

e ações

estratégicas do PDI. Foram realizadas várias reuniões com a comissão gestora,
assim como com os Pró-reitores, gabinete/Reitoria, coordenadores e chefes de
setores para alinhamento das principais propostas e elaboração conjunta de um
plano de ação para o ano de 2017.
Este trabalho precisa ter uma continuidade para que haja maior discussão e
aprovação do documento final, pela gestão superior, para que o que está contido
nesse plano, possa ser implementado e realizado, em todos os níveis da
universidade, através dos seus responsáveis, e assim a UCSal possa ir se
preparando melhor para o Recredenciamento Institucional que ocorrerá em 2020, ao
término da vigência do próprio PDI.
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A seguir apresenta-se um quadro complementar das principais ações
realizadas pela UCSal, em 2016, nos seus vários cursos, considerando as
dimensões Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e Responsabilidade
Social.
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Principais ações realizadas na Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
- Eixo 2
Quadro 53: Ações Realizadas na Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional - Eixo 2.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Fortalecimento da qualificação do Indicação para contratação de Corpo docente qualificado.
quadro de professores dos Cursos. Professores doutores e estímulo aos
professores dos cursos a realizarem
Mestrado no curso de pós-graduação
da UCSal.

Revisão e adequação da matriz
curricular
dos
cursos
considerando-se as novas DNC,
LDB, o PPI e o PDI da UCSal.

Fragilidades
Ainda é necessário ampliar o
número
de
professores
doutores nos cursos de
graduação da UCSA, apesar
dos avanços verificados nesta
área.

Reuniões periódicas dos NDEs e Discussão ampliada com o corpo A não realização de visitas do
discussões da nova matriz com o docente com vista à adequação MEC, em algumas áreas, já
corpo docente das unidades de curricular.
programada várias vezes.
ensino, com vistas à melhoria dos
cursos, considerando a avaliação a
ser realizada pelo MEC.

Solicitação de reconhecimento do Abertura
do
processo
curso de Biomedicina.
reconhecimento do curso.

de Identificar, após avaliação do MEC, Identificar, após avaliação do
a qualidade do Projeto Pedagógico MEC, possíveis pontos a
do curso.
serem melhorados no Projeto
Pedagógico do curso.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Reuniões com os setores da
Universidade responsáveis diretos
pela manutenção da memória
desta com o CEDOC (Centro de
documentação) e o Memorial
(inserido no projeto da Biblioteca)
com o objetivo de elaborar um
trabalho conjunto de resgate da
memória da UCSal a partir de seus
acervos.

Conversas
individuais
com
os
coordenadores
dos
respectivos
setores e solicitação de um relatório
específico sobre a documentação
constante de cada acervo (ver em
anexo relatórios).

Perspectiva de desenvolvermos
trabalhos conjuntos com os setores
de memória pré-existentes na
Universidade.

O fato de cada acervo constar
num espaço físico diferente e
não se desenvolver um
trabalho
conjunto
de
identificação e acessibilidade.

Submissão à CAPES de 03 (três)
projetos de cursos de Mestrado em
“Promoção da Saúde”; “Direitos
Humanos” e “Engenharia e Meio
Ambiente”.

Submissão do projeto do curso de Difusão do conhecimento.
Mestrado em Promoção da Saúde.
Formação
de
profissional
Iniciados os trabalhos para a qualificado.
elaboração do Projeto do curso de
Alavancagem da pesquisa na
Mestrado em Direito.
Instituição.

Falta de investimento
órgãos públicos/fomento.

Integração e desenvolvimento de
uma
Matriz
Curricular
que
contemple a oferta dos conteúdos
básicos e profissionais, essenciais
à práxis, com a inclusão de
conteúdos
e
atividades

Incentivo à transversalização de Envolvimento dos docentes e
conteúdos como: Ética profissional e discentes.
Humanização.
Possibilidade do exercício da
Oferta de disciplinas optativas mais interdisciplinaridade e da interação
atraentes
e
que
contemplam

Recursos
limitados.

Reunião, com a apresentação de
slides
para
os
gestores
do
Centro
de
Apresentação/palestra
dos Memorial/Biblioteca;
Documentação
(CEDOC);
editora
e
objetivos e planos de trabalho do
professores
da
pós-graduação.
CEDOM aos setores que cuidam
da memória da Universidade.

União dos setores que cuidam da
memória da Instituição.
O dialogo do CEDOM com a pós
graduação, setor que cuida por
excelência
da
pesquisa,
irá
fortalecer os vínculos acadêmicos
da instituição.

dos

Necessidade de investimento
na contratação de professores
com titulação e produção
científica de qualidade.
financeiros

Curto tempo para organização
e
desenvolvimento
das
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Ações Programadas

Ações Realizadas

complementares
que
possam aprofundamento de
áreas
ampliar o conhecimento e a apreciadas no currículo.
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.

Potencialidades
não dos alunos de diferentes cursos.
Aproximação
com
a
práxis
profissional em todos os semestres.

Adesão de alunos nos Programas de Fortalecimento
das
atividades
Iniciação Científica (bolsistas e relacionadas à participação do
voluntários).
alunado
em
sua
formação
profissional (Ligas e CA).
Atuação regular dos grupos de
pesquisa,
com
projetos
em Realização de eventos que guardam
andamento em todas as linhas de relação com a prática da fisioterapia.
pesquisa.
Maior envolvimento dos alunos, e
Consolidação
dos
Projetos
de maior pertencimento ao curso e a
Extensão já existentes.
Universidade; além de melhor
integração entre professores e
alunos de semestres distintos.

Criação de um curso de pós Elaboração de um projeto de um
graduação lato sensu na área de curso de pós graduação latu senso
Historia.
em “História Pública da Bahia e
Ensino”, que terá como público alvo
estudantes de História, Geografia,
Turismo, Pedagogia e áreas afins.
Duração 18 meses.

Fragilidades
atividades.

Regime de trabalho (poucos
docentes com RTC.
Quantidade de bolsas de
iniciação científica limitada.
Ainda não houve adesão de
todos os alunos. Nota-se que
o grupo que mais se envolve
nas ações é sempre o mesmo,
e não contempla a totalidade
do alunado.

Em consonância com o PDI
garantimos o fomento à educação
continuada, com estímulo aos
egressos.

Divulgação da missão, valores e Inclusão de um capítulo sobre a Pouco interesse dos alunos em
visão da Universidade Católica do UCSal no material didático da
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Ações Programadas
Salvador,
história.

bem

como

da

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

sua disciplina
Iniciação
à
Vida relação a estes temas.
Universitária, disponível no Ambiente
Virtual de Aprendizagem e nas
bibliotecas da Universidade.

Apresentação da Extensão aos
coordenadores de curso e demais
setores da UCSal e refletir sobre
atividades
extensionistas
em
alinhamento com o PPC.

Foram marcadas reuniões pela
PROEXT assim como participamos
em diversas oportunidades em
reuniões
da
PROGRAD
para
apresentar
os
programas
da
Extensão.

Acolhimento
de
coordenadores.

parte

dos Adesão abaixo do esperado
nas reuniões apesar de terem
sido marcadas nos dois campi,
Aumento gradual da procura da em diferentes horários.
PROEXT em busca de apoio para o
desenvolvimento de atividades.
Oferta de atividades de
extensão não cadastradas na
PROEXT.
Acompanhamento
do
estágio Aplicação
do
instrumento
de Participação
mais
ativa
dos Apresentação do resultado da
através da avaliação da atuação avaliação nos campos de estágios.
discentes
na
avaliação
dos avaliação
dos
discentes
do supervisor na perspectiva do
supervisores.
durante o semestre antes do
Relatório de avaliação da atuação dos
aluno.
término dos estágios.
supervisores de estágio.
Percepção de acompanhamento nos
campos entre os docentes e
discentes e a aproximação com os
serviços.
Atividades preparatórias para o Realização de sala virtual para o Houve uma aceitação dos alunos Baixa adesão do grupo de
ENADE.
ENADE.
quanto as atividades ofertadas.
alunos aptos para realização
do ENADE.
Realização de aulas preparatórias
para o ENADE.
Fonte: UCSal.
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Principais ações realizadas na Dimensão 3: Responsabilidade Social – Eixo 2
Quadro 54: Ações Realizadas na Dimensão 3: Responsabilidade Social - Eixo 2.
Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Inclusão social mediante o acesso Conceber
mecanismos
para Atender setores da população que
de colaboradores da UCSal ao qualificação dos servidores técnico- tem dificuldade de ingressar no
ensino superior.
administrativos.
ensino superior.
Ingresso na UCSal de estudantes Oferta de orientação para obtenção
egressos do ensino público e de do crédito educativo.
camadas sociais de menor renda.
Vestibular Social.
Participação do curso de Educação Atividades recreo-desportivas com Infraestrutura da Feira.
Física no Projeto UCSal em crianças e adolescentes participantes
Organização da equipe UCSal.
Movimento:
do 1º, 2º UCSal em Movimento.
1. Casa da Providência – Saúde.

Participação pela primeira vez na
Feira da Paróquia da Pituba, com
2. Associação das Missionárias da Professores e estudantes realizando
Fraternidade Cristã, em Simões orientações sobre a prática da
Filho.
Atividade Física regular e seus
benefícios para saúde humana.
3.Feira da Paróquia da Pituba.

Interesse e disponibilidade dos
Professores e acadêmicos do curso
em participar do evento.
Divulgação da Universidade e do
Curso.
Compromisso da Universidade com
a solidariedade social.

Elaboração
Projeto

e

Coordenação do Aulas
do
esporte
Basquetebol Espaço destinado à prática de Falta de apoio da Secretaria
Esporte ministrada no CEEP Isaias Alves ensino do curso de Educação Física, de Educação o Estado com a
(antigo ICEIA) no Barbalho, dias de bem
como,
Estágios manutenção dos espaços
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Cidadão1/Basquetebol.

3ª. e 5ª. Feira no período da tarde,
das 14h às 18h para crianças
no CEEP Isaias Alves. (antigo moradoras no entorno do colégio,
ICEIA).
atendendo 77 crianças com idade
entre 08 e 17 anos.

Potencialidades
Supervisionados.

Fragilidades
destinados
Colégio.

ao

esporte

do

Divulgação da Universidade e do
Curso.
Escassez de material (bolas,
redes etc..).
Compromisso da Universidade com
a responsabilidade social.
Manutenção e limpeza das
quadras.
Participação ativa da comunidade do
entorno do Colégio.
Apoio da Direção e equipe de
funcionários do Colégio ao projeto.

Coordenação do Projeto Esporte
Cidadão 2 / Ginástica Rítmica no
Campus da Federação onde Aulas
do esporte Ginástica Rítmica para
crianças moradoras no entorno do
Campus da Federação.

Aulas de Ginástica Rítmica ministrada Disponibilidade das Professoras que
no Campus da Federação de 2ª. a 5ª. ministram aulas no Projeto Esporte
Feira no período da tarde para Cidadão/Ginástica Rítmica.
crianças (comunidade externa).
Participação dos alunos do curso de
Palestras e sessões de treinamentos Bacharelado,
atendimento
a
no Centro de Atividade Física/CAF.
pessoas de baixa renda.

Ciclo de palestras e práticas de
Palestra sobre atividade física,
atividades físicas.
nutrição e saúde estabelecendo uma
Palestra sobre atividade física, ação interdisciplinar e arrecadação de
nutrição e saúde, cuja inscrição foi alimentos.
a doações de alimentos.

Movimento

UCSal

em

Indefinição
de
um
dos
convênios com o Clube/
empresa parceira do Projeto.
A
não
formalização
do
convênio com a Secretária
Municipal de Educação/PMS.
Falta de manutenção do
espaço e equipamentos da
quadra
e
banheiros
do
Campus da Federação.
Falta de pessoal de apoio
(serviços gerais).

Simões Parceria entre UCSal e instituições Prestação de serviços às pessoas
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Filho.

Prestação
de
comunidade.

Potencialidades

Fragilidades

Grande interação da comunidade.

A redução do nº de alunos
também reduziu a nossa
capacidade de atendimento.

filantrópicas que realizam projetos carentes.
sociais.
serviços

à

Atendimentos
realizados
na
UNAFISIO nas áreas de Fisioterapia
Neurofuncional, Pediatria, Ortopedia,
Desportiva
e
Uroginecologia,
totalizando 4.776 atendimentos.

Falta de investimento na
infraestrutura da UNAFISIO e
na regularização da mesma,
que nos impede de firmar
convênios com o SUS e
Planos de saúde.

Arrecadação de alimentos para Doação de 112 cestas básicas para Melhor formação humanística
pacientes da UNAFISIO, OSID,
composição de cestas básicas.
ABAMPS e funcionários da UCSal.
Aproximação
com
outras
instituições.
Oferecimento de serviços para a Ambulatório de Nutrição.
Desenvolvimento de ações de
comunidade interna e externa à
segurança alimentar e nutricional,
UCSal, nas áreas específicas da
com pressupostos da atenção
Nutrição, e correlacionadas às
nutricional humanizada, contribuindo
atividades de ensino e extensão.
para o alcance do direito humano à
alimentação adequada.

Baixa adesão da Comunidade
UCSal, a maior parte das
doações foram externas.
Limitação no número de
docentes nutricionistas, em
regime de trabalho parcial ou
integral, para participação
como docentes orientadores
de atividades de extensão.

Aproximação dos docentes e
discentes à comunidade interna e
comunidade externa circunvizinha.
Parceria do curso de Música com Todas as ações programadas foram Oportunidade de demonstrar à Dificuldade na infraestrutura
o grupo UCSal em movimento;
sociedade e comunidade da UCSal para o deslocamento para os
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Ações Programadas

Ações Realizadas

parceria com o grupo de ação realizadas.
social Anjos de Jaleco com
apresentações da camerata de
violão;
Apresentação
das
cameratas de pianos e violões na
festa de Nossa Senhora da
Conceição da Praia; Apresentação
da camerata de Violões na I feira
da Providência da Paróquia da
Saúde e da Associação das
Senhoras
de
Caridade;
Apresentação do coral dos alunos
do curso de Música no Natal da
Unafisio.

Realização
de
doações
comunidades carentes.

Potencialidades

Fragilidades

o comprometimento do curso de locais dos eventos.
Música com as demandas sociais da
comunidade.

Estamos tentando fornecer um
a Doação de alimentos arrecadados na Auxiliar entidades filantrópicas de apoio contínuo as entidades,
jornada acadêmica para o NASPEC.
apoio à comunidade.
porém é difícil sistematizar as
ações.

Estação meteorológica.

Estação meteorológica.

Geração
de
sociedade.

dados

úteis

à Custos.

Avaliação de projetos de pesquisa
graduação, mestrado e doutorado
conduzido por princípios de defesa
à dignidade e integridade dos
participantes da pesquisa com
seres humanos. Adotando as
orientações das resoluções 466/12

Analise debate e compreensão da
Resolução 510/2016 que trata de
pesquisas das Ciências Sociais e
Humanas.

A
importância
da
Resolução
510/2016, tão solicitada no campo
dos pesquisadores das Ciências Utilização do Sistema da
Sociais e Humanas, visa a contribuir Plataforma Brasil que é
na desburocratização dos projetos extremamente complexa.
avaliados pelos CEPs, assim como,
a subtração da imagem negativa do
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Ações Programadas

Ações Realizadas

e 510/2016.
Atendimento e
pesquisadores.

Potencialidades

Fragilidades

Sistema CEP/CONEP.
orientação

aos São
atendidos
e
semestralmente
em
pesquisadores.

orientados Mostrar
a
importância
aos
média
46 pesquisadores do comprometimento
ético com as pesquisas que
envolvem seres humanos.

Indicação das fragilidades do Assinatura
do
abaixo-assinado, Aperfeiçoamento
sistema CEP/CONEP, observadas visando a melhoria do sistema CEP/CONEP.
pelos membros do comitê e CEP/CONEP.
pesquisadores.
Oferecimento de opções de
acessibilidade ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA para os
alunos com deficiência.

Reflexão entre os alunos
da dignidade humana
vulnerabilidade social.

do

Sistema A complexidade do Sistema
CEP/CONEP.

Transcrição da prova em braile e Viabilizar o aprendizado do aluno e Dificuldades de comunicação
solicitação
de
ledor
para sua inclusão.
entre
o
Plenus,
as
acompanhamento dos alunos no
coordenações dos cursos, do
momento das avaliações.
Eixo de Formação Geral e do
núcleo
de
Educação
à
distância.

acerca Proposta de Trabalho Interdisciplinar Estimular o envolvimento dos
e da da disciplina Teologia e Humanismo estudantes com os problemas da
no qual os alunos apresentaram nossa sociedade.
relatórios de visitas a instituições que
promovem ações voltadas para o
resgate da dignidade humana de
pessoas
em
situações
de
vulnerabilidade.

Fomento
dos programas de Ampliação
dos
serviços
à Possibilidade
extensão vinculados às Políticas comunidade a partir da criação do atendimento

de
prestar
interdisciplinar

um Não foi possível ampliar dos
à serviços à comunidade a partir
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Ações Programadas
de Ação Social , ampliando e
aperfeiçoando os projetos e ações
de responsabilidade social, no
entorno e contexto regional de
forma a atender o caráter
comunitário e filantrópico da
Universidade.

Ações Realizadas

Potencialidades

CIS (Centro Integrado de Saúde) comunidade, cuidando do
(vide relatório descritivo – Balanço humano na sua integralidade.
Social).
Ações desenvolvidas pelo NPJ Pituaçu na Comunidade São Marcos.
Atividades desenvolvidas pelo Curso
de Enfermagem no Nordeste de
Amaralina.

Fragilidades
ser da implantação do serviço
escola de Psicologia em razão
da não abertura do curso.
Dificuldade na adesão de
alguns cursos nos Programas
da Extensão.
Escassez
de
recursos
materiais e humanos.

Ações do Plenus (vide relatório
descritivo – Balanço Social).

Realização
de convênios e
parcerias com entidades públicas,
privadas,
Organizações
Não
Governamental
(ONG)
e
Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP).

Atividades desenvolvidas no UCSal
em Movimento, em especial, a
participação na Feira de Integração
da Paróquia Nossa Senhora da Luz.
Firmado parceria com a Associação Confiança que a sociedade deposita Poucos recursos humanos.
Viva e Deixe Viver, Livres Livros em na UCSal e a possibilidade de
dois projetos (Contação de história e estabelecer parcerias.
Desafio Arquitetura); apoio ao Anjos
de Jaleco; atividades desenvolvidas
pelo AMU em parceria com a Pastoral
na Universidade (PNU) e a Pastoral
Universitária Arquidiocesana (PU) e
pelo UCSal em Movimento.
Renovação
Neojiba.

da

parceria

com

o

Parceria com o Centro de Diabetes e
Endocrinologia da Bahia (CEDEBA) e
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

a Associação Baiana de Amigos da
Mucopolissacaridoses e Doenças
Raras (ABAMPS).
Mapeamento dos programas e Projetos realizados:
Maior integração entre os cursos.
projetos existentes e promover a a) Projeto Social: Economia Solidária
sua integração.
e Segurança Alimentar e Nutricional:
ITCP, Programa de Pós-graduação
em Políticas Públicas e o Curso de
Nutrição.
b) Desafio Mini-biblioteca Livres
Livros: Curso de Arquitetura e
Urbanismo e o Voluntas UCSal.

Dificuldade no fornecimento de
informações sobre os projetos
existentes.
Ainda existem cursos que
desenvolvem atividades não
cadastradas na PROEXT.
Escassez
de
recursos
materiais e humanos.

c) UCSal em Movimento e o
Dificuldade de adesão
Programa Ações de Misericórdia
parte de alguns cursos.
Universitária.
Ampliação
das
políticas
de Estimular parcerias com instituições e Promoção do o sentimento de
valorização
dos
estudantes, empresas com vistas a estágio, pertença à UCSal.
fomentando a sua autonomia e pesquisa, prestação de serviços.
protagonismo.
Atividades desenvolvidas pelo NEPE
(práticas empreendedoras; captação
de
oportunidades
de
estágio
obrigatório, não obrigatório e emprego
para egressos).
Implementação da parceria com o Realização
de
estágio
de Oferecer ao alunado a oportunidade
Centro de Convivência Irmã Dulce Enfermagem em Rede Básica de de atuação na Atenção Básica na
para desenvolvimento de Estágio Saúde.
modalidade Consultório na Rua,
Enfermagem em Rede Básica de
conforme preconiza o Ministério da
Ações em Consultório de Rua na área

por
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Ações Programadas
Saúde.

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

de álcool e outras drogas e atenção Saúde (MS).
básica,
com
pessoas
em
Valorização e interesse dos alunos
vulnerabilidade social.
pela atividade.

Implementação da parceria com a Desenvolvimento
de
Estágio Oportunizar
os
discentes
a
Escola Alecrim no Bairro da Santa Enfermagem em Saúde Coletiva.
desenvolverem habilidades na área
Cruz.
de Saúde na Escola.
Mobilização na Semana da XIX Participação de oficina no HEMOBA
SEMOC, dos alunos e professores, para reparo dos alunos, visando a
para doação de sangue e captação mobilização na SEMOC doação.
de medula.
Orientação e encaminhamento de
pessoas para potencial doador de
sangue
e
cadastramento
para
captação de medula óssea.

Preparação adequada dos alunos Dificuldade dos alunos em
para a realização da ação da irem para a oficina, em função
SEMOC.
dos estágios curriculares.
Oportunizar aos discentes o trabalho
de
educação
continuada,
mobilização nos três campi da
Universidade.

Cadastramento de pessoas para Participação de 08 alunos como
potencial doador de medula óssea em monitores.
parceria com a Fundação Hemoba.
Campanha outubro Rosa

Orientação da clientela da Unidade de Oportunizar o esclarecimento acerca Falta
de
material
para
Enfermagem sobre o câncer de do câncer de mama.
demonstração da palpação da
Mama
mama.

Realização no Campus de Pituaçu, Realizadas atividades de recreação Implantação do atendimento em
atividade em comemoração ao dia com presença de palhaço, pinturas equipe multiprofissional.
das crianças em parceria com a nas crianças.
UNAFISIO e o Curso de Educação
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Física.

Participação na Segunda UCSal Aferição de P.A.; verificação de
em Movimento, no município de glicemia capilar; sala de espera com
Simões Filho – Ba.
orientações para comunidade para
diabéticos, hipertensos e doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti e distribuição de folhetos
informativos.
Campanha novembro azul.

Participação de 08 alunos do Centro Curto prazo para o preparo da
Acadêmico, 03 egressos e 01 ação.
professora.
Atendimento satisfatório ao público
alvo,
em
função
do
bom
desempenho dos alunos envolvidos

Realizada Campanha na Comunidade Oportunizar para o público alvo, Falta de material.
da área de abrangência da Unidade esclarecimento a cerca do câncer de
Básica de Saúde do Nordeste de mama.
Amaralina pelos Alunos e supervisora
do estágio de saúde Coletiva.
Orientações
sobre
Câncer
de
próstata, Aferição de pressão Arterial,
dosagem de glicemia e Distribuição
de laços azuis.

Participação na Terceira UCSal Realizada
um
total
de
300
em Movimento na 22ª Feira da atendimentos, entre eles curativos
Paróquia Nossa Senhora da Luz.
verificação de sinais vitais, dosagem
de glicemia, aferição de TA,
administração de medicação, entre
outros.

Participação de 20 alunos, 04 Pouca disponibilidade dos
professores e três egressos, nos professores em participar da
turnos manhã, tarde e noturno.
atividade.
Oportunizar aos alunos aplicar e
praticar
os
conhecimentos
aprendidos em sala de aula, além de Dificuldade em obter maior
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

estimular a solidariedade e empatia número de alunos, em função
dos mesmos, exercitando o contato das diversas atividades em
Realizadas ações de promoção da com um público diferenciado.
curto prazo.
saúde ao público da Feira.
Integração dos alunos do Curso de
Enfermagem com os demais cursos
participantes da ação.
Grande procura do público pelo
atendimento
da
equipe
de
enfermagem.
Comemoração do dia Mundial do
Diabetes Mellitus no Campus de
Pituaçu.em
parceria
com
a
UNAFISIO, curso de Educação
Física.

Participação dos alunos na palestra Ação interdisciplinar com os Cursos Falta de material (fita para
sobre Diabetes Mellitus (DM).
de Fisioterapia e Nutrição.
glicemia).
Dosagem de 13 Glicemia Capilar em
pacientes.
Aferição de Pressão Arterial, num
total de 22l.
Orientações
Arterial e DM.

sobre

Hipertensão

Fonte: UCSal.
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Neste Eixo são apresentados os resultados das análises realizadas pela CPA,
decorrentes das pesquisas avaliativas realizadas em 2016, com relação às políticas
da Universidade para o Ensino, Pesquisa e Extensão (dimensão 2); à comunicação
com a sociedade (dimensão 4) e às

políticas de atendimento aos discentes e

egressos (dimensão 9).

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Nesta subseção os aspectos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão
são tratados separadamente para efeitos didáticos e para uma análise mais
aprofundada de cada uma delas.

Políticas para o Ensino
A apresentação dos resultados das pesquisas e ações realizadas pela
Universidade em 2016, nesta área de ensino, estão subdivididas em combinações
de 06 (seis) perspectivas de análise e avaliação, assim detalhadas: Avaliação pelos
discentes e docentes da graduação e análise comparativa com o PDI; Conceitos
obtidos, nos cursos de graduação da UCSal, no Enade e CPC no ano de 2015
(oficializados pelo MEC em 2016); Análise dos conceitos obtidos nas avaliações do
MEC, realizadas “in loco”, no ano de 2016; Análise dos três últimos cursos avaliados
em 2016 (Psicologia, Enfermagem e Educação Física); Quadro resumo das
principais ações realizadas pela universidade e pelos cursos de graduação na área
de Ensino.



Avaliação do Ensino pelos Discentes e Docentes da Graduação
A avaliação da dimensão do Ensino pelos discentes e docentes da graduação

ocorreu no 2º semestre de 2016 e proporcionou um conhecimento global da
realidade da universidade nesta área, relacionado à Infraestrutura dos cursos,
organização didática pedagógica e corpo docente.
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Em relação à infraestrutura, equipamentos em sala de aula e acervo da
biblioteca, os resultados das pesquisas realizadas no 2º semestre de 2016,
revelaram o seguinte diagnóstico:


Sobre a infraestrutura e equipamentos em sala de aula, verificou-se uma
melhoria considerável entre os resultados da Escuta UCSal

realizada no

meio do ano e os resultados da pesquisa discente 2016.2. As condições
físicas da sala de aula também tinham sido consideradas em 2016.1,
preponderantemente, como regulares e fracas (53,09%) e em 2016.2 os
alunos avaliaram essa área como boa e ótima (62,25%).


Sobre o acervo da biblioteca nas duas pesquisas, há um certo equilíbrio entre
as escalas trabalhadas, com preponderância para o bom e o ótimo, mas ainda
é grande o percentual de respostas situadas nas escalas regular e fraca, nos
dois momentos avaliativos (46,92%) em 2016.1 e 47,55% em 2016.2.
Estes dados sugerem a continuação de investimentos nesta área, por parte

da Instituição, considerando sua importância nos processos de avaliação do MEC e,
sobretudo, na orientação e desenvolvimento dos alunos na sua área de formação.
No item Organização Didático Pedagógico, os resultados indicam boa
avaliação por parte dos professores e estudantes em relação às matrizes
curriculares dos cursos, principalmente à contribuição das disciplinas cursadas para
a formação integral dos estudantes, com cidadãos e profissionais. Para 90,63%
doas alunos que participaram da Escuta UCSal, as disciplinas cursadas contribuíram
para esta formação, assim como os resultados da pesquisa discente 2016.2 que
apontam também nesta mesma direção, considerando que (80,59%) dos estudantes
avaliaram este item como bom e ótimo.
Ainda neste contexto os estudantes fazem uma boa avaliação em relação a
oferta de conteúdos que relacionam teoria e prática, com respostas majoritárias, nas
escalas bom e ótimo (73,04%), assim como a oportunidade que o curso dá de
empregabilidade dos estudantes no âmbito de sua área de atuação (57,35%). No
entanto, não é boa a avaliação que os estudantes fazem das disciplinas do EFG,
modalidade EAD e que integram a estrutura curricular dos cursos de graduação da
UCSal, com preponderância de respostas nas escalas regular e fraco.
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Constitui também um desafio para universidade a melhoria da oferta dos
estágios supervisionados considerando a incidência significativa de respostas nas
escalas regular e fraca (43,76%).
Sobre o corpo docente, os estudantes reivindicavam na Escuta UCSal o uso
mais frequente de metodologias ativas e Tecnologias de Comunicação e Informação
(TICs). A maioria considerava essa área fraca (25,86%) e regular 35,59%,
perfazendo um total de 61,55% de respostas negativas. No entanto, a pesquisa
discente 2016.2 revelou avanços considerando os resultados positivos em todos os
itens avaliados. Para a maioria, o conteúdo abordado nas disciplinas é bom e ótimo
(60,29%). Também foi considerada boa e ótima a utilização de procedimentos
didático e metodológicos pelos professores em sala de aula; os alunos avaliaram da
mesma forma a apresentação e discussão com os alunos do plano de ensino no
início do ano.
Há alguns aspectos que a UCSal precisa avançar, se considerarmos os
objetivos e metas institucionais do PDI, nesta área de ensino, para o ano de 2016.
As metas, por exemplo, de implantar 4 polos de apoio presencial em municípios da
Bahia; 3 cursos de graduação na modalidade EAD, assim como, implantar dois
cursos de pós-graduação, nessa mesma modalidade, foram prorrogadas para 2017.
Até o momento a experiência de educação à distância na UCSal vem ocorrendo
através da oferta gradativa de disciplinas semipresenciais pertencentes aos Eixos de
formação dos currículos, por meio da utilização de módulos de conteúdos com carga
horária de 60 horas de atividades on-line além dos encontros presenciais. Em 2016
a UCSal implantou as disciplinas Teologia e Humanismo e Cultura e Sociedade.
A oferta do componente curricular semipresencial é mediada por uma equipe
docente qualificada composta por especialistas, mestres e doutores, através do AVA
desenvolvido pela Instituição, na plataforma Moodle. O conteúdo para estudo está
disponível nos módulos “virtuais”, podendo o estudante realizar o download do
conteúdo do módulo ao final de cada componente curricular. No ambiente de “Sala
de Aula Virtual”, o estudante tem acesso ao conteúdo dos módulos e às atividades
de ensino, participa de fóruns de discussões temáticas,
realiza avaliação on-line e trabalho interdisciplinar.
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 Conceitos obtidos pelos cursos de graduação da UCSal, no Enade e
CPC no ano de 2015 (oficializados pelo MEC em 2016)
Tomando como referência os ciclos avaliativos do MEC pelos quais os cursos
de graduação passam, destaca-se que a UCSal teve 7 cursos avaliados pelo MEC
no ano de 2015. O quadro abaixo dá uma visão geral dos conceitos obtidos pelos
cursos da UCSal no Enade e CPC nesse ano.

Quadro 55: Conceitos dos cursos da UCSal no Enade e CPC - 2015.
2015 (IGC = 3)
ENADE

Grupo
Vermelho

Administração

3

3

Ciências Contábeis

2

2

Direito

3

3

Gestão de Recursos Humanos – Tecnológico

2

2

S/C

S/C

2

3

S/C

S/C

ENADE

CPC

1

2

Logística – Tecnológico
Publicidade e Propaganda
Secretariado
Ano: 2015 (IGC = 3)

Grupo
Verde

CPC

Gastronomia

Fonte: E-MEC.

A análise do quadro acima revelam algumas peculiaridades que precisam ser
avaliadas:
 O índice 3 no ICG, que leva em consideração o desempenho dos
estudantes, a infraestrutura, a formação dos professores e ainda os
indicadores da pós-graduação, indica a continuação do mesmo patamar
de qualidade da UCSal, considerando que a situação se manteve em
relação à avaliação anterior. Este índice segue a tendência Nacional onde
67% das IES públicas e privadas obtiveram nota 3 no ICG na última
avaliação do MEC (ABRUC 2016).
Em relação aos conceitos dos cursos, um primeiro dado que chama a atenção
no quadro apresentado é a inexistência de cursos com CPC 4 e 5.
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O CPC é calculado com base principalmente no Enade, no questionário do
estudante e nos dados dos professores, obtidos através do senso da Educação
Superior. São considerados, por exemplo, o número de mestres e doutores na
Instituição, bem como as condições de trabalho.
Tanto o CPC quanto o IGC são distribuídos em conceitos de 1 a 5, por meio
de um gráfico de distribuição normal de um determinado conjunto de dados (curva
de Gauss). A faixa 3 é definida pelo INEP como uma faixa média e os cursos que
mais se distanciam da média, seja para cima ou para baixo, são distribuídos nos
demais conceitos.
Os cursos melhor avaliados pelo INEP na UCSal, atingem, no máximo, o
conceito 3 no CPC (Administração, Direito e Publicidade e Propaganda), que
representa, portanto, um desempenho médio enquanto que os demais se situam no
conceito 2, considerado um conceito insatisfatório (cursos Ciências Contábeis,
Gestão de RH e Gastronomia). Estes cursos tiveram pior desempenho em relação
ao que foi obtido em 2012 e ficaram com conceito 1 e 2, e estando sujeitos a novas
avaliações do MEC, para efeito de Renovação de Reconhecimento inclusive com
assinaturas de cumprimento de protocolos de compromissos entre a Universidade e
o Ministério da Educação.

 Conceitos obtidos nas avaliações do MEC, realizadas “in loco” no ano
de 2016
Quadro 56: Cursos avaliados in loco pelo MEC em 2016.
Tipo de Regulação
Cursos

Autoriza
Reconhecimento
ção

Renovação do
Reconhecimento

Data da
Visita/Ano

Conceitos
dos Cursos
/ CC

Educação Física
(Bacharelado)

X

03/08 a
06/08/2016

3

Enfermagem

X

03/08 a
06/08/2016

4

31/07 a
03/08/2016

5

Psicologia

X

Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Graduação.
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 Análise dos cursos avaliados em 2016 (Psicologia, Enfermagem e
Educação Física)
Os conceitos gerais atribuídos pelo MEC aos cursos de Psicologia,
Enfermagem e Educação Física nas avaliações de 2016 foram, respectivamente, 5,
4 e 3, conforme detalhamento a seguir, em relação às três dimensões avaliadas:
Organização didático-pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.
Ao analisarmos os relatórios das comissões nas visitas in loco desses três
cursos, por dimensão, podemos observar que existem regularidades observadas
nestas três visitas que merecem consideração, não para se fazer comparação entre
os cursos, considerando a natureza diversa dos motivos que geraram a visita e
históricos diferenciados dos cursos, mas na intenção de pontuar aspectos relevantes
que devem ser observados para as próximas visitas.
Em relação à dimensão Organização Didático-Pedagógica, existiu uma
tendência clara do MEC de avaliar com o mesmo conceito todos os indicadores
relativos ao Projeto Pedagógico. Essa dimensão é composta por 10 itens: contexto
educacional, políticas institucionais no âmbito do curso, objetivo do curso, perfil
profissional do egresso, estrutura curricular, conteúdos curriculares, metodologia,
estagio supervisionado, atividades complementares e trabalho de conclusão de
curso, todos eles integrados numa sequencia lógica, de tal forma que eles são
percebidos como um todo articulado levando a que o mesmo conceito seja
praticamente atribuído a todos os itens, conforme tabela abaixo.
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Tabela 1: Avaliação da Dimensão 1: Organização didático-pedagógica para os cursos de
graduação avaliados.

Fonte: MEC/INEP.

Considerando a quantidade de itens que o Projeto Pedagógico abarca e o
peso que este passa a significar no conceito final do curso, apontamos para a
necessidade de fortalecimento do setor que assessora as coordenações na
confecção dos projetos de cursos institucionais, como também, para a formação de
coordenadores e professores que compõem os NDEs dos cursos. Este núcleo
acadêmico deve cuidar da concepção, implementação, desenvolvimento e avaliação
dos PPCs, considerando o fato de que o conceito atribuído aos indicadores do
projeto pedagógico do curso tem uma relação direta com a nota atribuída pela
comissão ao NDE (Psicologia 5, Enfermagem 3 e Educação Física 3).
Quanto à dimensão do Corpo Docente e Tutorial, apresentada na tabela a
seguir, chama atenção o conceito atribuído aos colegiados de curso. Excetuando o
curso de Psicologia, cuja visita ocorreu para fins de autorização, o conceito atribuído
aos demais cursos (3 para Enfermagem e 2 para Educação Física) remete a
instituição a uma maior observância do funcionamento desta instância de decisão.
Relevante verificar nessa mesma tabela apresentada abaixo, que os itens
relativos à experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do
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coordenador, regime de trabalho e carga horária dedicada à atividade de
coordenação, obtiveram conceitos de excelência.

Tabela 2: Avaliação da Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial para os cursos de graduação
avaliados.

Fonte: MEC/INEP.

A mesma tendência pode ser constatada nos indicadores apresentados na
tabela a seguir, referentes à titulação do corpo docente, percentual de doutores,
regime de trabalho, experiência profissional na área docente, experiência em
magistério superior, que apresentaram conceitos 4 e 5, o que, associado aos
conceitos atribuídos aos itens de coordenação, demonstram a importância e esforço
da nova gestão em melhorar o seu quadro de gestores e de professores com
titulação e regime de tempo contínuo.
Como aspecto de fragilidade, porém, apontamos o item referente à produção
científica, cultural, artística e tecnológica, conforme tabela abaixo (nota 2 nos cursos
de Enfermagem e Educação Física), o que remete a ações de gestão e de incentivo
institucional à produção científica institucionalizada.
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Tabela 3: Avaliação da Dimensão 2: Titulação, Regime de Trabalho, Experiência e
Produção Científica do Corpo Docente para os cursos de graduação avaliados.

Fonte: MEC/INEP.

Com relação à infraestrutura, apresentada na tabela a seguir, no item
referente à bibliografia básica e complementar, as avaliações apontam para
conceitos de excelência 4 e 5, mas quanto a gabinetes de trabalho para professores
de tempo integral e espaço de trabalho para coordenação (excluímos Psicologia que
teve um espaço reservado) tenderemos a obter na atual conformação, conceito
apenas satisfatório 3, por se tratar de uma concepção de gestão que difere um
pouco das exigidas pelo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação
Presencial e à Distância – MEC 2016.
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Tabela 4: Avaliação da Dimensão 3: Infraestrutura Acadêmica e Acervo Bibliográfico para
os cursos de graduação avaliados.

Fonte: MEC/INEP.

Com relação à implementação do EAD, na modalidade de ensino
semipresencial, os dados da tabela abaixo, sugerem melhorias quanto à titulação e
experiência dos tutores, considerando os conceitos atribuídos pela comissão,
respectivamente 2 e 1, itens que se contrapõem aos outros conceitos de referência
da Dimensão 2 e que tendem a puxar o conceito final para baixo.
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Quadro 57: Avaliação da Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial (EAD) para os cursos de
graduação avaliados.

Psicologia

Enfermagem

Ed. Física

2.15. Titulação e
formação do
corpo de tutores
do curso

NSA

NSA

2

2.16. Experiência
do corpo de
tutores em
educação a
distância

NSA

NSA

1

Dimensão 2:
Corpo docente e
tutorial

Fonte: e-MEC.

É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas
pela UCSal, no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão Políticas
de Ensino.
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Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Ensino - Eixo 3
Quadro 58: Ações Realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Ensino – Eixo 3.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Criação
de
Programa
de Reuniões
periódicas
com
Atendimento aos Estudantes.
estudantes para esclarecimento
debate sobre a reestruturação
Reuniões com os acadêmicos e organização
do
Núcleo
posterior eleição dos seus Atendimento ao Discente (NAD)
representantes.
dos Diretórios Acadêmicos. (D.A.).

Fragilidades

os Interesse do pequeno grupo de Falta de espaço físico para o
e estudantes durante o processo de funcionamento.
e construção do NAD e DA.
Falta
de
profissionais
de
especializados.
e
Pouca
participação
dos
estudantes durante o processo de
construção do NAD e DA.

Elaboração
do
Plano
de Reuniões
periódicas
com
os Valorização e Importância do A falta de participação
preparação para os estudantes estudantes.
ENADE para os estudantes e a assiduidade dos estudantes.
que foram selecionados para
Universidade.
Simulado
utilizando
a
avaliação
do
fazer o ENADE.
último ENADE.
Realização de parcerias com Reunião com gestores educacionais Interesse das redes em firmar
Secretarias de Educação do das redes estadual e municipal.
parcerias e estágios.
Estado e do Município para
realização
dos
estágios
supervisionados.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Organização
da
Mesa-Redonda
Publicidade e Consumo Consciente:
A Influência da Publicidade nas
A
participação
na
SEMOC
Relações de Consumo.
representa a possibilidade de
Coordenador: Prof. Ms. Eduardo professores e estudantes terem
Andrade (Universidade Católica do contato com a produção científica
Salvador, Brasil) Participantes: Prof. do corpo docente e discente, como
Dr.
Alessandro
Marimpietri também possibilita a interlocução
(Universidade
Salvador,
Brasil) com convidados de diversas áreas
Emerson Braga (PROPEG, Brasil) do saber acadêmico.

Fragilidades

Necessidade
de
produzir
estratégias
para
maior
mobilização e participação dos
estudantes
nas
atividades
realizadas nesse período.

Participação do corpo docente na
Prof. Ms. Nildo Leite Miranda Filho
XIX Semana de Mobilização
(Universidade Católica do Salvador,
Científica (SEMOC).
Brasil).
Socializar os estudantes na prática
de pesquisa. Dar visibilidade ao
Participação na 12ª Jornada de
potencial de pesquisa sobre
Pesquisa com a Mesa Redonda “As
comunicação social que o NEC
Relações
entre
as
Produções
poderá produzir.
Midiáticas e a Cultura”. Apresentação
das Linhas de Pesquisa.

Necessidade de haver mais
espaços de exposição e debate
sobre pesquisa produzida pelos
grupos de pesquisa da UCSal.

Participação
do
curso
Jornalismo no Sinparty 2016.

A participação das instituições de
ensino superior e a contribuição
financeira para eventos desse
porte, são de fundamental
importância para a formação
complementar dos estudantes e
contato com o mercado de
trabalho
de
publicidade
e

de Participação no evento realizado pelo
SINAPRO Bahia que reuniu exibição
de anúncios premiados em Cannes,
palestras e mesa redonda.

Participaram do evento cerca de
100 estudantes e 10 professores
do curso. Este é um relevante
evento que possibilita o encontro
de renomados profissionais e
empresas atuantes no mercado,
com
jovens
estudantes,
pesquisadores e professores da

Pouco incentivo à pesquisa
produzida na graduação.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades
área de comunicação social.

Prêmio
Revelação
em Distribuição de 8 Prêmios Revelação A premiação visa promover a
Publicidade – Realização de em 2016.2.
melhoria na qualidade dos projetos
evento para premiar e revelar os
e reconhecimento do Curso de
destaques
e
melhores
Comunicação
da
UCSal
no
campanhas entre os grupos do
mercado local.
TCC
em
cada
semestre,
chamando
atenção
dos
profissionais
do
mercado
publicitário
local
para
a
competência dos egressos.
Inserção de atividades de estágio
nos projetos curriculares nos
cursos de saúde, com a
finalidade de oportunizar aos
alunos a aproximação com a
prática profissional.

Fragilidades
propaganda.
Nos últimos anos tem havido
menor comprometimento por
parte dos grupos na execução do
Projeto Experimental e dos
clientes prospectados, o que
gera, consequentemente, baixa
qualidade dos projetos.

Visitas de observação na UNAFISIO e Sentimento de pertencimento ao
outros campos de estágios nas curso e à profissão.
disciplinas do Eixo de Formação
Valorização e consolidação do
Específica.
aprendizado
adquirido
nas
Participação dos alunos do Estágio de disciplinas teóricas.
Fisioterapia
Desportiva
no
acompanhamento de atletas durante Aplicação dos conceitos teóricos
na prática fisioterapêutica.
eventos esportivos.
de
serviço
à
Visita dos alunos das disciplinas Prestação
comunidade.
Fisioterapia Cardio-Respiratória e
Fisioterapia em UTI em UTI’s dos Identidade do Curso e interação
Hospitais Conveniados.
entre
alunos
de
diferentes
semestres.

Avaliação e acompanhamento da Reuniões

semestrais

com

os Tornou a avaliação mais clara e Baixa adesão dos alunos no
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

implantação
da
Ficha
Avaliação dos Estágios.

de supervisores de estágio e alunos, e objetiva, o que ajudou ao professor preenchimento do Formulário de
acompanhamento regular individual.
a discriminar todos os itens da Avaliação dos Supervisores e
avaliação de modo que os alunos campos de estágio.
Criação
de
Formulário
de Implementação do Formulário de puderam compreender os pontos
Avaliação dos Supervisores e Avaliação dos Supervisores e campos fortes e fracos.
campos de estágio.
de estágio.
Permite avaliar supervisores e
campos de forma mais ampla,
possibilitando melhorias.
Resolução das pendências dos
alunos de currículos antigos,
realizando
acompanhamento
individual da matrícula desses
alunos.

Plantão pedagógico no período da Semestralização dos alunos, e
matrícula.
maior adesão aos programas e
projetos do curso.
Acompanhamento
dos
alunos
dessemestralizados.
Aumenta
a
sensação
de
pertencimento.

Excesso de estudantes nessa
condição
com
necessidades
variadas
de
disciplinas
descontinuadas na matriz.

Realização
de
ações
de Identificação
e
inscrição
dos Cumprimento
de
uma
preparação/informação
dos Ingressantes e Concluintes.
determinação do INEP.
docentes e discentes para o
Divulgação do Cronograma do INEP.
Melhorar o conceito do curso junto
ENADE.
ao SINAES.
Promoção de oficinas de resolução de
questões.
Esclarecimento da comunidade
acadêmica acerca do que é o
Promoção de reuniões com alunos e ENADE e os seus impactos para o
professores para esclarecer duvidas curso.
acerca do ENADE, e apresentar as
repercussões dessa avaliação no Revisão de conteúdos-chave.
cotidiano do curso.
Oferece aos alunos a oportunidade

Estudantes em situação de
abandono não compareceram ao
exame.
Poucos professores do cursos
engajados.
Baixa adesão dos alunos do
Enade às oficinas.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Disponibilização dos Laboratórios de de exercitar a habilidade
informática da UCSal para impressão interpretar
as
questões,
do cartão do candidato.
estratégias mais eficientes
resolução.
.

Fragilidades
de
e
de

Estruturação e implantação de Planos de Ensino revisados e Corpo docente mais preparado e Ainda não temos a adesão de
ações
para
melhoria
e discutidos.
alinhado/engajado com a proposta todo o corpo docente.
qualificação dos cursos.
dos cursos.
Avaliação integradora para todo o
curso.
Ampliação
do
quadro
de Inclusão de
professores em regime de tempo RTC.
contínuo.

mais professora em Professores em RTC têm carga
horária disponível para atuar em
outras instâncias do curso, que
não apenas no ensino.

Reordenamento dos documentos Revisão
e
reestruturação
que regulamentam o TCC dos Regimentos do TCC.
cursos.
Revisão
e
reestruturação
Manuais no TCCI e TCCII.

NDE e Colegiado atuantes.
dos Professores de TCC, estudantes e Muitos não fazem a leitura na
orientadores
respaldados
por íntegra do material, o que gera
documentos melhor elaborados, e, descumprimento das normativas.
dos portanto, mais claros em relação
ao que cabe a cada uma desses
atores no processo de construção
do TCC.

Incentivo ao alunado para buscar Criação de 03 Ligas Acadêmicas.
Melhor comunicação e integração
estratégias
diversificadas
de
entre os alunos dos Cursos.
Reativação
dos
Centros
Acadêmicos
complementação curricular e
Identificação do aluno com o
adesão aos projetos dos Cursos. (CAs).
professor Tutor.
Criação do Programa de Iniciação

Poucos professores RTC com
carga horária disponível para
assumir esses projetos.
Inabilidade

do

grupo
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Científica.

Incentivo à oferta de novos Grupo de professores têm se reunido
cursos de Pós-graduação Latu para formatar projetos de mais dois
cursos na área de sáude: Fisioterapia
Sensu.
Neurofuncional e Fisioterapia na
Saúde do Trabalhador.

Fragilidades
concorrer
à
financiamento.

editais

de

Fidelização dos egressos da Crise econômica do país tem
Católica do curso de fisioterapia e levado à baixa procura pelos
de cursos afins.
cursos.
Educação continuada.

Exigência de que o corpo docente
dos cursos da
pós seja
Verticalização entre a graduação e constituído
por
70%
de
a pós-graduação.
professores da graduação, acaba
Fidelização do egresso à sua por afastar os egressos, que em
geral, buscam o “novo” num
instituição.
curso de pós-graduação.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Promoção de atividades de
ensino em prol de melhorias
acadêmicas para os cursos de
saúde.

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).
Ações interdisciplinares.
(Ações:
1ª
Sessão
clínica
interdisciplinar da UNAFISIO/mês
setembro; Dia do idoso/mês outubro;
Aula interdisciplinar com o tema
Síndrome de Down e Encefalopatia
Crônica:
uma
abordagem
interdisciplinar”/mês
novembro;
Simpósio do Dia Mundial do
Diabetes/mês novembro).

Potencialidades

Fragilidades

Reflexão sobre o discente como Resistências de alguns docentes
agente principal do processo de e discentes no uso de novas
aprendizagem.
metodologias e Tecnologias de
Informação
e
Comunicação
Exercício do fazer interdisciplinar, (TICs).
que auxilia na implementação da
matriz
integrativa,
articulando Resistência de alguns discentes
ensino e extensão e estimulando o na adesão à atividade, em virtude
discente no exercício de uma visão da necessidade de integralização
integrada sobre o paciente.
de conteúdos e o receio de
buscar
a
antecipação
de
Promoção da interdisciplinaridade componentes teórico-práticos do
entre cursos.
aprendizado.

Inserção do curso em ambientes
externos
ao
campus,
proporcionando aos docentes e
discentes
momentos
de
intervenção junto à comunidade e
UCSal em Movimento (1º UCSal em divulgação de suas ações.
Movimento
–
local
Casa
da
Providência/mês maio; 3º UCSal em Proporcionou aos docentes e
espaços
Movimento – local Feira da Paróquia discentes
interdisciplinares
de
educação
Nossa Senhora da Luz/mês agosto).
continuada, nos âmbitos da
Ações de extensão durante a 19ª graduação e pós-graduação (junto
Semana
de
Mobilização ao Mestrado Profissionalizante em
Científica/SEMOC – mês outubro).
Planejamento Territorial.
Ações interdisciplinares (Ações: 1ª Promoção da interdisciplinaridade

Ausência
de
maiores
possibilidades de estrutura física
e financeira para melhor executar
algumas
ações
acadêmicocientíficas do curso.
Nível de adesão dos estudantes
às ações, mesmo com a
mobilização da coordenação de
curso e NDE em prol da
viabilidade de adequação dos
horários de aulas e outras
atividades do curso.
Ausência

de

maior

incentivo
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Sessão clínica interdisciplinar da
UNAFISIO/mês setembro; Dia do
idoso/mês
outubro;
Aula
interdisciplinar com o tema Síndrome
de Down e Encefalopatia Crônica:
uma abordagem interdisciplinar”/mês
novembro; Simpósio do Dia Mundial
do Diabetes/mês novembro).

entre cursos.

UCSal em Movimento (1º UCSal em
Movimento
–
local
Casa
da
Providência/mês maio; 3º UCSal em
Movimento – local Feira da Paróquia
Nossa Senhora da Luz/mês agosto).

Atualização de conhecimentos,
integração
de
docentes
e
discentes,
reafirmação
e
comemoração
do
dia
do
Nutricionista e divulgação das
ações do curso ao público externo.

Fragilidades
institucional à pesquisa científica.

Inserção do curso em ambientes Ausência de docentes doutores
externos
ao
campus, das
áreas
específicas
ou
proporcionando aos docentes e correlatas à Nutrição.
discentes
momentos
de
intervenção junto à comunidade e
divulgação de suas ações.

Ações de extensão durante a 19ª
Semana
de
Mobilização Inserção dos docentes e discentes
no âmbito da pesquisa científica.
Científica/SEMOC – mês outubro).
1ª Jornada Acadêmica de Nutrição Concessão de bolsa de iniciação
científica para estudante do curso
(mês agosto).
de Nutrição.
Criação do grupo de pesquisa
“Nutrição e Saúde”, cadastrado junto Visão interdisciplinar sobre os
projetos e procedimentos da
CNPq.
pesquisa científica.
Participação no grupo de pesquisa
interdisciplinar “Atenção à Saúde Inserção dos docentes e discentes
no âmbito da pesquisa científica.
Humana”.
Concessão de bolsa de iniciação
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

científica para estudante do curso
de Nutrição.
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Ações Programadas
Realização
Integradora.

da

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Avaliação Realização da Atividade Integradora Capacitação dos estudantes neste
para todos os alunos da UCSal.
tipo de avaliação.
Participação de todos os profs na Aferição de conteúdos.
elaboração das questões.

Realização do Concurso de
ideias para uma mini-biblioteca
itinerante, relacionada ao projeto
“Livres Livros” para estudantes do
Curso de Arquitetura.

Publicação de Edital, realização do Desenvolvimento do potencial
concurso e divulgação do 1 e 2 lugar, criativo dos alunos.
contemplando
2
equipes
Capacitação dos estudantes no
participantes.
trabalho em equipe.

Participação de professores e Promoção de 2ª Exposição de
alunos do Curso na Semana de Maquetes elaboradas pelos alunos.
Mobilização Científica (SEMOC –
Realização de Oficina da Semoc
2016).
Jovem, com monitoria dos alunos e a
participação de 20 alunos do Ensino
Médio. Atividade de montagem de
maquete.

Disponibilidade de
para os estudantes.

premiação

Necessidade
de
envolvimento dos alunos.

Experiência adquirida pelos alunos Necessidade de maior adesão
para as próximas atividades.
dos professores á SEMOC,
inclusive com a proposição de
Incremento
do
incentivo
à atividades pelos mesmos.
produção científica.

Realização do Minicurso “Croquis
Arquitetônicos” pela
Profa
Ms.
Roselena Gonzalez.
Realização de Minicurso Estatuto da
Cidade e ZEIS Profas. Dra.
Aparecida Netto Teixeira e
Laila
Nazem Mourad.
Realização

do

Minicurso

maior

“Arte
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Religiosa na Bahia no século XVIII” Profa Dra. Maria Helena Ochi Flexo.
Revisão dos planos de ensino
das disciplinas, visando atender
plenamente as exigências do
MEC e Conselho Federal de
Biologia.

Reuniões temáticas com o NDE e os Plano de ensino didaticamente e Não detectadas.
professores “titulares” das disciplinas tecnicamente qualificado.
envolvidas para debater e participar
efetivamente as reformulações dos
programas das disciplinas.

Realização de visitas técnicas Foram realizadas visitas técnicas ao Maior contato do aluno com as
pelos discentes dos cursos de COFIC-Comitê de Fomento Industrial empresas e a aplicação pratica do
Engenharia.
de Camaçari, Polo Industrial de que é ensinado.
Camaçari, Elekeiroz, Brasil Kirin,
Braskem.
Realização de Minicursos- área Durante a SEMOC foram realizados Favorecer
o
contato
com
de Engenharias.
minicursos de Bombas e Captura de problemas práticos do quotidiano
CO2 que têm relação direta com o do engenheiro.
curso.
Realização de Mesas Redondas Foram realizadas mesas redondas Aprofundamento na discussão de
sobre assuntos de interesse do com a participação de especialistas assuntos relevantes para os
curso de Engenharia.
na áreas: Captura de CO2,(dentro da alunos.
SEMOC), Ramos da Engenharia
Química e Atuação do Engenheiro
Químico.
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Ações Programadas
Realização de visita técnicas.

Ações Realizadas

Fragilidades

Foram realizadas visitas técnicas, Favorecer o contato do aluno com Limitação
alunos do 1o a 5o Semestre:
as empresas e a aplicação pratica alunos.
do que é ensinado.
1. COFIC-Comitê
de
Fomento
Industrial de Camaçari, Polo
Industrial de Camaçari.
2. Paradise
Aeronáutica
–
Metalúrgica
produtora
de
pequenas aeronaves em Feira de
Santana.
3. Termo Candeias – Termo elétrica
com geração a motores Diesel,
Candeias-BA.
4. EMBASA – estação Bolandeira e
Oficina Central.

Criação de um programa Stricto Submissão da APCN à CAPES.
Sensu na área de Geografia.
Adequação
de
textos
das
disciplinas do Eixo de Formação
Geral
disponíveis
no
AVA
(ambiente
virtual
de
aprendizagem) para publicação
de Coleção Formação Geral – 05
livros.

Potencialidades

Texto dos
revisado.

três

primeiros

Verticalização do ensino.

livros Pode ser uma fonte de recursos a
serem
aplicados
em
novas
publicações e periódicos.
Em curso: adequação da formatação
visual destes três livros e revisão do Vai auxiliar na disseminação do
texto dos dois livros restantes.
conteúdo da Formação Geral da
Universidade.

Coletados 15 textos elaborados pelas
Elaboração de Coleção de Textos
coordenações.
Básicos
sobre
Cursos
da
Textos revisados e categorizados em
Graduação.
grupos característicos para discussão

do

Alto
custo
professores.

transporte

com

dos

alguns

Falta
de
recursos
para
contratação de designer pode vir
a atrasar o cronograma previsto
e,
consequentemente,
a
impressão e lançamento da
Coleção.

Dar visibilidade aos cursos de O formato e linguagem dos textos
graduação.
podem se reduzir a mera
apresentação superficial dos
Introduzir
calouros
num
cursos.
entendimento mais amplo sobre
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

sobre que tipo de texto será definido sua área de atuação/estudo.
O texto elaborado ficou com um
para a Coleção.
tom muito comercial, o que não é
Poderão também ser adotados em
o objetivo essencial.
outras instituições.
Implantar Regimento Geral da Melhorias no texto.
Sistematização
de
regras, Risco de casuísmos na tomada
Pós-Graduação Lato Sensu.
procedimentos e instrumentos de de decisões de cunho acadêmico.
Implementados
o
Manual
de gestão.
Orientação aos Alunos e o Manual de
Orientação aos Coordenadores.
Fortalecimento
da
ambiência
acadêmica, dentre os quais se
inclui o estímulo à sensibilização e
mobilização
dos
diversos
segmentos
da
comunidade
O tema da SEMOC 2016 foi definido universitária, com repercussões na
Definição da temática central da como
“Natureza,
Ciência
e produção e
socialização da
Semoc e da data de realização.
Sociedade” e aconteceu entre os dias pesquisa científica, no intercâmbio
18 e 22/10/2016.
de atividades culturais e na
articulação entre os campi e
interinstitucional
de
docentes,
discentes,
funcionários
e
pesquisadores em torno das
temáticas selecionadas.
Divulgação da SEMOC.

Dificuldades na disponibilização
dos Eixos temáticos – pouca
disponibilidade da comunidade,
por parte de algumas áreas em
fazer
o
exercício
da
interdisciplinaridade com o tema
e subtemas.

Concepção gráfica e impressão de Agilidade por parte da ASCOM.
Há uma necessidade de melhor
cartazes e faixas dirigidos à inscrição
estruturação da página da
Foram atualizados os dados de
SEMOC, de forma a facilitar sua
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Ações Programadas

Ações Realizadas
de trabalhos.

Potencialidades

participação
das
edições
anteriores, inserção de novos
Atualização do site (Regulamento de
sobre
a
temática
atual
e
inscrição de trabalhos, Histórico,
orientações para inscrição de
Entendendo a SEMOC, Objetivos,
trabalhos.
inserção de novos textos, etc.).
Montagem
de
estratégias
de
divulgação (inscrição de trabalhos e,
em outro momento, programação):
. e-mail para os pesquisadores
participantes de edições anteriores.
. site da UCSal.
. jornais locais sobre a abertura de
inscrições de trabalhos científicos e
culturais e, em um segundo momento,
programação.
. cartazes.

Conferências,
palestras,
mesasCadastramento no sistema da redondas, mesas de pesquisa,
programação de atividades.
minicursos
e
sessões
de
comunicação foram cadastrados no
SAGU, após liberação por parte do

Fragilidades
visualização e dinâmica.
Confusão na disponibilidade de
informações no site, o que
Impacta
negativamente
na
divulgação
e
consequente
diminuição
de
inscritos,
principalmente de pesquisadores
externos à UCSal.
A necessidade de um maior
controle sobre os recursos
financeiros significou em cortes
na estratégia de divulgação.
Não houve divulgação em outras
instituições através cartazes, nem
envio
de
e-mail
para
pesquisadores participantes de
edições anteriores.
Pode-se dizer que a falta de uma
divulgação mais efetiva pode ter
sido a principal causa do reduzido
número de participantes externos.
O sistema utilizado mostrou-se
inadequado
para
o
gerenciamento de eventos. O
cadastramento de atividades
exigiu o cumprimento de várias
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

pessoal da TI.

Fragilidades
etapas, gerando sobrecarga de
trabalho.

Os trabalhos foram recebidos por e- Maior visibilidade das atividades de A
necessidade
de
salvar
mail e salvos na rede da Assessoria extensão
dos
cursos
de mecanicamente os artigos gerou
Técnica.
graduação.
uma sobrecarga de trabalho na
equipe operacional.
A inscrição de atividades para o Salão Economia de papel com o
Processo de inscrições de Interativo foi restrita às atividades de encaminhamento dos artigos por etrabalhos científicos e do Salão extensão dos cursos de graduação.
mail.
Interativo.
Sistematização
dos
trabalhos
inscritos por área do conhecimento
para encaminhamento aos membros
da Comissão Científica, segundo o
perfil apresentado.
Organização de
SEMOC.

Minicursos ofertados: Federação –
minicursos na 22/ Pituaçu – 45.

Organização de mesas
pesquisas nas SEMOC.

Muitos minicursos ofertados dilui
o interesse gerando turmas com
poucos ouvintes, em alguns
casos um ou dois.

18 mesas de pesquisa foram Criação e fortalecimento de redes.
de apresentadas
no
campus
da Divulgação
dos
grupos
de
Federação e 8 no campus de Pituaçu. pesquisa da UCSal e sua
produção.

Definição da programação de No campus de Pituaçu foi realizada Grande
participação
de É aconselhável que os contatos
conferências, mesas-redondas, uma Conferência e 19 mesas- pesquisadores internacionais e com os convidados sejam feitos
palestras e afins.
redondas; no campus da Federação, nacionais
convidados
pelos no 1º semestre).
professores
doutores
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

11 mesas-redondas.

Organização da SEMOC Jovem.

pesquisadores.

Os contatos com as escolas Essa atividade demonstrou ser um
particulares e públicas do ensino bom instrumento para captação de
médio e a formação da programação novos alunos.
ficou a cargo de uma comissão
específica
formada
por
representantes da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e da
ASCOM.

A articulação da programação
Definição da programação de mediada
com
os
alunos
atividades do eixo de formação professores, pelo coordenador
geral e do PIBIC.
PIBIC e pelo coordenador do eixo
formação geral.

foi
e
do
de

Alunos da graduação formaram a
Definição da equipe de alunos- equipe de alunos colaboradores de
colaboradores
de
apoio
à apoio na execução do evento. Sendo,
SEMOC.
31 no campus da Federação e 26 em
Pituaçu.

Fragilidades
Não
foi
possível
o
encaminhamento para todos os
palestrantes convidados. A não
oficialização de convite para
todos os participantes não
chegou a gerar transtornos, mas
é de bom tom que essa etapa
seja cumprida.
Há necessidade de um melhor
planejamento antecipando para o
início do primeiro semestre o
contato com as escolas.

Demora na
atividades.

organização

Pouca aderência dos alunos.

Compromisso,
participação,
envolvimento e interação entre os
alunos
possibilitando
que
vivenciem uma outra dinâmica
institucional, não restrita à sala de
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Os alunos foram orientados por e-mail aula.
utilizando-se os mesmos instrumentos
adaptados das edições anteriores.
No campus da Federação a equipe
técnica da organização da SEMOC
de atuou como coordenação de campus;
em Pituaçu, a coordenação foi
composta por três alunos da pósgraduação stricto sensu.

Entende-se que há necessidade
de um maior treinamento dos
alunos colaboradores que nos
últimos anos têm trabalhado
ainda com poucas informações
sobre o evento.

Listas com nomes, CPF e respectivas
atividades de cada participante de
mesa,
minicurso,
sessão
de
comunicação,
pôster
e
Salão
foram
elaboradas
e
Preparação de certificados de Interativo
encaminhadas
para
o
pessoal
da
TI.
pesquisadores, coordenadores de
mesas,
Cadastramento no sistema dos
conferencistas/palestrantes, etc.
participantes
para
efeito
de

O ideal é que os certificados dos
palestrantes e professores de
minicursos sejam liberados ainda
durante o evento ou logo após.

Formação
de
equipes
coordenações dos campi.

certificação como participação geral e
minicursos.
Preparação dos certificados do Salão
Interativo.
No mesmo período da SEMOC foi Otimização de recursos captados
Realização do I Seminário de
realizado
o
Seminário
de na FAPESB pelo Programa de
Planejamento ambiental.
Planejamento
Ambiental
que Planejamento Ambiental.
culminou com a realização do
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

“CIRCUITO
AMBIENTAL
DA
RESERVA DA BIOSFERA DA MATA
ATLÂNTICA DA UNESCO”.
Reflexão entre os alunos acerca
do princípio da indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a
extensão, que, segundo a
Constituição, as universidades
devem obedecer.

Inclusão das questões relativas à
indissociabilidade
entre
ensino,
pesquisa e extensão, no material
didático da disciplina Iniciação à Vida
Universitária, disponível no Ambiente
Virtual de Aprendizagem e nas
bibliotecas.

Promoção, entre os alunos, da Inclusão de
discussão acerca das questões plágio no
relacionadas ao plágio.
disciplina
Universitária,
Virtual de
bibliotecas.
Inauguração da
Enfermagem.

Unidade

um capítulo sobre o
material didático da
Iniciação
à
Vida
disponível no Ambiente
Aprendizagem e nas

Alcance da ação: todos os alunos As universidades, de modo geral,
que ingressam na UCSal cursam a têm dificuldade de colocar em
referida
disciplina
e, prática esta indissociabilidade.
consequentemente, devem estudar
e realizar atividades sobre este
tema.

Alcance da ação: todos os alunos
que ingressam na UCSal cursam a
referida
disciplina
e,
consequentemente, devem estudar
e realizar atividades sobre este
tema.

Pouco interesse dos alunos pela
discussão e manutenção da
prática do plágio em algumas
atividades da disciplina.

de Organização
da
Unidade
para Presença de professores, alunos e
inauguração em agosto de 2016.
funcionários do campus.

Acompanhamento do estágio Visita aos campos de estágio.
através da avaliação do campo
de estágio.

Criação de um instrumento de Não ter realizado as visitas com
avaliação do campo de estágio mais regularidade.
para avaliar as condições para o
desenvolvimento e aproveitamento
de estágio.

Organização da documentação Divulgação de reunião a ser realizada Criação de um modelo padrão de Permanência

muito

breve
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Ações Programadas
para liberação
curriculares.

dos

Ações Realizadas

Potencialidades

estágios com os alunos e solicitação dos documentação necessária para os
documentos necessários para os estágios preenchida pelos alunos
estágios através de comunicado no no próprio site da UCSal.
site da UCSal.
Reunião com os alunos para
solicitação de documentos antes do
início do semestre letivo.

Palestra sobre Biossegurança.

Fragilidades
Comunicação de reunião com os
discentes no site da UCSal
dificultando a visualização do
comunicado por parte dos alunos.

Prazo
para
entrega
dos
documentos nos campos de
estágio muito curto, considerando
que o sistema fica aberto para
matrícula, até uns poucos dias
antes do início do semestre.

Palestra sobre Biossegurança para os Orientar os alunos do curso de
alunos do Curso de Fisioterapia que Fisioterapia quanto a importância
irão iniciar os estágios.
do uso dos EPI'S e cuidados no
manuseio, assim como noções
básicas de higiene e segurança.

Pouco tempo para exposição do
tema, ficando comprometida a
orientação prática sobre uso do
jaleco e cuidados, lavagem
adequada das mãos entre outros.

Participação média de 48 alunos.
Palestra sobre Assistência de
Enfermagem Humanizada.

Palestra na Semana de Enfermagem
sobre a PNH (POLÍTICA NACIONAL
DE HUMANIZAÇÃO), seu documento
base, diretrizes e dispositivos e a
partir dessa orientação, como se fazer
a
Assistência
de
Enfermagem
Humanizada.

Trazer para o discente e docente
maior conhecimento sobre o que
nos orienta a Política Nacional de
Humanização, para que seja
melhor entendida, divulgada e
aplicada no dia a dia da profissão
de Enfermagem.

Alunos com pouco interesse pelo
tema
podendo
comprometer
futuramente a aplicação dos
dispositivos
na
prática
profissional.

Participação média de 80 alunos
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

de todos os semestres e alguns
professores.
Preparação e oferta da disciplina do Mestre e doutores.
Eixo de Formação Básica na
modalidade à distância nos cursos da Professor formador da instituição.
graduação
presencial
(cursos
Produção de material didático
reconhecidos).
próprio da Universidade.
Preparação das salas virtuais Eixo de
Ambiente virtual de aprendizagem
formação Básica.
plataforma livre moodle.
Seleção de professores formadores
para confecção e entrega do material
da disciplina.

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.

Oferta
e
ampliação
das Elaboração e entrega dos materiais
disciplinas
semipresenciais da disciplina. Gravação do vídeo de
dentro dos 20% das disciplinas apresentação da disciplina Revisão
cursos da graduação presencial.
dos
materiais
didáticos
para
publicação no AVA.

Estudantes sem perfil em relação
à
autonomia,
disciplina
e
colaboratividade.

Integração dos sistemas acadêmicos
com
ambiente
virtual
de
aprendizagem.

Semana
de
Mobilização
Científica Semana Acadêmica
de Engenharia Civil
CREA
DE
PORTAS

Realização de Minicursos na
SEMOC - Semana de Mobilização
Científica.
Semana

Acadêmica

de

Envolvimento de alunos e
professores Visibilidade ao curso
de engenharia Civil.

Organização e comunicação.
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Ações Programadas
ABERTAS
Semana
de
Construção.

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Engenharia Civil.
Materiais

de

Participação dos estudantes
no Congresso Brasileiro do
Concreto.

O projeto Oficina de Matemática Reconstruindo
conhecimentos
matemáticos”, foi programado
para os alunos do curso de
Engenharia Civil da UCSal,
especificamente os ingressantes,
embora esteja aberto para
alunos de outros semestres. A
promoção
desta
oficina
representa uma atividade de
apoio ao discente, e sua natureza
de
nivelamento
atende ao
“espírito” do indicador 1.14,
descrito no Instrumento de

Evento com CREA
estudantes calouros.

para

Evento com ABENC
para
estudantes.
Participação
do
curso
de
Engenharia Civil no Congresso
Concreto
onde
acontecem
concursos
estudantis
e
apresentação de artigos científicos
no período de 11 a 14 28 de
outubro de 2016.

Realização de aulas teóricas e
práticas
revisando
conceitos
básicos
de
matemática
e
revisar/reconstruir o conteúdo de
matemática dos 1º e 2º grau,
buscando compor um patamar de
aprendizagem que contribua para
a compreensão de conteúdos de
disciplinas
do
curso
de
Engenharia Civil.

Possibilidade de participação de Organização,
recursos
alunos e professores
financeiros e transporte.
em congresso técnico.
O evento objetiva divulgar as
pesquisas científicas
e tecnológicas sobre técnicas
do concreto e as estruturas de
concreto, em termos de produtos
e processos, práticas
construtivas, normalização
técnica, análise e
projeto
estrutural e sustentabilidade.
Envolvimento
de
alunos
e Participação dos professores.
professores no conhecimento e
disseminação da referida norma no Organização/comunicação.
curso de Engenharia Civil.
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Ações Programadas
avaliação
de
graduação (MEC).

cursos

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

de

Desenvolvimento de ferramentas
do ofício, com o intuito de utilizar
a tecnologia BIM (Building
Information Modeling) para a
produção,
execução
e
apresentação
de
projetos
construtivos, com produtividade,
eficiência e eficácia, abrangendo
arquitetura e estruturas. Num
segundo momento, foi realizado
treinamento básico de Revit
desenvolvido para conceitos e
princípios básicos da criação de
modelos BIM de instalações
prediais
(ar-condicionado,
hidráulica e elétrica).

Introdução no meio acadêmico da
Universidade Católica do Salvador os
conceitos e princípios básicos da
criação de modelos CAD e BIM de
edificações (abrangendo arquitetura e
estruturas).

Envolvimento
de
alunos
e Participação dos professores.
professores no conhecimento e
disseminação
da
softwares Organização e disponibilidade de
aplicados a Engenharia Civil no maior quantidade de vagas.
curso de Engenharia Civil.

Estimulo aos estudantes a visão
crítica e o desenvolvimento de
ferramentas atuais necessárias para
atender à demanda do mercado atual
e futuro.
Formação de futuros profissionais
com competência técnica no que diz
respeito a Tecnologia de projeto e
construção.
Introdução do conceito de aula digital
integrada, identificando o papel de
cada profissão no modus operandis
do sistema.

Fonte: UCSal.
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Políticas para a Pesquisa
A pesquisa acadêmica na UCSal integra um conjunto de prioridades da
universidade para o próximo quinquênio explicitadas em seu PDI 2016-2020:
 Promover as condições para a melhoria da produção científica qualificada de
estudantes e docentes.
 Fazer levantamentos do panorama atual dos grupos de pesquisa e
composição dos pesquisadores.
 Inserir os grupos de pesquisa da UCSal em programas e ações de
cooperação e intercâmbio nacional e internacional” (PDI 2016-2020, pag. 21 e
22).
O CNPq define um grupo de pesquisa como um conjunto de indivíduos
organizados hierarquicamente em torno de uma liderança que tem como função a
organização de atividades técnicas e científicas em uma linha de pesquisa e
compartilhando instalações e equipamentos. Em 2016, a UCSal contabilizou 51
grupos de pesquisa certificados e cadastrados na base de dados do Diretório de
Pesquisa do CNPq. Integram estes

grupos de pesquisa, 277 docentes-

pesquisadores, 310 estudantes, 17 técnicos, 13 colaboradores estrangeiros, 20
instituições parceiras e 27 áreas do conhecimento.

Semana de Mobilização Científica – SEMOC
A Semana de Mobilização Científica – SEMOC é uma atividade promovida
anualmente pela UCSal desde 1998, organizada e executada pelos diversos
segmentos da comunidade acadêmica (professores, alunos e funcionários). Dentre
seus principais objetivos, a SEMOC pretende estimular e socializar as iniciativas no
campo da pesquisa científica, contribuir para a conscientização da comunidade
acadêmica sobre a importância da pesquisa para a Universidade, promover o
intercâmbio intra e interinstitucional em torno da produção do conhecimento, e
fomentar a difusão e o fortalecimento da diversidade científica no Estado da Bahia,
como, também, no âmbito nacional e internacional. A sucessão de temáticas
centrais da série SEMOC demonstra uma preocupação explícita com as questões
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sociais e o comprometimento com o desenvolvimento integral da pessoa,
articulando-se, dessa forma, com a proposta pedagógica institucional, a fim de
colocar no centro dos debates temas de ampla abrangência e com a abordagem
interdisciplinar, o que é viabilizado pela cultura institucional de integração na
multiplicidade de áreas do conhecimento que integram o portfólio acadêmico da
UCSal.
Além das sessões de comunicação e de pôster, onde foram apresentados os
trabalhos científicos selecionados, a

programação da SEMOC incluiu em 2016,

conferências, mesas-redondas, mesas de pesquisa, minicursos e manifestações
artístico-culturais. Foram apresentados

164 trabalhos em 43

sessões

de

comunicação e 26 trabalhos em sessão de pôster; 67 minicursos e 26 mesas de
pesquisa. No campus de Pituçu foi realizada uma conferência e 19 mesas redondas
e na Fedração 11 mesas redondas.
A SEMOC 2016 gerou importantes desdobramentos para o fortalecimento da
ambiência acadêmica, com repercussões na ampliação da produção e socialização
da pesquisa científica, no intercâmbio de atividades culturais e na articulação entre
docentes, discentes, funcionários e pesquisadores em torno das temáticas
selecionadas.

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP
O Comitê de Ética em Pesquisa da UCSal, atualizado em 2016, é um colegiado
interdisciplinar

independente,

de relevância

pública, de caráter consultivo,

deliberativo e educativo, criado para defender a dignidade e integridade dos
participantes da pesquisa com seres humanos. A função básica do CEP em 2016 foi
avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, emitindo parecer,
devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da
impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UCSal
visa atender estudantes dos cursos de graduação, inserindo-os nos Grupos de
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Pesquisa (GP) da Instituição, tendo em vista fomentar a aproximação entre a
graduação e pós-graduação da UCSal. Este programa objetiva, especificamente,
possibilitar ao bolsista, devidamente orientado por um docente pesquisador, a
aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa, estimulando o desenvolvimento
do raciocínio científico e da criatividade, sempre na direção da produção de um
conhecimento novo e relevante.
A partir destas experiências é possível despertar vocações para a pesquisa,
articular de modo concreto a graduação com a pós-graduação, auxiliar mestrandos e
doutorandos no cumprimento de prazos de defesa, auxiliar estudantes no
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de melhores níveis
científicos e com maior satisfação pessoal, contribuir com o desenvolvimento
científico

das

diferentes

profissões

e

ajudar

no

desenvolvimento

de

responsabilidades e do trabalho em equipe de colaboração de universitários.
A Política de Iniciação Científica articulada às Políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão vem, portanto, despertar a vocação e preparar os futuros pesquisadores
nos quadros da graduação, contemplando, para tanto, um maior volume de recursos
a serem destinados à bolsa de iniciação científica.
No ano de 2016, o PIBIC UCSal contou com 50 bolsas de Iniciação Científica,
sendo 14 CNPq, 24 da FAPESB e 12 da própria UCSal.
Avaliação da pesquisa acadêmica pelos Discentes e Docentes
Em relação à pesquisa acadêmica desenvolvida na UCSal, os resultados da
Escuta UCSal 2016, que teve a participação de professores e estudantes,
demonstram um certo equilíbrio entre as escalas trabalhadas, com uma certa
preponderância de respostas dadas pelos dois segmentos situadas nas escalas
regular e fraca com um total de 55,28%, contra 44,47% que classificaram essa área
como boa e ótima.
Na pesquisa discente 2016.2, aplicada aos estudantes no meio do ano, no
quesito “Oportunidade de desenvolvimento de atividades de iniciação científica e de
pesquisas articuladas ao ensino”, as respostas dos alunos variaram entre bom
(36,18%) e regular (25,59%).
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Embora tenha havido um equilíbrio nos índices de respostas e uma melhora na
avaliação do final do ano, comparativamente com a de 2016.1 esses dados sugerem
que deve haver mais investimentos por parte da Universidade, na área de pesquisa,
com políticas de apoio ao desenvolvimento dos grupos de pesquisa, à participação
de alunos e professores em eventos de cunho científico, apresentação de trabalhos,
bolsa de estudos, bolsa-auxílio, garantindo a ampliação da pesquisa científica na
Universidade7 e o desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou iniciação científica.
É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas
pela UCSal, no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão Políticas
de Pesquisa.

7

De acordo com o Relatório Individual de Trabalho (RIT), o corpo docente da graduação e da pós
graduação da UCSAL publicou no ano de
2016, 221 trabalhos científicos, nacional e
internacionalmente ( 44 na graduação e 177 na Pós), entre livros, capítulos, artigos e anais
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Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para a Pesquisa - Eixo 3
Quadro 59: Ações Realizadas na Dimensão 2: Políticas para a Pesquisa – Eixo 3.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Reuniões com o corpo Docente
para criação do Grupo de Pesquisa
em Educação Física e Esporte e
Lazer /GEPEFEL e suas linhas de
pesquisa.

Fragilidades

Reuniões com Professores, NDE e Participação integral do corpo
Colegiado de Curso, para a docente e Diretório Acadêmico dos
Falta de espaço físico para
consolidação do Grupo de Pesquisa e Estudantes.
abrigar o Grupo de Pesquisa.
suas linhas de pesquisa.

Reuniões com a Pró-reitora de
Graduação e Pesquisa.
Encontros quinzenais com os
professores participantes das 5
linhas de pesquisa do Núcleo de
Estudos em Comunicação (NEC)
com os estudantes voluntários de
iniciação científica (IC).

Realização
de
seminários
de Fortalecimento da pesquisa na
formação, nas 5 linhas de pesquisa: graduação, com a inserção do corpo
1) Discurso, Comunicação e Cultura; docente e discente.
2) As produções midiáticas e suas
representações
culturais;
3)
Comunicação,
cultura
e
representações
étnico-raciais;
4)
Consumo Infantil e mídia; 5) Pesquisa
de mídia no mercado Soteropolitano.

Esta é uma experiência
recente no curso, desse modo,
o Grupo tem se voltado para a
disseminação da cultura de
pesquisa entre os professores
e estudantes.

Alinhamento
dos
artigos Elaboração do Regulamento para Melhoria na qualidade da produção
produzidos no TCC com as TCC (Resolução nº 11 de 12 de científica do curso.
exigências das melhores revistas novembro de 2015).
científicas.
Elaboração do Regimento do TCC
Ampliação da produção científica de
para o curso de Fisioterapia.
docentes e discentes do curso.
Incentivo a inscrição de artigos
produzidos no TCC do curso de

Falta de obrigatoriedade para
a submissão gerou baixa
adesão.

Baixa qualidade de algumas
produções. Estudantes com
muita dificuldade na escrita.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fisioterapia no Concurso Melhor TCC
UCSal.

Fragilidades
Evasão
TCC.

nas

disciplinas

de

Incentivo à submissão dos artigos
produzidos para publicação em
revistas científicas.
Participação dos professores e Reuniões regulares nos Grupos de
alunos do Curso nos Grupos de Pesquisa UCSal.
Pesquisa da UCSal.
Implantação do programa Iniciação
Científica (IC).

Espaço e incentivo para realização Poucos alunos professores
de pesquisas em diferentes áreas de envolvidos no processo.
atuação.
Poucos
professores
envolvidos
com
a
instituição.
Interação com diferentes cursos
oferecidos pela UCSal.

Pequena disponibilidade
Possibilidade
de
troca
de bolsas de IC.
conhecimento entre professores da
pós-graduação e os professores da
graduação.
Melhoria
da
qualidade
orientações
e
produção
materiais científicos.

Fortalecimento dos Grupos
Pesquisa interdisciplinares.

das Encaminhamento das orientações do Ampliação
das
chances
de
de Projeto de pesquisa para os publicação dos artigos produzidos.
professores RTC e/ou com titulação
Participação no Prêmio Melhor TCC:
(mestrado/doutorado).
nossos alunos ganharam 1° e 4°
Vinculação das orientações dos TCC lugares.
aos professores inseridos nos grupos
de pesquisa.

de

Necessidade da produtividade
dos grupos de pesquisa.
Necessidade de captação de
recursos e execução de
projetos de pesquisa interrelacionadas.

de Incentivo à realização de reuniões Facilitar a comunicação científica Falta de um espaço físico
regulares.
entre estes grupos para haver um específico
para
desenvolvimento
das
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Incentivo ao corpo docente e discente maior fluxo de conhecimento.
para a adesão aos grupos.
Fortalecimento
dos
grupos
Vinculação das orientações dos TCC existentes ao invés da criação de
aos professores inseridos nos grupos novos grupos.
de pesquisa.
Professores motivados em aderir às
Inclusão de professores nos dois novas propostas institucionais.
grupos de pesquisa (Grupo de
Estudos Movimento e Equilíbrio –
GEMOVE e Grupo de Estudos
Família,
Deficiência
e
Desenvolvimento
Humano)
e
implantação do grupo atenção à
saúde humana – Pró Saúde, todos
cadastrados no CNPq.

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).

Participação de professores do Integração da Profa Ms. Cristina Ampliação das atividades
de Reduzido número de grupos
Curso no Grupo de Pesquisa da Filgueiras de Araújo ao grupo de pesquisa no âmbito da graduação.
de pesquisa associada à
Pós-Graduação
–
“Gestão pesquisa.
temática do Curso.
Democrática das Cidades”.
Participação dos alunos do curso
como bolsistas de Iniciação
Científica (IC) no Grupo de
Pesquisa “Gestão Democrática das
Cidades”.

Fortalecimento

dos

Grupos

Incorporação de 2 alunos do Curso Consolidação da pesquisa como Número reduzido de bolsas
como bolsistas de IC da Fapesb, e de atividade regular do Curso.
oferecidas pelos órgãos de
2 pesquisadores voluntários no
fomento (CNPq/ Fapesb/Cotas
projeto de pesquisa “Avaliação do
UCSal).
Programa Morar Melhor no Bairro da
Paz”.

de O

Centro

ECOA

foi

ampliado Possibilidade

atender

um

maior Ainda

são

necessárias
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

significativamente, passou de 67m2
para 390m2. Além do aumento da
área total foram implementadas
alterações na estrutura do Centro
ECOA, permitindo um ambiente de
integração com a pós-graduação,
especificamente com o Mestrado
Ampliação da infraestrutura do Profissional
em
Planejamento
ECOA.
Ambiental (MPPA). Estas alterações
irão contribuir para uma maior
produtividade científica, assim como,
melhorar
o
atendimento
a
comunidade, visto que foi criando um
mini auditório no ECOA.

número de alunos de IC. Elevar a
produtividade científica do corpo
docente e dos alunos de pósgraduação da área ambiental.
Prestar melhor atendimento a
comunidade, através de eventos
relacionados a questões ambientais.

adequações ao Centro ECOA.
Falta rampa de acesso a
pessoas com necessidades
especiais. Falta técnico de
laboratório para manutenção
do viveiro.

Grupo de Pesquisa – GEPOGEO.

Empenho Docente, Participação Espaço
Discente e Atração de Egressos.
inexistente.

Pesquisa do curso de Biologia
liderados por professores do Curso
(LEMA, ECOA e NIEZ), visando
ampliar o ingresso dos alunos no
PIBIC, fortalecendo a produção
científica docente e discente.

Desenvolvimento
propostas
de
stricto-sensu.

Registro do grupo no portal do CNPQ.

físico

ainda

de
novas Foi construída e submetida à CAPES Fortalecimento e consolidação de O programa obteve nota 2 na
pós-graduação uma APCN para um Curso de grupos de pesquisa ligados à área avaliação, e não pode ainda
Mestrado em Promoção da Saúde.
de Saúde.
ser lançado na Universidade
(foi feito um recurso pedindo
Está sendo preparado um projeto Existe uma grande expectativa da reavaliação).
para lançamento de um APCN em comunidade interna e externa para a
Direito para o ano de 2017.
criação do Mestrado em Direito na O Curso de Direito não tem
UCSal.
tradição em desenvolvimento
de pesquisa, o que tem
dificultado
bastante
a
construção de bases que
sustentem o lançamento de
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades
um APCN.

Ampliação
de
mestrandos
e
ingressantes.

vagas
para Aumento no número e vagas Os programas de Família e Políticas Os
programas
de
doutorandos oferecidas
nos
Mestrado
e Sociais conseguiram preencher Planejamento Territorial e
Doutorados da UCSal.
todas as vagas, com lista de espera. Planejamento Ambiental não
conseguiram preencher todas
as vagas.

Promoção de condições para Criação da proposta do Centro de
melhoria da produção científica Escrita Científica (CEC).
qualificada de estudantes e
Oferecimento de apoio para que
docentes.
estudantes e professores possam
apresentar seus trabalhos fora de
Salvador.
Oferecimento
de
publicação de livros.

apoio

para

A proposta do CEC traz bastante Não
foi
possível
ainda
expectativa para incrementação da implementá-lo por falta de
produção
técnico-científica
de recursos humanos.
estudantes e professores da UCSal.
Escassez
de
recursos
O Regimento do CEC já foi financeiros
para
apoiar
aprovado
em
Conselho participação em eventos.
Universitário.

Análise dos dados e informações A UCSal possui 51 grupos de
geradas pelos indicadores de grupos pesquisa certificados e cadastrados
de pesquisa.
na base de dados do DPG do CNPq.
Integram estes grupos de pesquisa,
Acompanhamento dos grupos de Inserção de grupos de pesquisa
277 docentes, 310 estudantes, 17
pesquisa.
institucional em programas e ações técnicos,
13
colaboradores
de cooperação e intercâmbio nacional estrangeiros,
20
instituições
e internacional, redes de pesquisa parceiras
e
27
áreas
do
institucionais e interinstitucionais.
conhecimento.
Implantação

do

Repositório Implantação

do

Escassez de recursos para
apoiar as atividades de
pesquisa desenvolvidas pelo
grupos de pesquisa.

Repositório Dar visibilidade à produção científica Disseminação do uso do RI
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Ações Programadas
Institucional (RI).

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Institucional (RI) concluída em agosto dos Programas de Stricto Sensu entre docentes (público alvo).
2016.
(teses e dissertações).
Número pequeno de membros
Dar visibilidade à produção científica do
corpo
técnicodos Docentes, em geral.
administrativo
treinado
e
disponível
para
apoiar
docentes.
Não há técnico de TI
suficientemente treinado e
com tempo disponível para a
implantação total do Sistema
DSpace.

Textos elaborados e encaminhados Facilitarão
o
deslanchar
dos
para apreciação e aprovação do trabalhos da Editora quanto à sua
Elaboração de textos essenciais: Governo da Universidade.
organização e deixarão claros os
Regimento
Interno,
Política
critérios institucionais.
Editorial
e
Normas
para
Permitirão
elaboração
de
Publicação.
orientações a constar na página da
Editora e Portal de Periódicos.

Implantação
Periódicos.

do

Setor

O texto final pode engessar o
processo.
Os critérios se tornarem muito
burocráticos.

Apoio à publicação eletrônica do
Caderno do CEAS: revisão do texto
dos
artigos,
formatação,
de disponibilização na plataforma do
SEER, indexação em bases gerais e
específicas.

Dar
visibilidade
à
produção Número ainda pequeno de
acadêmica dos Docentes e dos membros do corpo técnicoProgramas de Pós Graduação.
administrativo
treinado
e
disponível para apoiar autores,
Difusão de novas técnicas e
pareceristas.
descobertas científicas em bases
gerais e específicas, nacionais e Não há técnico de TI
Reunião com coordenadores de internacionais, via indexação.
suficientemente treinado e
periódicos (já em publicação e em
com tempo disponível para
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

processo de organização).

Fragilidades
acompanhar os trabalhos.
Atualmente não utilizamos a
última versão da Plataforma
SEER.

Desenvolver pesquisa científica, sob
a supervisão de um orientador.
Seleção de alunos da graduação para
as bolsas do PIBIC da FAPESB,
Processo de Seleção dos alunos
CNPq e UCSal, com referência no
do PIBIC.
Barema elaborado pelos professores
da comissão do PIBIC.

Jornada
de
Científica/SEMOC.

Apresentação
de
trabalhos
relacionados às pesquisas dos alunos
Iniciação bolsistas e voluntários de Iniciação
Científica, com recorte para a
temática da Semana de Mobilização
Científica.

Fortalecer os Grupos de pesquisa.

Redução do número de bolsas
Desenvolver
nos
alunos
da disponibilizadas pela FAPESB
graduação
o
interesse
pela e CNPq.
pesquisa estimulando-os a se
tornarem profissionais da ciência e
da tecnologia, para o avanço do
conhecimento.
Inserção
das
pesquisas
dos
bolsistas e voluntários de IC na
A pequena participação dos
Semana de Mobilização Científica,
alunos.
evento consolidado e de maior
importância para a Instituição.

As reuniões da comissão permitiram
uma melhora significativa dos
e
padronização
dos processos seletivos dos bolsistas.
da Revisão
formulários de inscrição
Especificamente a criação de
de
avaliação
e
Revisão e aperfeiçoamento do ferramentas
padronizadas
dos
formulários.
barema para o processo de seleção
Revisão e padronização dos editais

Reuniões dos professores
Comissão do PIBIC.

A
comissão
ainda
tem
carência de professores da
área
de
educação
e
engenharia.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

de bolsistas.

O Planejamento do Seminário de
Iniciação
Científica
com
Planejamento do Seminário de
antecedência contribuiu para o
Iniciação Científica.
fortalecimento do evento que contou
Planejamento
das
atividades com uma ampla participação dos
semestrais da comissão.
estudantes.
Definição do cronograma de reuniões Avaliação positiva dos membros
da comissão.
externos
(Pesquisadores
Produtividade
CNPq)
em relação ao
Renovação parcial do quadro de
professores
que
compõem
a Seminário de Pesquisa de IC 2016.
comissão do PIBIC.
Início das atividades do curso de
Doutorado DINTER em Família na
Sociedade Contemporânea com o
IFMA.

Texto do Regimento revisado, para Parceria
interinstitucional
para
submissão e validação na reunião do disseminação do conhecimento em
CONSUN,
do
mês
de regiões carentes.
dezembro/2016.
Reforçar
a
consolidação
do
Programa como centro de referência
no desenvolvimento de novos
Finalização do Regimento geral da
centros de excelência no ensino de
pós-graduação “stricto sensu”.
ciência e tecnologia.

Questões
de
ordem
burocráticas com relação à
documentação
institucional,
para implantação do DINTER.

Regulamentação
das
normas
estabelecidas pela UCSal, para
gestão dos cursos de pósgraduação “stricto sensu”.
Para as atividades acadêmicas foram
Participação ativa dos professores Alguns atrasos na execução
Definição
das
Comissões
escolhidos: professores vinculados ao
nas comissões.
de algumas atividades.
Executiva (atividades acadêmicas
Programa
Stricto
Sensu
em
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Ações Programadas
e Salão Interativo) e Científica.

Captação de recursos.

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Planejamento
Territorial
e
Desenvolvimento
Social
e
ao
Programa
em
Planejamento
Ambiental;
Salão
Interativo:
Professores e técnicos vinculados às
Pró-Reitorias de Extensão e de
Pesquisa e Pós-Graduação.
A
Comissão Científica foi composta por
43 professores doutores.
O projeto de captação de recursos da
SEMOC foi atualizado para execução
da 19ª edição, versando sobre a
importância do tema e apresentação
dos dez eixos temáticos norteadores
da 19ª SEMOC, bem como sobre a
marca.

Possibilidade de captar recursos O atraso na elaboração do
para execução da SEMOC.
projeto
impacta
na
organização financeira de
Entrada de recurso para custeio do
possíveis apoiadores.
evento e consolidação de sua
importância.

Participação nos editais da FAPESB,
CAPES e CNPq, com aprovação no
Editai PAEP 03/2016.

Avaliação dos trabalhos científicos
pela Comissão Científica.

Os formulários de cada trabalho com Participação de um bom número de Essa etapa requer uma maior
as avaliações dos
pareceristas professores como pareceristas.
agilidade. Além de ter ocorrido
foram devolvidas e os artigos foram
um atraso na distribuição dos
classificados em Aprovados ou
trabalhos para os pareceristas,
Reprovados.
houve também uma certa
demora na devolutiva dos
pareceres por parte de alguns

253

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades
professores.

Os títulos e respectivas autorias dos
190 trabalhos científicos aprovados
foram divulgados no site da UCSal.
Divulgação do resultado da
seleção dos trabalhos científicos.

Produção Científica.

Essa etapa ficou prejudicada
devido ao atraso no resultado
da avaliação dos trabalhos, no
final de setembro, muito
próximo à realização do
evento.

Foi enviado e-mail aos pesquisadores
de trabalho científicos aprovados
remetendo ao site para localizar a
sessão, o dia, o horário e o local de
apresentação.
Lançamento
do
livro:
Saúde, Momento enriquecedor para toda.
personagens e histórias Professora comunidade acadêmica
Ogvalda.”Periperi”.
Participação de 44 ouvintes.
Palestra sobre Hanseníase no Brasil:
situação epidemiológica, estratégia
para eliminação e desafios atuais.

Sessão Científica.

Disponibilização de certificados para
alunos participantes.

Participação de 72 ouvintes.
Avaliação da proteção conferida pela
vacina Mycobacterium bovis Bacilo de
Calmette-Guérin (BCG).
Oxigenoterapia Hiperbárica no
tratamento de ferida.

Disponibilização de certificados para
alunos participantes.
Participação de 30 ouvintes.
Disponibilização de certificados para
alunos participantes.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Produção de Trabalhos de conclusão
de Curso TCC.

Pesquisa e Extensão.

Implementação do Grupo de
Pesquisa intitulado “Comunicação e
Interculturalidade em Saúde” com
área predominante em Saúde
Coletiva.

Potencialidades

Alguns alunos desenvolveram
pesquisa de campo.

Adesão de 15 professores.
Realização de 08 reuniões.

Fragilidades
Por conta da liberação dos
campos e atraso da
Plataforma Brasil ainda tem
muitos trabalhos de revisão
bibliográfica.

Adequação de horário para a
participação de todos os
professores.

Fonte: UCSal.
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Políticas para a Extensão
A Extensão na UCSal, segundo o PDI 2016-2020, pág. 111, tem um forte
compromisso com a sociedade, dada a sua natureza confessional, comunitária e o
seu caráter filantrópico; suas ações de extensão constituem elo de integração das
atividades universitárias com as demandas da sociedade.
A leitura dos relatórios de

auto avaliação

institucional, resultantes das

pesquisas realizadas com professores e estudantes no ano de 2015, serviram como
referência básico para a construção dos objetivos e planejamento das ações da
PROEX, em 2016, que são descritas a seguir.

Centro Integrado de Saúde (CIS)
O Centro Integrado de Saúde (CIS) foi ampliado nas suas funções e
abrangência e congrega os serviços da unidade de saúde que prestam assistência
gratuita à comunidade interna e externa. São eles: Unidade de Assistência em
Fisioterapia (UNAFISIO), Unidade de Enfermagem (UNIENF), Ambulatório de
Nutrição, Laboratório de Análises Clínicas (implantação para 2017) e o Centro de
Atividade Física (CAF).
Unidade de Assistência em Fisioterapia (UNAFISIO)/2016
A UNAFISIO, vinculada ao Curso de Fisioterapia da UCSal, é um espaço de
exercício interdisciplinar que oferece assistência em Fisioterapia, Nutrição e Serviço
Social. Inaugurada em 25/02/2002, a UNAFISIO assiste pacientes pediátricos,
adultos e idosos com disfunções ortopédicas, traumatológicas, reumatológicas,
neurológicas, angiológicas, uroginecológicas e a atletas, na área desportiva.
A seguir, apresenta-se o numero de pessoas atendidas pela UNAFISIO em
2016 e a respectiva área de atuação:
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Quadro 60: Número de atendimentos da UNAFISIO por área de atuação - 2016.
Área de atuação
Nº de pessoas
Nº de atendimentos
atendidas
Fisioterapia do Assoalho Pélvico
36
717
(Uroginecologia)
Fisioterapia Desportiva
40
445
Fisioterapia Neurofuncional

69

1383

Fisioterapia em Ortopedia e
Traumatologia
Fisioterapia Pediátrica

71

1275

67

965

283

4.785

Total
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

No segundo semestre de 2016, foi iniciado na UNAFISIO, em parceria com a
UNIENF e o CAF, o Projeto de Extensão Educação em Saúde e Prevenção de
Complicações do Diabetes dirigido a pacientes encaminhados pelo Centro de
Diabetes e Endocrinologia da Bahia (CEDEBA). Neste semestre, foram beneficiados
15 pacientes, com atendimento às terças e sextas.
A UNAFISIO é campo de estágio para estudantes do curso de Serviço Social.
Em 2016, foram realizados 87 atendimentos de acolhimento e avaliação social aos
pacientes pais e familiares, conforme quadro abaixo:
Quadro 61: Número de atendimentos por área em que o paciente foi admitido na
Fisioterapia - 2016.
Nº de atendimentos
Área em que o paciente foi admitido na
Fisioterapia
Desportiva

05

Neurofuncional

15

Ortopedia e Traumatologia

18

Pediatria

24

Uroginecologia

25
Total

87

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.
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Ambulatório de Nutrição/2016
Os consultórios de Nutrição estão localizados na UNAFISIO. O Ambulatório
de Nutrição é um projeto de Extensão no qual os estudantes orientados por
professores, desenvolvem avaliação e acompanhamento nutricional, atividades de
educação alimentar e nutricional (individuais e coletivas), oficinas de técnicas
dietéticas. Os casos são discutidos em sessões clínicas interdisciplinares do curso
de Nutrição.
Quadro 62: Número de atendimentos no consultório de Nutrição por área de atuação 2016.
Área de atuação
Nº
de Nº
de Total
de Total
de
pessoas

atendimentos

atendidas

pessoas

atendimento

assistidas

Criança e Adolescente

36

106

Adulto e Idoso

87

220

123

326

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

Unidade de Enfermagem (UNIENF)/2016
A UNIENF inaugurada em junho de 2016 atendeu até novembro de 2016, 153
pessoas realizando 2.054 atendimentos nas seguintes ações:
Quadro 63: Número de atendimentos realizados na UNIENF - 2016.
Ações realizadas
Nº de atendimentos
Medição de pressão arterial

867

Medição de glicemia

555

Orientação em relação à HAS, DM e CA de

200

Próstata
Consulta de enfermagem

338

Consulta médica

15
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Emergência com a VITALMED

23

Curativo

48

Administração de medição

04

Regulação

03

Encaminhamento para UBS

01

Total

2054

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

Centro de Atividade Física (CAF)/2016
O CAF foi inaugurado em 14/09/2016 acolhendo os pacientes com lesões
ortopédicas crônicas assistidos pela UNAFISIO. Foram atendidas 14 pessoas,
realizando treinamento físico duas vezes por semana, totalizando 21 atendimentos.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)/2016

O NPJ, criado em 1999, oferece assistência jurídica gratuita e orientação de
ações judiciais. Instalado nos campi da Federação e Pituaçu, o NPJ conta na sua
equipe com Assistentes Sociais que fazem a avaliação social e realizam atividades
socioeducativas, mediação e acompanhamento dos casos.
Em 2016, 356 pessoas foram atendidas pelo NPJ, com demandas nas
seguintes áreas: adoção, alimentos, cívil, curatela, dissolução de união estável,
divórcio, encaminhamento externo, execução de alimentos, exoneração de
alimentos,

inventário,

mediação

familiar,

orientação

sociojurídica,

partilha,

reconhecimento e dissolução de união estável, regulamentação de visitas e
revisional de alimentos.
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Quadro 64: Número de atendimentos no NPJ por área de atuação - 2016.
Área
Nº de atendimentos
Serviço Social

179

Orientação Jurídica

267

Audiências

153

Atendimento jurídico

76

Total

675

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

Ação Social

UCSal em Movimento
O UCSal em Movimento, inaugurado em 14/05/2016, é um programa de ação
social itinerante que tem como objetivo levar informação e serviços gratuitos à
comunidade, com a participação de alunos e professores da UCSal.
Em 2016 foram realizadas três edições do Programa: em 14/05, na Casa da
Providência, no Bairro da Saúde; em 10/09, na (Associação das Missionárias da
Fraternidade Cristã, em Simões Filho; e de 20 a 23/10 em parceria com a 22ª Feira
de Integração da Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Foram montados, em
média, de 18 estações de serviços, onde 1400 pessoas foram atendidas por 345
alunos supervisionados por professores.
Participaram destes eventos alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Biologia, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil,
Filosofia, Fisioterapia, Gastronomia, Geografia, Matemática, Música, Nutrição,
Serviço Social e Teologia.
Ainda foram realizadas em 2016

ações socioeducativas; prestação de

serviços na área da saúde (hipertensão, diabetes, triagem e avaliação nutricional,
orientação postural, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança) e jurídica
(Balcão Cidadão, com orientações sobre direito de família, questões trabalhistas,
mediação familiar, entre outros); oficinas de arte e música; escolha e conservação
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de alimentos, dicas e oficinas de gastronomia; palestras e oficinas com temáticas de
meio ambiente, como gestão de resíduos, reciclagem, riscos ambientais,
saneamento, acessibilidade, entre outros.

Programas Sociais

Voluntas UCSal
O Voluntas UCSal, lançado em 16/04/2016 é um programa de formação de
voluntariado dirigido a toda comunidade que tem como objetivo capacitar pessoas
para o desenvolvimento de atividades de voluntariado nos projetos sociais da
Universidade assim como de instituições parceiras. Tem parceria com diversos
programas sociais, tais como a Associação Viva e Deixe Viver, Livres Livros, Anjos
de Jaleco e Leo Universitário da UCSal.
Em 2016 foram cadastrados 134 voluntários e oferecido o Curso de Formação
de Contadores de História com a participação de 46 pessoas para atuação na
Associação Viva e Deixe viver e no Projeto Livres Livros.

Ação de Misericórdia Universitária (Amu): Soluções Integradas
O AMU é um programa social coordenado em parceria com a Pastoral
Universitária Arquidiocesana e a Pastoral na Universidade – Núcleo UCSal. Este
programa promove apoio às obras sociais arquidiocesanas de Salvador nas suas
demandas por meio de um projeto de intervenção/ação. As atividades têm caráter
acadêmico ou de voluntariado conduzidas numa abordagem multidisciplinar, nas
quais estão envolvidas alunos, professores e funcionário da UCSal, além de Agentes
das Obras Sociais e da Pastoral Universitária.
Em 2016, duas instituições foram assistidas:
a) Associação das Senhoras de Caridade (Casa da Providência) - atividades
realizadas pelo curso de Nutrição: avaliação antropométrica - 20 crianças;
elaboração de cardápio para 400 crianças.
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b)

Associação

das

Missionárias

da

Fraternidade

Cristã

-

estudo

hidrogeológico para viabilidade de perfuração de poço artesiano.
Sala Verde UCSal / Projeto Sabiá
A Sala Verde UCSal, inaugurada em 2007, é um espaço dedicado ao
delineamento e desenvolvimento de atividades de caráter educacional voltadas para
a temática ambiental, tendo como principais ferramentas a divulgação e difusão de
publicações sobre Meio Ambiente produzidas e/ou fornecidas pelo Ministério do
Meio Ambiente.
Em parceria com o Programa Sabiá, desenvolveu, em 2016, ações voltadas
para a sustentabilidade através da sensibilização e da aquisição de conhecimentos
específicos,

dentre

as

quais

se

destacam

oficinas,

workshop

e

ações

socioeducativas voltadas para gestão de resíduos, biossegurança, educação
ambiental, entre outros.
Projeto Social: Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional/2016
Com o apoio do CNPq, em 2016, a ITCP/UCSal desenvolveu o projeto
“Tecnologia social para o desenvolvimento: integrando economia solidária e
segurança alimentar e nutricional”. Coordenado pelo Prof. Gabriel Kraychete, o
projeto realizou várias atividades formativas junto a quatro empreendimentos da
economia popular solidária do ramo de alimentos: Associação das Doceiras de
Itapagipe – ADOCI; Sabor do Mais (São Cristovão); Tempero da Paz (Bairro da
Paz); e Cozinha Solidária da Pituba. Participam das atividades estudantes e
professores do curso de Nutrição da UCSal, do Grupo de Pesquisa Segurança
Alimentar e Comércio Informal de Alimentos – SACIA do Programa de PósGraduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade Federal da Bahia –
UFBA, e profissionais da área de economia e serviço social que integram a
ITCP/UCSal. Estudantes do curso de Comunicação da UCSal, elaboraram material
de divulgação do grupo Luz e Sabor, formado por mulheres do Nordeste de
Amaralina.
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O Sabor do Mais, um dos empreendimentos beneficiados, participou da
Semana de Mobilização Científica – SEMOC, no campus de Pituaçu da UCSal. O
Sabor do Mais é formado por mulheres que residem no Bairro de São Cristóvão.
Público direto: 47 integrantes dos quatro empreendimentos assessorados que
participaram das atividades formativas.

Tecnologia Social para Políticas Públicas - Capacitação/2016
O ITCP/UCSal forneceu a tecnologia social para a capacitação de 150
agentes do Programa de Inclusão Socioprodutiva executado pela Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHDS).
A atividade de capacitação dos agentes foi realizada na última semana de julho na
Fundação Luis Eduardo Magalhães, com a participação do professor Gabriel
Kraychete e dos colaboradores da ITCP UCSal Vinicius Gonçalves (economista) e
Jéssica Jabar (assistente social). Os agentes são moradores dos próprios bairros
populares onde o programa é realizado.
Entre 16 e 23 de novembro, a equipe da ITCP UCSal realizou atividades
formativas para 150 agentes do Programa de Inclusão Social pelo Trabalho,
executado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
do Estado da Bahia (SJDHDS). As atividades ocorreram nas Unidades de Inclusão
Socioprodutiva (UNIS), localizadas em bairros populares que integram o Programa
Vida Melhor Urbano. Os agentes são moradores dos próprios bairros onde o
programa é realizado. A ITCP UCSal forneceu a tecnologia social para o serviço de
assistência técnica prestado pelas UNIS. A presente capacitação, realizada pelos
técnicos Jessica Jabar e Vinicius Gonçalves, teve por objetivo aperfeiçoar a
qualificação dos agentes, esclarecendo dúvidas suscitadas pela própria prática do
serviço que desenvolvem junto aos empreendimentos populares.

Assessorias Técnicas /2016
Assessoria à equipe técnica Projeto Berimbau, localizada no Litoral Norte
(Costa do Sauipe) para aperfeiçoar os procedimentos e as condições necessárias ao
bom desempenho das atividades realizadas pela Cooperativa de Artesanato do
Trançado Tupinambá – COPARTT. Público direto: 5 pessoas
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Assessoria a equipe técnica do Movimento Nacional da População em
Situação de Rua (MNPR) para revisão e aperfeiçoamento de projeto encaminhado a
Secretaria Nacional de Economia Solidária em apoia a ações voltadas para a
inserção social pelo trabalho. Público direto: 8 pessoas.

Cursos de Extensão
Em 2016, foram oferecidos e certificados pela PROEXT 22 cursos. Destes, 10
(dez) foram propostos por professores vinculados à graduação; 2 (dois), à pósgraduação; 2 (dois) pelo Programa Espaço Docente (PED); 3 (três), pela PROEXT e
5 (cinco), por proponentes externos.
Quadro 65: Número de cursos e público certificado pela Extensão - 2016.
Área
Nº
Educação, Cultura e Humanidades
12
Engenharias e Ciência Tecnológicas
0
Ciências Naturais e da Saúde
4
Ciências Sociais
3
Direito
1
Negócios
0
Inglês
2
TOTAL
22

Público
416
0
202
32
12
0
142
804

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

Eventos
Em 2016, foram cadastrados na PROEXT e por ela certificados 24 eventos,
com um público de 2045 participantes, promovidos pelos seguintes cursos ou
setores:
Quadro 66: Número de eventos e público certificado pela Extensão - 2016.
Curso/Setor responsável
Nº
Público
pela promoção
Biologia
2
153
Biomedicina
1
65
Direito
1
78
Fisioterapia
8
791
Engenharia Civil &
1
141
Arquitetura e Urbanismo
Pedagogia
1
82
PROEXT
6
572
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Biblioteca
Eixo de Formação Geral
PPG/MPPA
PPG/SAÚDE
TOTAL

1
1
1
1

17
55
82
09

24

2045

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas
pela UCSal no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão Políticas
de Extensão.
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Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Extensão - Eixo 3
Quadro 67: Ações Realizadas na Dimensão 2: Políticas para a Extensão – Eixo 3.

Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Realização de Cursos de Inscrições abertas.
Extensão
em
Editoração
Eletrônica; em Animação2D,
efeitos visuais e edição de vídeo
e em Marketing interativo.

Fortalecer a relação entre a
Instituição de Ensino e a
sociedade, através da realização
de cursos, minicursos, palestras
e outras atividades acadêmicas.

Projeto de Extensão em Ilha de Execução
do
Projeto
Maré
“Navegando
na interdisciplinar de extensão com a
Cidadania”.
realização de visitas de campo
para a elaboração de diagnóstico
sobre a Ilha de Maré. O projeto é
resultado de uma parceria com o
GAPA,
que
através
do
financiamento da União Europeia
desenvolve um projeto sobre
direitos humanos e cidadania na
Ilha.

O projeto de extensão possibilita
a realização de trabalho de
campo,
bem
como
a
oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos numa
realidade concreta.

Uma das fragilidades desse
projeto é o acesso, por se
tratar de uma ilha. O que
passamos a depender das
condições climáticas para a
travessia.

Ainda proporcionou que a equipe
pudesse analisar a realidade
vivenciada pelos moradores da
ilha (a exemplo do comércio
associado ao turismo e a auto
sustentabilidade)
de
forma
interdisciplinar, para a construção

Outra fragilidade encontrada
foram
os
problemas
relacionados à violência
urbana
que
acometem
também a esta localidade.

Ausência de um calendário
anual, em conjunto, pelas
Direções e Coordenações
de Curso, de modo a ajustar
e a integrar os calendários
das áreas de ensino,
Proporcionar aos estudantes pesquisa e extensão.
formação complementar.
Necessidade
de
maior
divulgação.

O projeto ainda está em
desenvolvimento,
tendo
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades
do diagnóstico.

Fragilidades
previsão de encerramento
em 2017.1.

Realizar
eventos
de Introdutório Obrigatório para todos Revisar conteúdos fundamentais Baixa
adesão
dos
Acolhimento para os Estágios.
os
alunos
matriculados
em para a articulação entre teoria e Supervisores de Estágio.
disciplinas de Estágio.
prática.
Reunião
com
discentes
matriculados nos estágios para
orientações acerca das rotinas
próprias de cada campo e
documentação necessária para
acesso aos mesmos.

Familiarizar o discente com os
termos e aspectos legais do
registro em prontuário.
Evitar dificuldades de acesso aos
campos pelo não cumprimento
das exigências de cada campo.

Encaminhamento dos alunos O proposto.
com dificuldades pedagógicas,
de leitura, interpretação e
redação de texto para o Plenus.

Consolidação do Plenus.

Incentivo aos professores a 02 turmas do curso EAD:
serem empreendedores
na Anatomofisiologia.
formatação de cursos de
01 turma do curso presencial: FIFA
extensão vinculados à UCSal.
11+.

Amplia as possibilidades de
formação e aprofundamento da
aprendizagem de nossos alunos
e professores.

O Plenus ainda carece de
mais divulgação das suas
ações.

Participação de professores e Participação no 2 UCSal em Possibilitar aos estudantes a Sensibilização de um maior
estudantes em na “UCSal em Movimento (MISSIONÁRIAS DA interação
com
comunidades número de estudantes para
Movimento”, com montagem de FRATERNIDADE
CRISTÃ)
–
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Ações Programadas
maquetes de casas.

Ações Realizadas
Simões Filho- (BA) 10/09/2016.

Potencialidades
carentes.

Fragilidades
participar das atividades.

Participação na 3. UCSal em Integração dos estudantes às Maior suporte logístico.
Movimento
(FEIRA
DE atividades de extensão.
INTEGRAÇÃO - Paróquia de
Divulgação do Curso.
Nossa Senhora da Luz, PitubaSalvador (BA)- 20-23/10/2016.
Implantação dos cursos de Todas as ações
Extensão: Iniciação ao Piano e foram realizadas.
Iniciação ao Violão.

programadas Ampliação de campo de prática Dificuldades financeira da
para os alunos do curso.
clientela para frequentar o
curso.

Implantação do curso de Todas as ações
Especialização em Docência da foram realizadas.
Música na Educação Básica.

programadas Ampliação de campo de prática Dificuldades financeiras da
para os alunos do curso.
clientela para frequentar o
curso.

Criação de uma linha de Criada uma rede de comunicação Organização sempre maior e
comunicação interna e externa interna e externa.
crescimento do fluxo de alunos e
(convênios/universidade/alunos
professores participando das
intercâmbio).
parcerias feitas pela ARII com
outras Universidades.
Risco
sempre
menor
de
problemas
nos
processos
burocráticos.

A
ASCOM
não
vem
atendendo às demandas
feitas a ARII com a
velocidade
necessária,
principalmente em relação
ao portfólio digital solicitado.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Apresentação
aos
coordenadores
dos
cursos
(graduação e pós) do núcleo de
assessoria
de
internacionalização, indicando
a
importância
desta
comunicação
e
a
responsabilidade deles nesse
processo de acolhida dos
alunos.

Apresentação formal feita por e- Maior integração do professorado
mail para todo o corpo de com
a
Assessoria
de
docentes
e
funcionários
da Internacionalização.
instituição.
Melhor aproveitamento do aluno
e do professor da Universidade e
das possibilidades que podem
surgir a partir desta integração.

Quando os professores se
interessam eles tem o olhar
voltado apenas para o
professorado, ou seja, para
o intercâmbio entre eles,
esquecendo-se
(grande
parte das vezes) do alunado
ou da importância que eles
têm
no
processo
de
intercâmbio do aluno.

Identificação,
junto
aos
professores do curso de História
e
outros
cursos
da
Universidade, de propostas de
extensão e/ou pós-graduação.

Projeto de curso de extensão em
restauração de papel junto ao LEV
(Laboratório Reitor Eugênio de
Andrade Veiga).

O fato do CEDOM ter
apenas quatro meses em
atividade justifica estarem
todos os projetos em fase
inicial.

Reuniões com a equipe do
GAPPE Projetos (Grupos de
Assessoramento em Execução
Administrativa
de
Projetos
Acadêmicos) com o objetivo de
acompanhar sistematicamente
os editais que estão sendo
lançados pelos órgãos de
fomento a cultura.

O curso de História, trabalhando
em conjunto com o CEDOM, abre
um leque de possibilidades de
diálogos. Desde o trabalho
específico do CEDOM com a
Pesquisa em instituições, ONGs, memória da Universidade.
fundações, que possuem políticas
de incentivo e patrocínio a cultura. Possibilidade de parcerias com
instituições que possam apoiar
os projetos relacionados a
memória da UCSal.

A Universidade não tem
uma estrutura que permita a
apresentação de projetos,
necessitando
terceirizar
esses serviços.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Elaboração de atividades que
proporcionem o contato dos
alunos de graduação com a
pesquisa e a extensão.

Proposta
de
Trabalho
interdisciplinar nas disciplinas do
Eixo de Formação Geral, comuns
a todos os cursos, cujo objetivo é
articular as dimensões de ensino,
pesquisa e extensão.

Potencialidades

Fragilidades

Promoção da interação entre Falta de maturidade
estudantes de diferentes cursos e parte dos alunos.
conteúdos
de
diferentes
disciplinas.

de

Alcance da ação: mais de 2 mil
estudantes
realizaram
este
trabalho.

Firmado
convênio
com
a Espaço para o desenvolvimento Divergências em relação à
Associação Viva e Deixe Viver e de projetos, pesquisa e ação condução do curso e
Livres Livros.
social.
acompanhamento
das
praticas curriculares que
Estabelecimento de parcerias Desenvolvimento de um Projeto Confiança que a Católica inspira. levaram ao cancelamento
nacionais e internacionais a fim Social
interdisciplinar
e
da
parceria
com
a
de desenvolver políticas de interinstitucional
(UCSal/UFBA): A ITCP é produtora de tecnologia Associação Viva.
apoio à tecnologia Social
Economia Solidária e Segurança social que subsidia políticas
Alimentar
e
Nutricional, públicas (ITCP).
Poucos recursos humanos.
envolvendo o PPGPP e o Curso
de Nutrição.
Captação de recursos (CNPq) e
investimento na aquisição de
equipamento para produtos para
as oficinas (ITCP e Curso de
Nutrição).
Aproximação
com
os
coordenadores de curso, Pastoral
e
demais
segmentos
da
Ampliação da oferta de cursos Universidade
om
vistas
à
e projetos de extensão e realização
de
atividades
fomento de oportunidades de extensionistas interdisciplinares.

Foram oferecidos 22 cursos
certificados
pela
PROEXT.
Destes, 10 foram propostos por
professores
vinculados
à
graduação;
dois,
à
pósgraduação; dois, pelo Programa

Embora
alguns
cursos
tenham superado a métrica,
outros
não
tiveram
nenhuma participação.
Atraso no cumprimento dos
270

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Ações Programadas
desenvolvimento de atividades
de
pesquisa
e
extensão
articuladas ao ensino
(Foi
estabelecida
uma
meta/curso de um quantitativo
mínimo de seis atividades
anuais).

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Espaço Docente; três, pela
Assessoria para elaboração de PROEXT
e
cinco,
por
projetos de extensão (cursos e proponentes externos.
eventos) desde o planejamento à
execução da atividade.
Foram cadastrados e certificados
pela PROEXT 24 eventos, com
Oferta de cursos nas diferentes um público de 2045 participantes.
áreas do conhecimento.
Espaço e ambiente propício e
Realização de eventos e palestras, com disponibilidade para a
na sua maioria, aberta à realização de cursos e eventos.
comunidade.
Oferta de cursos em períodos e
horários alternativos com vistas à
ocupação dos espaços ociosos.

prazos e de entrega de
relatórios.

Busca por recursos para viabilizar Apoio do GAPPE na identificação
os programas de Extensão. Em dos Editais e na elaboração do
2016 três projetos de Extensão projeto para submissão ao Edital.
foram submetidos ao processo de
seleção
–
ver
Dimensão10
Sustentabilidade Financeira.

Falta de experiência dos
proponentes na captação de
recursos externos.

Fomento a
programas de Criação
do
PLENUS/CEAC, Convênio com empresa
extensão articulados com as responsável
pela
assistência tradução em braile e ledor.
políticas de inclusão social psicossocial e pelas políticas de

Oito
cursos
foram
remanejados para 2017 em
razão em do período de
lançamento e cinco cursos
não foram lançados (em
análise na CONJUR); Cinco
cancelados por não atingir
quantitativo
mínimo
de
matrícula.
Dificuldade na adesão de
alguns cursos nos projetos
da
Extensão,
outros
oferecem
atividades
extensionistas
não
cadastradas na PROEXT.

Perda de prazos dos editais.

para O alto custo
empresa.

pago
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Ações Programadas
mediante
a
melhoria
da
assistência à pessoa com
deficiência
por
meio
da
assistência
psicossocial
e
ampliação
dos
recursos
instrumentais.

Ações Realizadas

Potencialidades

inclusão.

Disponibilidade de tecnologias
assistivas que visam promover a
Aquisição/manutenção
de acessibilidade aos alunos com
equipamentos
de
tecnologia deficiência
(vide
relatório
assistiva.
descritivo – Balanço Social),
Assessoria para coordenadores,
docentes
e
corpo
técnico
administrativo no manejo de
questões relacionadas à inclusão
da pessoa com deficiência.

Equipe
de
profissionais
qualificados para o atendimento
psicossocial.

Oferta
de
tecnologias
pedagógicas de apoio aos alunos
Oferta de cursos de capacitação com deficiência (intérprete de
em libras e para ledores para a libras, ledor individual para as
comunidade interna e externa.
avaliações,
adaptação
das
provas e material didático em
Oferta de curso de ledor para Braile).
funcionários.
Parceria com o Programa Espaço
Convênios e parcerias com vistas Docente para a realização de
ao encaminhamento de alunos.
cursos de aperfeiçoamento e
capacitação de docentes.

Fragilidades
Dificuldade
com
coordenadores
e
professores
no
encaminhamento
do
material
didático
para
transcrição em Braile.
Pouco conhecimento por
parte dos professores e
coordenadores acerca dos
direitos da pessoa com
deficiência e de suas
potencialidades,
gerando
algumas vezes atitudes
preconceituosas.

Apoio ao NPJ do curso de Direito Rede de setores que oferecem Demora
no
na
ação
extensionista
de suporte à Extensão.
encaminhamento
das
orientação
jurídica
e
social
propostas por parte dos
desenvolvida na comunidade São
proponentes, dificultando a
Ampliação
das atividades Marcos.
operacionalização
da
extensionistas
junto
à
execução do projeto.
comunidade, em especial no Apoio às ações de Educação em
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Ações Programadas
entorno dos campi.

Ações Realizadas

Potencialidades

Saúde
realizadas
pelo
CIS
(combate ao fumo, hipertensão,
prevenção do câncer de mama e
próstata).

No segundo semestre foram feitas
visitas
aos
Centros
Sociais
Urbanos (CSU) Vasco da Gama e
Nordeste
de
Amaralina,
à
Lavanderia Pública da Federação
e ao Centro Integrado de Apoio à
Criança e ao Adolescente (CIAC)
de Ondina a fim de conhecer os
projetos e avaliar a viabilidade de
futuras parcerias.
Estabelecimento de convênios Renovação do Convênio com o
com
órgãos
municipais, NEOJIBA.
estaduais e federais com vistas
à promoção de ações culturais e Parceria com a Caballeros de
artísticas.
Santiago.
Promoção e ampla divulgação Divulgação das atividades por
das atividades extensionistas meio do site da UCSal, página da
nos meios de comunicação.
Extensão, meio impresso e pelas
redes sociais, além da mala direta
dos egressos.

Estabelecimento de parcerias
para ações extensionistas nas
comunidades
carentes,
contemplando assim a missão da
Universidade
comunitária
e
filantrópica.

Fragilidades
Os projetos por vezes
demandam
recursos
financeiros nem sempre
possíveis
de
serem
contemplados.
Muitos projetos não foram
concretizados em razão de
demanda
de
recursos
humanos e financeiros.

Formação de uma rede de
relacionamentos com oferta de
benefícios
aos
alunos
e
funcionários.
Apoio do Setor de comunicação O site tem
da UCSal.
estruturais.

limitações

Há que se promover
melhorias na página da
extensão.
Campanha de Hanseníase e Orientação sobre hanseníase para Atendimento
satisfatório
ao Curto prazo para realização
Verminose, nas escolas do professores, alunos e pais de público alvo e em função do bom de seleção de alunos
município e estado, localizadas alunos das escolas, feita pelos desempenho
dos
alunos retornando das férias.
acadêmicos
da
UCSal,
e
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Ações Programadas
em salvador.

Ações Realizadas
identificação de casos suspeitos.

Potencialidades

Fragilidades

envolvidos na ação.

Administração de medicamentos
para verminose.
Oferta de curso de extensão em Divulgação no portal UCSal para
Língua Portuguesa, Matemática, comunidade interna (alunos e
Produção Textual e Ensino funcionários).
Religioso.
Preparação da sala virtual.
Inscrição dos cursistas.
Emissão de certificação.

Oportunidade
de Cursistas sem perfil de
aperfeiçoamento
para
os autonomia, disciplina e
funcionários da Universidade.
organização.
Oferta de carga horária como
atividade
complementar
aos
alunos.
Flexibilidade de organização do
curso.
Introdução de uma nova cultura
de aprendizagem.

Fonte: UCSal.

274

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

Pós-Graduação
A concepção norteadora da pós-graduação stricto-sensu está de acordo com o
processo de ensino-aprendizagem voltado para valores culturais, plurais, éticos,
humanísticos e transformadores. Em 2016, incluiu-se o desenvolvimento de projetos
ligados às especificidades regionais e aqueles requeridos pela internacionalização
da Educação Superior, às relações com o Estado e com o poder local, ao
desenvolvimento científico e tecnológico regional, à atenção com as necessidades
das comunidades onde se inserem os projetos de pesquisa e à sensibilização dos
recursos humanos em formação.
Apresenta-se a seguir, os

principais

projetos

e ações

que foram

desenvolvidos pela Pós-graduação em 2016, no Lato e Stricto Sensu:

Pós-Graduação Lato Sensu
A Pós-Graduação Lato Sensu da UCSal oferece cursos de especialização há três
décadas e já formou mais de 3.000 alunos. Atualmente são mais de 30 cursos em
andamento, com a maior parte do corpo docente composta por mestres e doutores.

Portfólio UCSal - Os cursos de Especialização da UCSal, oferecidos em 2016,
enfatizam a perspectiva pragmática da formação dos profissionais graduados para o
mundo do trabalho, proporcionando experiências de aprendizagem a partir do
enfrentamento de questões inerentes às realidades das organizações, do Estado e
da sociedade, consubstanciando a sua natureza social, cidadã e comunitária. Foram
oferecidas, em 2016, 27 (vinte e sete) cursos de pós-graduação lato sensu,
conforme quadro 7.

Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais - ARii
A ARii tem por missão promover uma cultura de internacionalização entre
toda a comunidade UCSal com vistas ao fortalecimento da imagem institucional e
sua inserção no cenário mundial. O conceito de internacionalização do ensino
superior está inserido na cultura organizacional da universidade com os seguintes

275

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016

objetivos: reafirmar a natureza católica e comunitária, ampliar as oportunidades de
mobilidade bilateral de estudantes e docentes da graduação e da pós-graduação,
garantir um ensino com padrão de excelência internacional, aprimorar as atividades
de ensino e pesquisa por meio do estabelecimento de parcerias e redes
internacionais, consolidar acordos de cooperação com setores da sociedade em
nível internacional e colaborar com as ações sociais.
Em 2016, a UCSal firmou

convênio com cerca de 20 universidades

internacionais e vem possibilitando a mobilidade de estudantes e docentes entre
essa universidades, para estudos e pesquisas.

Editora UCSal (EDUCSal)
A Editora UCSal tem como missão proporcionar o acesso e a democratização
do conhecimento. A publicação de livros e periódicos permite que a produção
acadêmica e científica de professores e alunos da UCSal, notadamente aqueles
pertencentes aos Mestrados e Doutorados, bem como de alunos e professores da
Graduação envolvidos em grupos e programas de pesquisa e extensão possa
chegar aos mais variados setores da sociedade, favorecendo a disseminação de
novas ideias, novas técnicas, novos saberes e aprendizados. Atualmente, além da
preparação da publicação de coleções e livros, a Editora acompanha e assessora a
implantação de periódicos eletrônicos por área temática, a exemplo da revista
interdisciplinar que abrange as áreas de Ética, Cristianismo e Direito, bem como a
revitalização do periódico “Cadernos do CEAS”, em convênio com a Universidade
Católica de Pernambuco (UNICAP), uma revista crítica na área de Humanidades.
Ainda, através da implantação do Repositório Institucional - RI, disponibilizará obras
para download gratuito, permitindo, através da indexação de seus dados em bases
gerais e específicas, um alcance ilimitado aos usuários.
É apresentado, a seguir, dois quadros complementares com as ações
realizadas pela UCSal, no âmbito dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu e Lato
Sensu, considerando a dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão - Eixo 3
Quadro 68: Ações Realizadas na Pós-Graduação Stricto Sensu.

Ações Realizadas

Ações Realizadas

Início das atividades do curso de Texto do Regimento revisado, para
Doutorado DINTER em Família na submissão e validação na reunião
Sociedade Contemporânea com o IFMA. do CONSUN,
do mês de
dezembro/2016.
Finalização do Regimento geral da pósgraduação “stricto sensu”.

Potencialidades
Parceria interinstitucional
para disseminação do
conhecimento
em
regiões carentes.

Fragilidades

Questões de
burocráticas
relação
documentação
institucional,
implantação
Reforçar a consolidação DINTER.
do
Programa
como
centro de referência no
desenvolvimento
de
novos
centros
de
excelência no ensino de
ciência e tecnologia.

ordem
com
à
para
do

Regulamentação
das
normas
estabelecidas
pela UCSal, para gestão
dos cursos de pósgraduação
“stricto
sensu”.
Fonte: CPA – UCSal.

277

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão - Eixo 3
Quadro 69: Ações Realizadas na Pós-Graduação Lato Sensu.

Ações Realizadas

Incluir no máximo 02 disciplinas
optativas dos cursos de mestrado, nas
matrizes curriculares dos cursos lato
sensu correlacionados.

Ações Realizadas

Previstas disciplinas optativas dos
cursos de mestrado nos Projetos
Pedagógicos lato sensu
correlacionados.
Concretizada a 1ª experiência nas
2 Especializações em Direito que
ocorrem em Vitória da Conquista.

Implantar Regimento Geral da PósGraduação Lato Sensu.

Melhorias no texto.
Implementados o Manual de
Orientação aos Alunos e o Manual
de Orientação aos Coordenadores.

Potencialidades

Fragilidades

Expansão desta prática
para maior número de
Especializações, à
medida em que outros
cursos de Mestrado
sejam implantados.

Agenda dos
professores doutores
dos programas stricto
sensu, para darem
aulas no lato sensu.

Sistematização de
regras, procedimentos e
instrumentos de gestão.

Risco de casuísmos
na tomada de
decisões de cunho
acadêmico.

Fonte: CPA – UCSal.
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

De acordo com o PDI 2016-2020, o objetivo da Comunicação Institucional da
UCSal é fortalecer as ações dessa área junto à sociedade e ao público interno, em
consonância com a missão da Universidade.
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.
Para isso, a ASCOM realizou uma série de ações em 2016 ligadas ao
desenvolvimento de novos núcleos no interior do setor para melhorar a organização
do trabalho, realizou ações de modernização do site, sinalização dos campi e
implantação da ouvidoria na UCSal.
A seguir apresentam-se as principais ações que foram realizadas pela
ASCOM, no ano de 2016:
 Mais de 1.500 peças foram leiautadas, entre marcas, outdoors, busdoors,
anúncios de revista e jornal, banners, faixas, cartazes, comunicação visual,
sinalização, cards de mídias sociais, papelaria, cartões, brindes, etc.
 Avaliação da participação e presença, além do gerenciamento das redes
sociais da UCSal, aprimoramento dos recursos e da forma como a
Universidade se fazia presente nas redes sociais, correções e aprimoramento
de nosso site, criação de hotsite específico para o vestibular, criação e
gerenciamento de canal no YouTube. Alguns números, Facebook: 30.887
seguidores;

Instagram:

3.885

seguidores

(investimento

apenas

em

campanhas de vestibular); Twitter: 2.622 seguidores (sem investimento);
YouTube: 152.933 visualizações, em 79 vídeos.
 Resgate do contato junto às escolas católicas e não-católicas, tendo sido
contatadas 29escolas que resultaram em mais de 40 ações.
 Produção no departamento de 68 vídeos, 54 coberturas de fotos.
 Estabelecimento

de

um

novo

relacionamento

junto

aos

meios

de

comunicação. Foram realizadas 11 matérias de TV em nossos campi, sendo
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duas ao vivo. A UCSal foi procurada, como fornecedores de conteúdo, por
jornais, rádios e revistas.
Por meio de questionário eletrônico, a CPA avaliou, em 2016, a área de
Comunicação e Marketing da UCSal, com a participação direta de professores,
funcionários e estudantes no projeto Escuta UCSal e com a participação apenas de
estudantes na pesquisa discente 2016.2.
Os resultados gerais da Escuta, envolvendo os resultados dos 3 segmentos,
mostrou maior índice de respostas concentradas entre regular e fraco (56,06%) do
que os que incidiram sobre as escalas bom e ótimo (43,94%).
Na pesquisa discente 2016.2, que teve a participação dos estudantes durante
a matrícula, 36,18% dos estudantes avaliaram como boa a utilização de recursos de
comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso. No entanto
também foi alto o percentual de respostas que incidiram entre regular e fraco
(46,29%).
Estes dados das duas pesquisas sugerem a necessidade de melhorias e
aperfeiçoamento de comunicação interna e externa da UCSal, relacionados à
imagem da Universidade e às demandas dos estudantes dos cursos de graduação.
É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas
pela UCSal, no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão Políticas
de Comunicação com a Sociedade.
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Principais ações realizadas na Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade – Eixo 3
Quadro 70: Ações Realizadas na Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade – Eixo 3.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades

Fragilidades

Comemoração dos 25 anos do Evento comemorativo onde foram Revisitar a história do curso.
Ausência de um cadastro que
Curso de Fisioterapia.
convidados todos os egressos, exfacilite o contato com os
professores e colaboradores que de Aproximar egressos – política de egressos.
algum
modo
participaram
da egressos.
construção da história do curso.
Tecer e ampliar redes sociais e
profissionais.
Fortalecer o pertencimento ao curso
e a UCSal.
Entrevistas de professores
rádios da cidade.

em Profª Sandra Cohin – Rádio CBN. Maior visibilidade para o Curso e a Poucas participações, e em
Falando sobre o tema Cooperativismo UCSal.
apenas um tipo de mídia.
– Empreendedorismo Coletivo, Case
de sucesso como presidente da
UNIFISIO
–
Cooperativa
dos Socialização do conhecimento.
Fisioterapeutas da Bahia.
Profª Ana Paula Paes Leme participou
de um programa na Rádio Ecelsior
onde
respondeu
perguntas
do
jornalista e da população acerca da
incontinência urinária feminina.

Publicidade no site da Instituição e
Professores e alunos com boa
Divulgação dos cursos através de rede
sociais
dos
alunos
e
inserção em redes sociais.
estratégias de marketing.
professores.
Criação da Fanpage Oficial do Curso

Divulgação das atividades didáticas

281

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Ações Programadas

Ações Realizadas
de Ciências Biológicas.

Potencialidades

Fragilidades

e científicas do Curso.

Elaboração de programas de Execução de projetos de pesquisa de Corpo docente e infraestrutura de Manutenção e ampliação da
pesquisa de interesse do Estado e interesse do Estado e da sociedade pesquisa.
infraestrutura de pesquisa.
da sociedade civil.
civil, seguidos de publicações.

Realização do SEMEIA 2016.

Produção de material publicitário Apoio das Pró Reitorias
especifico do curso de Ciências graduação e pós-graduação.
Biológicas. Pedido de divulgação dos
eventos no site.

de Escassez
de
material
publicitário especifico do curso
de biologia.

Celebração do dia do Biólogo e 15
Anos do Grupo de Pesquisa
cadastrado no CNPq, liderado por
professores do Curso de Ciências
Biológicas - “Centro de Ecologia e
Conservação Animal”.

Palestras e exposições. As palestras Atrair candidatos para o curso e Falta
de
Brindes
foram ministrada por egressos do estimular a permanência dos novos quantidade e variedade.
curso de Ciências Biológicas da alunos.
UCSal.
As
exposições
foram
realizadas pelos Grupos de Pesquisa
liderados por professores do Curso.

Exposição na Feira da Paroquia de Participação de professores no Stand Atrair candidatos para o curso e Infraestrutura precária.
Nossa Senhora da Luz.
na Feira da Paroquia de Nossa estimular a permanência dos novos
Senhora da Luz.
alunos.
Participação do curso de Educação
Física no Programa Dominical
“METRÓPOLE FITNESS” da Rádio
Metrópole.

Participação no Programa Dominical Espaço
para
Divulgação
“METRÓPOLE FITNESS” da Rádio Universidade e do Curso
Metrópole como integrante regular da Educação Física.
equipe de radialistas do programa do
referido programa.

da
de

Realização e participação da Realização
do
âmbito
da
“CONFRARIA DO ESPORTE” nas Universidade com a participação
maciça da imprensa esportiva, ex
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

dependências da Universidade.

atletas do Futebol profissional,
Professores, Técnicos, juízes e
Evento já existente e consolidado acadêmicos dos Cursos de Educação Divulgação das ações do curso.
no calendário da Educação Física Física.
e Esportes da cidade do Salvador.
Espaço destinado aos diálogos de
aprendizagem
e
relatos
de
Realização da filmagem e edição experiências nas distintas áreas do
conhecimento
que
envolve
a
do vídeo.
Educação Física, Esporte e Lazer.
Alimentação
semanal
de
Filmagem e edição do vídeo pela
conteúdos para a página.
setor
de
comunicação
da
Universidade.
Alimentação semanal de conteúdos
para a página, pelo Prof. Carlos
Amorim.
Proposta de atividades para
comemoração dos 25 anos do
Curso de Comunicação Social –
Publicidade e Propaganda.

Planejamento
das
atividades
comemorativas:
Concurso
comemorativo de vídeo, logomarca do
curso e campanha outdoor; Missa
celebrada pelo Reitor Padre Maurício
Ferreira; Mesa Redonda sobre os 25
anos do curso de Publicidade e
Propaganda da UCSal; Coquetel de
confraternização.

A proposta de comemoração Ausência de recursos para
todas
as
pretende reunir um conjunto de implementar
atividades
planejadas.
atividades
que
possam
dar
visibilidade a data comemorativa,
visando reforçar o sentimento de
pertencimento
à
instituição e
possibilitar
aos
mais
novos
perceberem como poderão ser
inseridos
no
mercado
de
comunicação social.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Publicidade produzida/distribuída Cartazes e panfletos.
pelos docentes.

Potencialidades
Grande
empenho
discente.

docente

Fragilidades
e Apoio institucional.

Promoção da instituição.
Inserção do
sociais.

curso em mídias Mídias sociais.

Grande empenho docente.

Apoio institucional.

Promoção da instituição.

Participação da Coordenação na Participação da Coordenadora na Possibilidade de apresentação e Necessidade de maior suporte
divulgação do Curso junto às Semana Profissional do Colégio divulgação do Curso para alunos do institucional.
Escolas de Ensino Médio de Oficina em 11 de abril de 2016.
ensino médio.
Baixa participação de alunos
Salvador.
Participação da Coordenadora no
do Ensino Médio neste tipo de
evento realizado no Colégio Impacto
evento.
(Lauro de Freitas) em 14 de setembro
Necessidade de mudança de
de 2016.
estratégia para captação de
Participação da Profa. Roselena
alunos.
Gonzalez no evento da Escola Villa
(Salvador/BA).
Elaboração de um “link” sobre o Mais um canal de comunicação da O fato do CEDOM ter apenas quatro
CEDOM para ser inserido no site UCSal com a comunidade interna e meses em atividade justifica estarem
da Universidade Católica.
externa, informando os objetivos, todos os projetos em fase inicial.
atividades realizadas e serviços que
serão prestados pelo Centro de
Documentação e Memória.

Interação

continua

com

a Implementadas ações de divulgação Orçamento previsto nas Planilhas Concorrência

com
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Assessoria de Comunicação, com para cursos específicos.
Financeiras de todos os cursos Lato
foco na criação e implantação de
Sensu.
um Plano de Comunicação para a Criados materiais de divulgação para
todos os cursos (folders, banners e Apoio da ASCOM.
Pós-Graduação Lato Sensu.
vídeos).
Iniciativas de muitos coordenadores
na divulgação dos respectivos
cursos .

Fragilidades
demanda institucional para a
ASCOM.
Pouca visibilidade interna e
externa da Pós-Graduação
Lato Sensu.
Site não oferece fácil acesso
às informações sobre a pósgraduação lato sensu.
Dificuldade de captação de
alunosnecessidade
de
ativação de procedimentos
pela
equipe
institucional
responsável pela Captação de
alunos.

Atualização das informações dos Material informativo dos programas Visibilidade institucional perante a Falta de equipe direcionada
Programas de pós-graduação na de pós-graduação “stricto sensu”.
sociedade
local,
nacional
e para tratar do marketing da
página do site.
internacional.
pós-graduação.
Tradução
das
páginas
dos
programas de pós-graduação no
site, pelo menos, para os idiomas
inglês e espanhol.
Elaboração de material informativo
(folder), individualizado e impresso,
para os programas de pós-

Acesso às informações pelos órgãos Não inclusão dos cursos
reguladores/avaliadores da pós- “stricto
sensu”
nas
graduação brasileira.
Campanhas Publicitárias da
Instituição
(redes
sociais,
Possibilidade de realização de jornais, rádios, TVs, outdoor,
parcerias
interinstitucionais etc).
nacionais e internacionais.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

graduação “stricto sensu”.
Comunicação Interna.

Semana
de
Mobilização
Científica Semana Acadêmica de
Engenharia Civil

Confecção de banneres do curso de Melhor divulgação para comunidade Precisava ser divulgado para o
enfermagem,
da
Unidade
de acadêmica.
público externo.
enfermagem e do Guia do Estudante
da Editora abril onde o curso foi
avaliado como um dos melhores,
sendo contemplado com 4 estrelas.
Divulgação
nos
meios
comunicação e/ou Portal
UCSal.

de
da

Envolvimento
de
alunos
professores Visibilidade
ao
curso de engenharia Civil.

e

Organização e
comunicação.

CREA DE PORTAS ABERTAS
Semana
de
Materiais
de
Construção.
Fonte: UCSal.
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Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes

O atendimento ao estudante tem sido uma das prioridades da UCSal desde
2014, considerando o conceito 2 (dois) atribuído pelo MEC a essa dimensão no
recredenciamento institucional e as pesquisas avaliativas realizadas pela CPA junto
aos discentes, neste período, que também revelaram dificuldades da UCSal nessa
área.
Em 2016 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:

Assistência ao Estudante

Plenus/CEAC - Centro de Assistência à Comunidade
O PLENUS, inaugurado em junho/2016 é um espaço de acolhimento e escuta
qualificada de demandas psicológicas, psicopedagógicas e sociais de alunos,
professores e funcionários da Universidade Católica do Salvador (UCSal). equipe
do PLENUS/CEAC é composta por profissionais da área de Pedagogia, Psicologia,
Psiquiatria e Serviço Social. Estes profissionais prestam serviços de apoio,
mediação, orientação e aconselhamento a funcionários e alunos, acolhem e
promovem a inclusão dos alunos com deficiência e necessidades pedagógicas
especiais.
Foram realizados em 2016 um total de 5.636 atendimentos, assim
discriminados:
Quadro 71: Número de atendimentos – PLENUS – 2016.
Demandas
Nº de atendimentos
Setor Administrativo

2.260

Psicologia

144

Psicopedagogia

121
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Psiquiatria

07

Serviço Social

3.104
Total

5.636

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

Programa de Bolsas/2016
Importante ressaltar o esforço permanente da UCSal com a oferta e a
manutenção de uma política de benefícios, que se concretiza através de programas
governamentais (FIES e PROUNI), como também da própria Católica, como o
Programa de Bolsa UCSal. Tais programas visam à concessão de bolsas de estudo
e créditos buscando promover a inclusão e a convivência democrática dos alunos
oriundos dos vários segmentos da sociedade. O acompanhamento e monitoramento
dos programas de Bolsa UCSal e ProUni é realizado pelo PLENUS. Em 2016, 622
estudantes foram beneficiados com Bolsa UCSal e 193 com Bolsa ProUni.
Além disso em 2016, tivemos o total de 139 discentes beneficiados pela Bolsa
Empregado, sendo 106 discentes

(Bolsa Empregado Servidor) e 33 discentes

(Bolsa Empregado Professor).

Política de Inclusão de alunos com Necessidades Pedagógicas Especiais
(NPE) /2016
Dentre as atribuições do Plenus está a gestão da política de acessibilidade
educacional

especial

mediante

a

assistência

aos

alunos

de

inclusão,

acompanhamento psicopedagógico aos alunos, apoio aos professores, aquisição de
equipamentos de tecnologia assistiva, estratégias de adaptação assim como a
promoção de ações de sensibilização à inclusão de pessoas com deficiência e
necessidades educacionais especiais.
Como tecnologias assistivas, a UCSal dispõe dos seguintes equipamentos:
régua ou guia para assinatura, scanner leitor de texto com voz, máquina de escrever
em Braille, leitor de tela (Dos Vox, NVDA), lupa horizontal, teclado ampliado para
baixa visão, calculadora falada, mesa para cadeirante, sorobã, mesa para cadeirante
e dicionário Libras X Língua Portuguesa.
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Além disso, oferece como tecnologias pedagógicas de apoio aos alunos com
deficiência como intérprete de livras, ledor individual para as avaliações, adaptação
das provas e material didático em Braile, orientação psicopedagógica, orientação e
acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
Em 2016, foram assistidos 14 alunos, sendo três deficientes auditivos, nove
deficientes visuais e dois deficientes físicos, conforme apresentado no quadro
abaixo.
Quadro 72: Alunos PNES acompanhados pelo Plenus – 2016.
Relação dos alunos PNES acompanhados pelo PLENUS
Iniciais

Curso

Turno/campo

Necessidade

Situação

do aluno
LSR

Direito

LJN

Matemática

MANS

Pedagogia

MMO

Direito

MBM

Direito

ENS

Música

ASN

Análise de sistemas

AMLC

Letras

CDSC

Eng. Software

DSM

Serviço social

GBN

Música

BSO

Pedagogia

GAA

Direito

JS

Administração

Noturno/ Federação Deficiência
auditiva
Noturno/Pituaçu
Deficiência
auditiva
Noturno/Federação Deficiência
auditiva
Noturno/Pituaçu

Deficiência
motora
Matutino/Federação Deficiência
motora
Matutino/Pituaçu
Deficiência
visual parcial
Noturno/Pituaçu
Deficiência
visual total
Matutino/Federação Deficiência
visual total
Matutino/Pituaçu
Deficiência
visual total
Noturno/ Federação Deficiência
visual total
Noturno/Pituaçu
Deficiência
visual total
Noturno/Federação Deficiência
visual total
Noturno/Federação Deficiência
visual total
Matutino/ Pituaçu
Deficiência
visual total

BOLSA UCSal
100%
SEM
BENEFÍCIO
BOLSA
EMPREGADO
100%
BOLSA UCSal
100%
SEM
BENEFÍCIO
BOLSA UCSal
100%
BOLSA UCSal
50%
BOLSA UCSal
100%
BOLSA UCSal
50%
FIES 100%
BOLSA UCSal
100%
BOLSA UCSal
50%
BOLSA UCSal
50%
BOLSA UCSal
100%

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.
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Treinamento em Serviço sobre atendimento ao aluno/2016
Foi realizado em 26 de agosto um curso de Capacitação - Urgências e
Emergências Psiquiátricas para a equipe do Plenus.
Núcleo de Estágio e Práticas Empreendedoras (NEPE)
Criado em 2015, o NEPE coordena ações dirigidas ao incentivo, formação e
capacitação de práticas empreendedoras, além, de apoiar e captar oportunidades de
estágio obrigatório, não obrigatório e emprego para alunos e egressos da
Universidade. Em parceria e apoio técnico do SEBRAE, desenvolve atividades
voltadas ao fomento e capacitação do microempreendedor individual. Em 2016,
4.162 foram atendidas pelas 15 atividades desenvolvidas pelo NEPE, as quais são
apresentadas a seguir.
Quadro 73: Número de atendimentos por Projeto/Evento – NEPE - 2016.
Projeto/Evento
Descrição
2º Café com
Encontro com Empreendedoras da RMS
Empreendedoras da RMS
para promover o empreendedorismo
Curso Gestão de Negócio e
Curso com Baianas de Acarajé em
Manipulação de Alimentos – parceria com a ABAM.
Certificação Baianas de
Acarajé
Palestra Morar Melhor
Palestra de apresentação do Projeto
Morar Melhor em parceria com a Clínquer
VI Encontro de Católicos
Participação da Coordenação do VI
Empreendedores
Encontro Católico de empreendedores
Implantação do Portal
Divulgação de vagas de estágios e
UCSal.Trabalhando.com (em empregos, e cadastro de empresas.
processo)
Projeto Santander –
Recrutamento, seleção e monitoramento
ESTÁGIOS
de alunos para estágio em clientes
Santander, em parceria com a Leader –
EJ Administração
Acordo FIEB
Projeto Educação Empreendedora
Convênio IES e Governo
Projeto “Instituição Amiga do
Federal
Empreendedor”,
Empreendedorismo e
Ciclo de Palestras: Palestrantes Antônio
Inovação: Dia do
da Rocha e Péricles Nogueira
Administrador, Parque
Tecnológico, Aíty Incubadora
Editais e Linhas de
Ciclo de Palestras: Palestrante Alzir
Financiamento Fapesb e
Antônio e Sergio Luiz
Desenbahia.
Tecnologia e Inovação com
Ciclo de Palestras: Palestrante Rubén
Ferramenta de Diferencial
Delgado
Competitivo Empresarial
A Importância das Micro e
Ciclo de Palestras: Palestrante José

Público
200
60

140
400
1960

15

-----153

45

141

240
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Peq. Empresas no Cenário
Brasileiro e Lançamento do
Projeto Empreendedorismo
Agente de CrediBahia
Palestra Inovação
Empreendedorismo e
Carreira Profissional
Desafio Universitário 2016 SEBRAE

Ricardo da Veiga

Curso Mini crédito - SEBRAE
Projeto Empreendedorismo 2016 – 2018:
Palestrante Caroline Borba

1
57

Projeto Empreendedorismo 2016 - 2018

750

Total

4.162

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.

É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas
pela UCSal, no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão Políticas
de Atendimento ao discente.
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Principais ações realizadas na Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes – Eixo 3
Quadro 74: Ações Realizadas na Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes – Eixo 3.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Realização
de
acordos
e
Concretização
entendimentos
com
agências
convênios.
governamentais.

de

acordos

e

Possibilidade de expansão.

Fragilidades

Não detectadas.

Definição de regras na matrícula.

Matriculas e outros procedimentos.

Melhorar a imagem da UCSal junto Dificuldades burocráticas.
aos discentes e egressos.

Cadastrar órgãos e empresas.

Troca
de
correspondência
e Melhorar a imagem da UCSal junto Não detectadas.
assinaturas de acordos e convênios.
à sociedade.

Visitas regulares às salas de aula.

A proposta.

Abre canal de comunicação para Dificuldade dos alunos em
atender demandas emergenciais.
expressar suas necessidades
por medo de sanções por
parte
dos
colegas
ou
professores.

Disponibilização dos contatos da A proposta.
Coordenadora do curso (email e
telefone).

Abre canal de comunicação para Grande volume de trabalho
atender demandas emergenciais.
para a coordenadora do curso.

Sensibilização dos professores no A proposta.
sentido de acolher/encaminhar as
demandas/dificuldades dos alunos
para a coordenação.

Multiplica cultura de acolhimento, e Ainda não houve adesão total
incentiva
melhor
integração por parte dos professores.
docentes-discentes-coordenação do
curso.

Apoio e incentivo à participação de Idealização de um Ciclo de Palestras A realização desses eventos criou
estudantes em eventos, extensão, Debates com Mestres e Doutores, um ambiente cultural e acadêmico
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Ações Programadas

Ações Realizadas

intercâmbios,
divulgação
dos onde realizamos uma palestra uma
trabalhos e produção discente.
vez por mês para alunos da
instituição
e
da
comunidade
acadêmica em geral.

Potencialidades

Fragilidades

muito bom entre os estudantes,
conscientizando os alunos da
importância de participarem de
atividades extra sala de aula.

Organização de cursos de extensão A implementação dos cursos de
em História e áreas afins.
extensão proporcionou aos alunos
terem acesso a conhecimentos não
contemplados
nas
disciplinas
regulares da graduação, bem como
complementa a formação acadêmica
dos discentes.
Aproximação dos discentes com Criação do turno livre, por semestre,
as
Coordenações,
NDE
e a partir do 3º semestre.
ações/atividades dos cursos.
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.

Proporcionar ao estudante vivências Incompreensão, por parte dos
em projetos de extensão e pesquisa. estudantes, de que a formação
acadêmico-profissional não se
Momento de iniciação ao processo dá, apenas, em sala de aula.
de
ensino-aprendizagem
e
integralização
dos
alunos Necessidade
de
maiores
ingressantes
à
Coordenação, investimentos em suporte de
docentes e demais estudantes.
recepção aos novos alunos, o
que faz parte do ato de
receber novos estudantes:
lanche e brindes, bem como
melhor
sinalização
do
Campus.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Reuniões
periódicas
do Todas as ações programadas foram Estabelecer mais um canal de Falta de participação de parte
Coordenador com os discentes do realizadas.
comunicação entre os alunos do do
corpo
discente
nas
curso para ouvir e atender, quando
curso, a coordenação do curso e a Reuniões do CA.
possível, às suas demandas.
Universidade.
Disponibilização de apoio logístico
para a reativação do Centro
Acadêmico de Música.

Reuniões mensais com o CA.

Neste contexto de reuniões é
possíveis 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.

Ciclos de Palestras.

Ciclos de Palestras.

Egressos/Palestrantes.

Pouca Divulgação.

Semana de Geografia.

Semana de Geografia.

Egressos/Palestrantes.

Pouca Divulgação.

Diálogo
constante
entre
coordenação e os discentes.

a

Aproximação com a Associação Alunos do Curso de Geografia se
profissional.
reúnem
com
a
Associação
Profissional de Geógrafos do Estado
da Bahia – APROGEO/BA.
Ações de nivelamento
graduação.

para

a Revisão
de
matemática
nivelamento na graduação.

para Qualificar
melhor
os
ingressantes no curso.

Baixa adesão por parte de
alguns discentes.

alunos

Disponibilidade e acessibilidade da Permanência da coordenação e/ou Contato direto com os discentes,
coordenação e do NDE para o de membros do NDE na instituição, livre
de
tortuosos
caminhos
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

atendimento as questões trazidas ao longo de todas as manhãs dos burocráticos.
pelos discentes.
dias úteis, para o atendimento das
questões trazidas pelos discentes do
curso.
Desenvolvimento de canais de Criação de grupos nas redes sociais,
comunicação para o contato com segmentando
os
membros
os discentes.
(professores e alunos) por semestre,
sob a coordenação da Profa. Ms
Cristina Filgueiras Araújo.
Realização
da
Semana
de Realização
de
Acolhimento – 2016/1 e 2016/2.
apresentação de
alunos.

palestras
trabalhos

Contato
permanente
discentes.

com

os

Possibilidade
de
inclusão
de
material adicional ao componente
curricular.

e Integração e interação entre todos
dos os alunos do curso.

Guivaldo D´ Alexandria Baptista
de
conteúdos
(Pres. do CAU/BA) - A Ética no Apresentação
relacionados à profissão.
exercício profissional do arquiteto.
Prof. Marcelo Couto Dias (UCSal) Ética e Vida Universitária.

Divulgação de aspectos relevantes
Arq. Letícia Bahia - Metodologia de das atividades acadêmicas, a
exemplo da monitoria, e atividades
Projeto.
complementares.
Arq. Carl Von Hauenschild - O
arquiteto e o Plano Diretor de
Desenvolvimento.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Orientação de pesquisadores em Orientações a alunos e internos e
sala de aula e na sala do CEP.
externos, antes e durante o processo
de submissão de Projeto de
Orientação de pesquisadores em Pesquisa,
esclarecendo
dúvidas
matéria de metodologia nos cursos sobre o Sistema da Plataforma Brasil
de Pós-Graduação e TCC.
e documentação necessária para a
referida submissão. O atendimento se
faz por contato telefônico, e-mail e/ou
pessoalmente, com uma média de
quatro ou mais contatos, com o
pesquisador.

Contribuição na diminuição
protocolos com pendência
pesquisas
submetidas
CEP/UCSal.

Criação de sistemáticas para Propostos os critérios, procedimentos
publicação
e
premiação
de e
formas para
publicação
e
Trabalhos de Conclusão de curso.
premiação
de
Trabalhos
de
Conclusão de curso pela área de
editoração.

Aumento do interesse dos alunos e Pouca
disponibilidade
de
melhoria da qualidade dos TCC.
tempo dos coordenadores das
especializações para liderança
Apoio e orientação da área de e gestão das sistemáticas.
Editoração.

Divulgação
das
produções Jornada de pesquisa do Eixo de Divulgar
as
discentes, elaboradas a partir do Formação Geral na Semana de discentes.
Trabalho Interdisciplinar do EFG.
Mobilização Científica – SEMOC.

produções

dos
das
ao

dos Muitos grupos que tiveram os
trabalhos selecionados para a
Jornada não fizeram os
ajustes
solicitados
pela
comissão de avaliação e, por
isso, os trabalhos não foram
apresentados.

Elaborado o Manual Diretrizes UCSal A existência do PLENUS com Dificuldade
com
Inclusiva
que
apresenta
o potencial de atendimento ao aluno coordenadores e professores
PLENUS/CEAC e a Política de com deficiência.
no envio com antecedência do
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Estabelecimento de normas e
cumprimento da legislação de
inclusão social no tocante às
demandas oriundas de alunos com
deficiência e com necessidades
pedagógicas especiais e apoio
para professores e coordenadores.

Inclusão de alunos com necessidades
pedagógicas
especiais.
Neste
documento
são
abordados
os
dispositivos de tecnologia assistiva
que a UCSal oferece para os
estudantes com deficiência (vide
Dimensão 2/Fomentar programas de
extensão articulados com as políticas
de inclusão social).

Potencialidades

Fragilidades
material didático (alunos com
deficiência visual).

Desenvolvimento junto ao PED de um
programa que aborda a Deficiência e
estratégias
pedagógicas
para
inclusão dos alunos com deficiência
(para ser ofertado em 2017).
Em 2016, foram assistidos 14 alunos
com
deficiência,
sendo
três
deficientes auditivos, dois com
deficiência motora, nove deficientes
visuais.
Desenvolvimento de estratégias Apoio aos coordenadores e docentes Parceria do Plenus com o PED e o Pouca aproximação com o
para aprimorar o desempenho nas demandas psicopedagógicas dos NAP.
NAP.
acadêmico dos alunos.
alunos mediante a elaboração de
estratégias adequadas de modo a
Baixa proposição de cursos
garantir o melhor aprendizado
por parte dos professores.
Oferta de cursos de aprimoramento.
Em 2016, foram realizados os
seguintes cursos vinculados aos EFG
e EFB na modalidade EAD:
anatomofisiologia, oficina de língua
portuguesa, matemática e produção
de texto, com uma média de
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

matrícula de 27,66 participantes.
Realização da Terceira Cerimônia Realizada a cerimônia que visa Participação dos familiares.
do Jaleco.
recepcionar
os
calouros
além
padronizar o jaleco de todos os Parceria com o CA de Enfermagem.
alunos do curso.
Abordagem sobre a importância da
vida universitária e do curso de
enfermagem.
Palestra sobre Biossegurança.
Implementação de parcerias.

Fundação

José

Silveira,

OSID, Otimização dos estágios.

Hospital Martagão Gesteira, Hospital
Sagrada

Família,

HGE,

Hospital

Roberto Santos, Unidades Básicas de
Saúde, para realização de estágio
extracurricular.
Implementação das instalações Finalizada a implantação da SGC,
físicas da SGC nos campi unificando os serviços de
Federação, Pituaçu e Lapa.
atendimento aos alunos em dois
campi (Federação e Pituaçu).

Centralização do atendimento em Mudança
de
um único espaço para todos os atendimento.
alunos de todos os cursos da
instituição.

cultura

no

Desativação do campus da Lapa e Ambiente moderno e acolhedor para
transferência
os
cursos
que o atendimento das demandas dos
funcionavam no local para os campi alunos.
Federação e Pituaçu.
Padronização dos processos de Procedimentos implantados e

Padronização

dos

processos Dificuldade de reunir os vários
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Ações Programadas
atendimento
discentes.

às

Ações Realizadas

demandas dos padronizados nos dois campi para
todos os cursos.

Potencialidades
existentes
(acadêmico).

de

Fragilidades

atendimento procedimentos que existiam
separadamente.

Treinamento e conscientização da Uniformização (padronização) do Mudança
de
paradigma
equipe sobre a importância de um atendimento aos alunos de todos os (cultura da fragmentação).
atendimento de excelência.
cursos.
Implementação dos Núcleos de
Assistência às Coordenações –
NAC.

Capacitação de todo corpo
colaboradores que atuam
unidades de atendimento
discentes (SGC Aluno) e
unidades de atendimento
coordenadores (SGC-NAC)
Secretaria Geral de Cursos.

Coordenadores cientes da
importância do apoio administrativo
dos funcionários dos NAC.

de
nas
aos
nas
aos
da

Padronização dos processos na
assistência aos coordenadores de
cursos.

Acolhimento da nova equipe de
colaboradores,
com
constantes
reuniões
de
padronização
de
procedimentos
e
informações
pertinentes ao atendimento externo e
interno.

Disposição
de um ponto de Atualização do site, onde são
prestação de informações aos reunidas as informações pertinentes
públicos externos.
à Universidade como um todo
(ensino, pesquisa e extensão).

Atendimento os alunos fora do
horário de aulas.

Apoio à coordenação/docentes.

Resistência às mudanças por
parte
de
alguns
coordenadores.

Vencer as resistências às
mudanças referentes à cultura
anterior.

Centralização do atendimento à
comunidade externa em um único
espaço.

Orientações aos funcionários quanto
ao uso do e-mail institucional.

Otimização dos recursos materiais
(luz, água, materiais de expediente,
etc).

Criação do Plantão Pedagógico
em monitorias.

Criação do Plantão Pedagógico
para atendimento aos alunos nos

Possibilidade
entendimento

de
e
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades
turnos do curso no formato de
monitorias.

Criação do Plantão Pedagógico
em monitorias.

Criação do Plantão Pedagógico
para atendimento aos alunos nos
turnos do curso no formato de
monitorias.

Possibilidade
de
entendimento e
encaminhamento correto das
demandas dos alunos.

Fragilidades
encaminhamento
correto
das demandas dos alunos.

Infraestrutura para o
Atendimento
coordenação.

da

Fonte: UCSal.
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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.
A UCSal, visando ao acompanhamento e desenvolvimento de políticas
estratégica busca sempre o aprimoramento dos processos para o melhor
funcionamento da Instituição.
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 técnicoadministrativo, 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 (2016-2010) esta área tem como objetivo ampliar os
programas de aperfeiçoamento e valorização do corpo funcional através das
seguintes metas e ações:
1. Monitoramento dos requisitos de titulação e desempenho docente.
2. Oferta de 1 (uma) turma/ano de especialização em docência universitária.
3. Redefinição de critérios de seleção, contratação, carreira do corpo funcional.
4. Homologação dos novos PCCS (docente e técnico-administrativo) na
Delegacia Regional de Trabalho-DRT/Ba.
5. Constituição das comissões de avaliação do corpo funcional (docente e
técnico-administrativo).
6. Concepção e desenvolvimento de Programa de Capacitação.
Para cumprir o disposto nas suas metas e proposições explicitadas no PDI
2016-2020, a UCSal elegeu, como uma de suas prioridades, promover a qualificação
como forma de valorização do seu corpo docente. Para tanto, desenvolveu ações na
área pedagógica, através do Programa Espaço Docente (PED) com o objetivo de
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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 77% entre mestres e doutores e
possui vasta experiência acadêmica e profissional, tendo um percentual significativo
de professores em regime de tempo parcial e integral (57%), conforme apresentado
anteriormente nos quadros 12 e 13 que integram o item “Identificação Institucional”
deste documento. aqui
Embora o percentual de docentes com mestrado e doutorado seja atualmente
de 77%, a UCSal pretende aumentar o percentual de doutores passando dos atuais
25% 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
professores de tempo parcial de 24% para 40% e diminuir significativamente o
percentual atual de 43% 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 terceira 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 2016 foi a 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
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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 2016, em relação
à dimensão Políticas de Pessoal:
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Principais ações realizadas na Dimensão 5: Políticas de Pessoal – Eixo 4
Quadro 75: Ações Realizadas na Dimensão 5: Políticas de Pessoal – Eixo 4.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Qualificação
do
quadro
professores dos Cursos.

de Indicação para contratação de
Professores doutores e estímulo aos
professores do curso a realizarem
Mestrado no curso de pós-graduação
da UCSal.

Potencialidades

Fragilidades

Corpo docente qualificado. Dois Ainda é necessário ampliar o
professores
recentemente número
de
professores
concluíram curso de Mestrado na doutores.
UCSal.

Ampliação do quadro de professores Efetivação de mais professores como Professores mais envolvidos com o Quantitativo ainda reduzido, o
em regime de tempo contínuo.
RTC 20 horas.
curso.
que gera sobrecarga nos já
contemplados.
Realização de parceria com a Curso de Avaliação e diagnóstico Instrumentalização dos docentes Baixa adesão.
UNEB, incentivando a capacitação funcional na prática fisioterapêutica.
com ferramentas pedagógicas mais
do professor e ampliação do
eficientes.
conhecimento,
fomentando
a
interdisciplinaridade.
Incentivo à adesão dos professores Ateliês Formativos.
às ações promovidas pelo PED
(Programa Espaço Docente).
Incentivo
Gestores.

à

Capacitação

Instrumentalização dos docentes Baixa adesão.
com ferramentas pedagógicas mais
eficientes.

para Capacitação para Gestores de IES – Aprimoramento
ferramentas
de
Carta Consulta.
Gestão, principalmente no âmbito da
captação e retenção.
1º Fórum UCSal
de Captação e
Gestão de Permanência.

Ações que proporcionem a formação Realização
de
seleções
para Atendimento aos requisitos de Processo
de um quadro docente qualificado e admissão de docentes constando dos titulação
do
corpo
docente, planejamento

inicial
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Ações Programadas
estimulação da produção científica.

Ações Realizadas

requisitos mínimos: avaliação de solicitados pelo MEC.
currículo, memorial e plano de ensino,
priorizando a contratação de mestres Potencialidades para publicações
científicas associadas a docentes e
e doutores.
discentes do curso, através dos
Estímulo à produção científica, por grupos de pesquisas associados ao
docentes e discentes, nos grupos de curso.
projetos de extensão e pesquisa.

Notório saber do professor José Solicitação do Notório saber
Cosme, curso de Geografia.
Professor com mais de 30
Universidade.

Qualificação do corpo docente.

Potencialidades

Fragilidades
operacionalização dos projetos
de pesquisa com resultados
satisfatórios para submissão à
publicação.

do Apoio institucional.
de

Oferta de política de descontos aos Favorecimento de uma maior Existe uma demanda grande
professores que fizerem mestrado ou participação dos professores na de curso de mestrado e
doutorado na UCSal.
Pós-graduação.
doutorado nas áreas de
Direito, Saúde e Engenharia.
Oferecimento
de
curso
de
especialização
em
Docência
Universitária aos professores com
desconto.

Apresentadas
à
SGC
as Comprometimento da equipe com a
necessidades de pessoal (nº. e perfil), qualidade da prestação dos serviços
de treinamentos e de alteração e do atendimento.
funcional e salarial da coordenadora
da Secretaria.

Restrição ao aumento
oferta de cursos.

da

Possibilidade de falhas na
gestão
dos
cursos
em
andamento.
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Ações Programadas
Capacitação da equipe da SGC.

Ações Realizadas

Potencialidades

Substituída 01 funcionária desligada.
Iniciado
TOTVS.

treinamento

no

Fragilidades
Dificuldade de captação de
alunos.

sistema
Riscos de queda no padrão do
desempenho da equipe.
Ausência de pessoal para
funcionamento de cursos lato
sensu em Pituaçu.

Reestruturação e requalificação do Contratação do funcionário para o O atendimento adequado implica em Contratação de mão-de-obra
quadro de pessoal de recepção.
Programa de Pós-graduação em maior possibilidade de captação de inexperiente e algumas vezes
Planejamento Ambiental.
alunos.
sem qualificação adequada.
Contratação de um funcionário para
atendimento ao Programa de Pósgraduação
em
Planejamento
Ambiental no campus de Pituaçu.
Curso de Formação de Professores- Oferta de 2 turmas em 2016 com Proporcionar a formação continuada Baixa adesão por parte do
tutores para Educação à Distância.
desconto e bolsas para funcionários do corpo docente.
corpo docente da instituição.
da UCSal.
Cursos
de
aperfeiçoamento, Oferta de cursos dirigidos aos
formação e capacitação de docentes professores e funcionários.
e funcionários.
Apoio à execução da Quintas
Formativas, realizada pelo Programa
Espaço Docente (PED).
Promoção de atividades de atenção Organização
de
atividades
à saúde dirigidas a docentes, educação e promoção da saúde.

Política de descontos especiais para Observa-se uma fraca adesão
funcionários e dependentes.
de professores e funcionários
nestes eventos.
Desenvolvimento
do
potencial
humano e profissional.

de Investimento na promoção de saúde Dificuldade na adesão ao
do trabalhador.
projeto por parte de alguns
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

funcionários e suas famílias.

cursos.
Oferta de um serviço de assistência
psicossocial à Comunidade Interna
(PLENUS).

Adequação do quadro de docentes.

Qualificação dos docentes.

Está sendo elaborado um projeto de
pesquisa e intervenção envolvendo os
cursos de biomedicina, nutrição,
educação
física,
fisioterapia,
enfermagem, psicologia. Programa
CUIDAR UCSal, um programa de
Saúde e Bem estar.
Realizadas seleção/desligamentos de Adequação
da
melhoria
docentes para disciplinas teóricas e qualidade de ensino.
estágio na área de Enfermagem.

da

03 professores como aluno especial Melhoramento da carreira para os
do mestrado.
docentes.
02 professores cursando mestrado
em planejamento ambiental.
02 professores cursando doutorado;
02 professores aprovados no mestrado
de Planejamento ambiental;
01 professor aprovado no mestrado
de políticas sociais.

Oferta do Curso de Formação de Seleção dos professores para serem Incentivo e oportunidade aos Baixa adesão por parte dos
Tutores comunidade interna e professores tutores das disciplinas do professores da Universidade para professores de modo geral da
externa.
Eixo de Formação Básica.
inserção/aprendizado na modalidade universidade.
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Ações Programadas

Ações Realizadas
Entrevista com professores
instituição para tutoria.

Potencialidades

Fragilidades

da a distância.

Oferta de bolsa de 50% para
Elaboração da proposta do curso de professores e funcionários da
Formação de professores tutores da UCSal.
UCSal.
Preparação do material pedagógico
para AVA.
Encontro de abertura e treinamento
no ambiente virtual de aprendizagem.
Acompanhamento dos participantes
no ambiente virtual de aprendizagem.
Certificação dos professores tutores –
80h.
Avaliação
do
quadro
de
professores
considerando
titulação e possibilidade de
ministrar
diversas
disciplinas
dentro do curso.

Início das Contratações visando
fortalecer o corpo docente do
curso de engenharia Civil.

Fortalecimento do curso.

Salário inicial do professor
ingressante.

Fonte: UCSal.
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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).
O objetivo desta dimensão Organização e Gestão da Instituição é, de acordo
com o PDI 2016-2020, aprimorar a gestão acadêmica e administrativa assegurando
uma gradual melhoria do desempenho do corpo funcional (professores e técnicoadministrativo).
Foram estabelecidas as seguintes metas e ações para atender às finalidades
e objetivos institucionais, na vigência do PDI (2016-2020):
1. Ampliação gradual de docentes em RTC.
2. Institucionalização de ações semestrais voltadas para consolidação da
cultura de avaliação do corpo docente (PIT e RIT).
3. Implantação e monitoramento da gestão com base em indicadores por
curso e área.
4. Implantação do orçamento institucional.
5. Revisão e elaboração de normas e procedimentos
6. Integração das informações acadêmicas, de recursos humanos e
financeiras.
7. Sistematização dos relatórios do sistema de avaliação Sinaes (Enade,
Avaliação de Cursos, avaliação institucional/autorização e renovação
do reconhecimento, recredenciamento institucional).
8. Disponibilização

dos

dados,

informações

e

procedimentos

institucionais, na forma de conhecimento estratégico (PI).
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9. Articulação da PI com o planejamento institucional, Pró Reitoria
acadêmica, Reitoria e CPA.
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 2016.
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Principais ações realizadas na Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição – Eixo 4
Quadro 76: Ações Realizadas na Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição – Eixo 4.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades

Fragilidades

Reativação do Diretório Acadêmico Reativação do diretório acadêmico do Ampliar
a
participação
(DA) do curso de ciências curso de ciências Biológicas.
comunidade
universitária
Biológicas.
processos decisórios.

da
nos

Participação do colegiado do curso Previstas para 2017.
de ciências Biológicas na revisão
dos planos de ensino das
disciplinas do curso.

da
nos

Ampliar
a
participação
comunidade
universitária
processos decisórios.

Proposição de parcerias com os Participação de eventos e ações em Favorece a interdisciplinaridade.
cursos de Educação Física, parceria com esses cursos.
Música, Biomedicina, Biologia,
Parceria formalizada e implantada
Direito, Gastronomia e Teologia.
com os cursos de Serviço Social,
Nutrição, Educação Física e Música.

Elaboração de uma proposta de
efetividade de
tratamento e
qualidade
em
assistência
a
população assistida pelos alunos
de Fisioterapia.

Baixa adesão de alguns
professores pela falta de
experiência
com
ações
interdisciplinares.
Poucos
professores
regime RTC.

Reestruturação física e organizacional Ampliar
a
capacidade
da UNAFISIO.
atendimento da UNAFISIO.
Encaminhamentos
para
Regularização da unidade frente ao
CREFITO e a Vigilância Sanitária.
Convênio com UNEB para ampliar
capacidade de atendimento da
UNAFISIO.

em

de Insipiente apoio institucional
para
realização
de
investimentos estruturais e de
Garantir sustentabilidade financeira equipamentos,
além
de
da UNAFISIO.
suporte técnico para dar os
encaminhamentos
burocráticos necessários à
regularização.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Participação dos coordenadores Participação
nas
reuniões
em
reuniões
do CONSUN/CONSEPE.
CONSUN/CONSEP.

Potencialidades

Fragilidades

do Representatividade dos cursos nos Gestão colegiada.
anseios deste no governo da
Universidade.

Planejamento das atividades para Seleção
e
planejamento
das Programar atividades prevendo
o ano letivo de 2016 pelos NDE.
atividades a serem desenvolvidas em calendário da instituição, recursos
2016.
utilizados,
divulgação
e
infraestrutura.

Previsão
de
possíveis
obstáculos
para
a
concretização
dessas
atividades, com intenção de
contorná-los.

Planos e relatórios docentes – PIT Planos e relatórios docentes – PIT e Planejamento,
Economia
dos Grande perda de tempo com a
e RIT.
RIT.
recursos e uma melhor otimização burocracia dos planos e a não
de novos investimentos.
aplicação prática, junto à
Universidade.
Participação nas reuniões com Participação da Coordenadora em Discussão
dialogada
e
Coordenadores promovidas pela todas as reuniões promovidas.
encaminhamento dos problemas
Pró-Reitoria de Graduação.
comuns aos cursos.
Viagem a Espanha e Itália para Viagem realizada: Congresso, 3 Programação
de
Seminário Falta de envolvimento e
apoiar o Reitor nos contatos com convênios
firmados,
entrevista, Internacional
de
Direito empenho do corpo docente.
as universidades, firmar outros encontros com autoridades eclesiais.
(UCSal/Salamanca/ Bologna).
Falta de verba.
contatos e parcerias.
Especialização
Internacional
(UCSal/Salamanca/Bologna).
Pequenos Cursos Internacionais
Direito (Bologna / Burgos).
Envio

de

intercambistas

para
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

universidades europeias.
Participação
no
Congresso Participação e apoio ao Congresso.
Internacional
sobre
Internacionalização
do
Conhecimento - FAUBAI.

Contato com pessoas da área.

Solicitação da Renovação do
Registro do CEP/UCSal junto a
Envio
das
documentações
CONEP.
necessárias ao CONEP referentes ao
pedido de Renovação do Registro do
CEP/UCSal por mais três anos.

Como pontos forte e positivo,
podemos destacar o sucesso no
processo
de
Renovação
do
CEP/UCSAL junto ao Conselho Demora no alinhamento com
Nacional de Saúde (CONEP) setor Jurídico da Instituição.
conforme carta circular de número
243/2016 da CONEP enviada a este
CEP em 28/10/2016.
Esse Trabalho ocorreu em conjunto
com a Reitoria, Pós - Reitoria de
Pesquisa e Pós Graduação e com o
setor Jurídico os quais, viabilizaram
documentos necessários para o
pedido
de
Renovação
do
CEP/UCSal contribuindo para a
renovação do mesmo.

Avaliação dos
projetos de
pesquisa institucionais e externos
a instituição conforme estabelece a
Norma Operacional para Comitês
de Ética em Pesquisas que

Avaliação
de
projetos internos Avalição de 49 projetos aprovados Grande
dificuldade
externos nas reuniões ordinária que submetidos ao CEP/UCSal.
manuseio do Sistema
ocorrem
mensalmente
no
Plataforma Brasil.
CEP/UCSal.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

envolvem seres humanos.

Realinhamento
da atuação dos
coordenadores dos cursos com
foco na qualidade e fortalecimento
da Pós-Graduação Lato Sensu.

Coordenadores de cursos orientados Sistemáticas de gestão dos cursos
e instrumentalizados com base na de
PGLS
alinhadas
com
nova Resolução MEC e propósitos da coordenadores.
PGLS da UCSal.
Empenho na satisfação dos alunos.
Realizada reunião com Pró-Reitoria e
Critérios
para
resolução
de
Coordenadores dos cursos LS.
problemas.
Implementados
o
Manual
de
Orientação aos Alunos e o Manual de Proximidade dos Coordenadores
com os alunos.
Orientação aos Coordenadores.

Pouca
disponibilidade
de
alguns Coordenadores para
manutenção
de
diálogo
continuo com alunos.
Falhas eventuais na gestão
dos cursos.

Otimização
dos
Projetos Projetos pedagógicos e Planilhas Consistência
dos
Projetos Ausência de Contratos de
Pedagógicos da PGLS de acordo Financeiras continuamente alinhados pedagógicos e gestão financeira Prestação de Serviços na
com legislações e diretrizes com Coordenadores dos cursos.
para tomada de decisões.
PGLS, com Coordenadores e
institucionais.
professores
(externos
e
UCSal).

Estruturação da atuação da PGLS Realizados almoço com imprensa do Receptividade
à
em Vitória da Conquista.
Município
e
contatos
com imprensa local e
personalidades locais, para divulgar contatadas.
propostas de atuação da PGLS.
Promovidas chamadas pontuais em

UCSal
pela Ausência de pesquisa de
das pessoas mercado
para
identificar
demandas de cursos de PGLS
para região.
Falta

de

plano
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

rádio local.

Fragilidades
comunicação
e
descontinuidade de ações de
divulgação.
Insuficiência de matrículas nos
cursos.
Prédio
da
identificação.

UCSal

sem

Ampliação da
oferta de MBA, Discussões iniciais com NDE da Know how interno para gestão dos Necessidade
de
especialmente na área financeira, graduação em administração.
cursos.
estabelecimento de parceria(s)
com prévia identificação do perfil
especializada(s) e definição do
do público–alvo.
modelo de negócio.
Estabelecimento de
normas e Constituição da estrutura da Pró- Apoio de outras instancias na UCSal
procedimentos para a realização Reitoria de Extensão e Ação (CONJUR, Setor de comunicação,
das atividades de Extensão.
Comunitária e seus Núcleos da financeiro, etc.).
Extensão.
Elaboração do fluxograma dos
processos
extensionistas
assim
como das normas e procedimentos, o
Regimento da Extensão e os
Regulamentos dos programas já
formalizados e divulgação para a
comunidade acadêmica.
Estreitamento dos
universidades

laços com Participação na reunião da Câmara Participação
da
UCSal
no
comunitárias, Norte/Nordeste do Fórum de Pró- desenvolvimento de estratégias
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Ações Programadas

Ações Realizadas

através da aproximação e do Reitores de
conhecimento das ações das suas ocorrida em
Pró-Reitorias.
Coordenadora
Universidade
Pernambuco.

Potencialidades

Fragilidades

Extensão PROEXT nacionais para a valorização da
Salvador com a Extensão
como
dimensão
de Extensão da acadêmica.
Católica
de

Participação no encontro Nacional de
Pró-Reitores de Extensão (16 e 17 de
novembro de 2015).
Pró-Reitora de Extensão e Ação
Comunitária eleita coordenadora da
Câmara Norte/Nordeste do PROEXT
(2016-2018).
Ampliação da capacidade de Ampliação da demanda de cursos e
geração
de
renda
e
de eventos.
sustentabilidade
de
ações
extensionistas.
Levantamento de alternativas para
captação de recursos para as
atividades de extensão.
Busca de assessoria com os setores
financeiro e jurídico para o processo
decisório na realização das atividades
extensionistas e reunião com a
equipe do GAPPE.
Firmado acordo de cooperação O Curso firmou acordo de cooperação
técnica na área da saúde e do técnica na área da saúde e do
desporto com a Fundação Tecno desporto com a Fundação Tecno
Campus.
Campus,
através
do
Centro
Universitário da Escuela Superior de

Disponibilidade
campi.

de

espaços

nos Subutilização do espaço dos
campi.

Captação de recursos por meio de A adesão à submissão de
Editais.
projetos a Editais ainda é
muito baixa.

Promoção
de
atividades
de
intercâmbio, com base em suas
necessidades
educativas
e
acadêmicas,
abrangendo
o
intercâmbio de pessoal acadêmico
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Ciencias de la Salud (ESCS), da (professores,
conferencistas,
Universidade Pompeu Fabra (UPF).
investigadores, membros do corpo
docente e discente), bem como o
Intercâmbio de um professor e um intercâmbio
de
materiais
e
aluno.
informação acadêmica e programas
de investigação conjunta.
Controle
de
acesso
identificação individualizada.

com Instalação da portaria de acesso.

Curso de CAPACITAÇÃO PARA
GESTORES DE e Coordenadores
de Cursos que aconteceu nos dia
16 e 17 de março.

Maior segurança para a comunidade
através de cartão de acesso e
filmagem.

Curso de CAPACITAÇÃO PARA Possibilidade de Capacitação
GESTORES DE e Coordenadores de formação de gestores em IES.
Cursos que aconteceu nos dia 16 e
17 de março presencial e em formato
EAD.

Acesso de alunos sem
identificação,
pelo
estacionamento
de
professores e funcionários.

e Organização e disponibilidade
de maior quantidade de vagas.
Carga horária reduzida.

Fonte: UCSal.
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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: “Assegurar a
sustentabilidade e perenidade da Instituição” (PDI 2016-2020, p.45). As ações
previstas no PDI, nesta dimensão, e, na sua maioria, realizadas em 2016, foram as
seguintes:
1. Fortalecimento

das

atividades

do

departamento

de

marketing

da

Universidade.
2. Ação integrada de captação e retenção dos núcleos acadêmicos, marketing e
financeiro.
3. Implantar políticas para permanência dos estudantes na instituição seja por
meio

de

crédito/financiamento

estudantil

ou

por

meio

de

apoio

psicopedagógico e social.
4. Redução das despesas administrativas e operacionais.
5. Revisão e gerenciamento dos contratos dos fornecedores e prestadores de
serviços.
6. Apurar e avaliar os resultados por cursos.
7. Ofertar e monitorar a quantidade necessária para atingir os 20% da receita
efetivamente recebida.
8. Gerenciar e renegociar o endividamento da Universidade, pactuando taxas
mais atrativas e alongando os prazos de amortizações de algumas
operações.
As ações realizadas em 2016, 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.
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
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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 2016.
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Principais ações realizadas na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira – Eixo 4
Quadro 77: Ações Realizadas na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira – Eixo 4.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Visitas a escolas de ensino médio,
onde os professores convidados
Divulgação
Foram realizadas as palestras em
ministraram palestras referentes ao
viabilizando
dez escolas.
perfil geral dos cursos, qualificação
estudantes.
do corpo docente e infraestrutura.
Realização
extensão.

de

Cursos

dos
a

Fragilidades

Falta de material publicitário
novos cursos
(incluindo brindes com a
captação
de
marca UCSal) para distribuir
aos estudantes.

de Incentivo aos professores para Sustentabilidade
financeira
dos
elaborar propostas de cursos e curso.
eventos.
Formação continuada/complementar
Reuniões com o Núcleo de Cursos e para os nossos alunos
Eventos da ProExt afim de alinhar
processos
de
solicitação
e
acompanhamento da divulgação e
inscrições/pagamento.

Desligamento de Professores com A proposta.
baixa carga horária e que não
demonstraram adesão às políticas
institucionais.
Solicitação à Reitoria para a
criação da
Coordenação do
Programa / PACEL para gerir a
prática de Atividade Física e
Esportes no âmbito da Gestão da
Universidade.

Dificuldade em fechar turmas.
Dificuldade dos professores
em
cumprir
os
prazos
estabelecidos pela ProExt
para envio dos formulários de
solicitação.

Quadro de docentes mais enxuto Professores muito antigos com
facilita gestão e garante maior rescisões de alto custo.
adesão, além de facilitar a inserção
de mais professores RTC.

Reuniões com os Professores, NDE, Motivação
D.A. e Colegiado de Curso para Professores
elaboração do projeto.
processo.

e

atuação
envolvidos

dos
neste

Reunião com as Pró Reitorias de: Possibilidade de ingresso de verba
Graduação, Extensão e Financeira provenientes das cobranças de
mensalidades nas aulas de Esportes
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Ações Programadas

Ações Realizadas
para a implantação do PACEL.

Possibilidades da realização de Implantação de um sistema de
matriculas para a prática da matriculas para as aulas de Atividade
Atividade Física, Esporte
no Física Esportes.
âmbito da Universidade.

Potencialidades

Fragilidades

e na Academia Escola.
Possibilidade de ingresso de verba
provenientes das cobranças de
mensalidades
nas
aulas
de
Esportes.

Visita aos colégios católicos de Participação e apresentação em
Ensino Médio.
feiras de vestibular realizadas pelos
colégios Maristas e Antônio Vieira
para que os estudantes conheçam
sobre as instituições de ensino
superior.

Possibilita dar maior visibilidade ao Ausência de planejamento.
curso,
e
por
extensão,
a
Ausência
de
material
universidade.
informativo que comunique
Apresenta para o público, em sobre a instituição e curso com
potencial,
as
habilidades o público.
desenvolvidas
na
área
de
Nas visitas são realizadas palestras e comunicação social.
conversas sobre o curso e a
universidade, apresentando a área Realiza captação e prospecção de
profissional
de
publicidade
e novos estudantes.
propaganda
e
esclarecendo
eventuais dúvidas sobre o mercado
de atuação de PP.

Intercâmbio estabelecido entre a O
intercâmbio
proporcionou
a
Escola Militar e a UCSal.
realização de atividades no Colégio
Militar promovendo a interação com o
público do ensino médio, em que os
cursos poderão apresentar aos
estudantes as várias áreas de
atuação que a UCSal desenvolve.
Como
também
promoverá
a

Possibilidade de realizar atividades
de captação de alunos de forma
interdisciplinar, já que os cursos de
Direito,
Administração,
Música,
Ciências Contábeis e Comunicação
Social participam, nos âmbitos da
graduação e da pós-graduação.

Ausência
de
material
informativo que comunique
sobre a instituição e curso com
os públicos.
Ausência
de
maior
participação de estudantes e
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Participação no Projeto Nova Lapa.

Estruturação de espaços
pesquisa e extensão.

Potencialidades

Fragilidades

possibilidade dos professores do
Colégio realizarem cursos de pósgraduação, como forma de darem
continuidade a sua formação.

professores nas atividades.

Consiste na ocupação de stands na Devido ao intenso fluxo de pessoas,
Nova Estação de Transportes da a
ocupação
dos
stands
e
Lapa, localizada no Centro da cidade. oferecimento de alguns serviços
gerará mídia espontânea para a
Nos stands são oferecidos serviços instituição, além de poder contribuir
correspondentes
ao
que
é para estreitar a relação entre a
desenvolvido nos cursos, a exemplo universidade
e
a
sociedade
de um laboratório clínico para soteropolitana.
exames essenciais e assessoria
jurídica.

O projeto necessita a adesão
dos cursos e disponibilidade
de pessoal, como também
estudantes
que
tenham
interesse em realizar trabalhos
com a sociedade em geral.

para Inventário do acervo de rochas e Comprometimento dos Professores Falta de apoio institucional.
minerais com recursos próprios com o ensino e a pesquisa.
(custeado por alguns professores).
Economia dos recursos e uma
melhor
otimização
de
novos
investimentos.

Inserção dos todos os Professores Solicitação a
no regime de RTC.
andamento).

Pró-Reitoria

(em Consolidar a equipe de Professores
do Curso.

Custeio
dos discentes na Pagamento de custos operacionais Comprometimento dos Professores
participação
de
eventos aos discentes que apresentaram com o ensino e a pesquisa.
acadêmicos.
trabalho científico em congressos
regionais, nacionais e internacionais.
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Ações Programadas
Planejamento
Curso.

e

orçamento

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

do Execução da maioria das ações Estabelecer a relação entre ações a Restrição
do
orçamento
previstas para 2016.
serem implantadas e o orçamento financeiro da UCSal.
para o Curso.
Elaboração de planejamento das
ações para 2017.

Utilizar Planilha Financeira como Orçamento e acompanhamento das Interação constante com setor Alta inadimplência.
instrumento de controle de receitas despesas relativas aos cursos de financeiro.
Insuficiência de instrumentos e
e despesas dos cursos da PGLS.
PGLS.
Resultado da PGLS superavitário
sistemáticas
para
mitigar
práticas de inadimplentes.
Política de descontos e benefícios
para PGLS e convênios.
Análise do corpo docente da pós- Ajuste da carga horária do corpo Maior integração do ensino de pós- Resistência
de
alguns
graduação,
para docente da pós-graduação com graduação com a graduação.
professores da Pós em dar
redimensionamento
de
carga compartilhamento de docentes com a
aula na Graduação.
horária.
graduação.
Ampliação do número de vagas de
alunos dos Programas de Pósgraduação em “Família na Sociedade
Contemporânea”; “Políticas Sociais e
Cidadania”
e
“Planejamento
Ambiental”.
Realização de cursos e eventos para Política de descontos para a Baixa proposição de cursos
Ampliação da capacidade de comunidade interna e externa. Em comunidade interna nos cursos de por parte dos professores.
receita mediante a oferta de cursos 2016, o resultado financeiro para a Extensão.

323

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
Ações Programadas
e atividades extensionistas.

Ações Realizadas

Potencialidades

Universidade
decorrente
do
pagamento de cursos e eventos
realizados foi de R$ 24.103,67(vinte e
quatro mil cento e três reais e
sessenta e sete centavos).

Fragilidades
Crise econômica refletindo na
capacidade do aluno investir
na capacitação profissional.

Oferta de cursos de nivelamento na
modalidade EAD.
Reunião com a equipe do GAPPE
para coleta de informações sobre
editais. Três projetos da Extensão
foram submetidos às agências de
fomento:

Apoio do GAPPE na identificação Falta de cultura por parte dos
dos Editais e na elaboração do docentes de participação de
projeto para submissão ao Edital.
editais
e
captação
de
recursos.
Possibilidade de melhoria dos
Busca de parcerias com órgãos de
recursos materiais e laboratórios dos Perda de prazos dos editais.
fomento
e
outras
fontes CNPq. Conseguimos um recurso de cursos.
alternativas
de
geração
de R$100.000,00
para
o
recursos.
desenvolvimento
do
Projeto
Economia Solidária e Segurança
Alimentar
e
Nutricional:
ITCP,
Programa de Pós-graduação em
Políticas Públicas e o Curso de
Nutrição (vide planilha abaixo).
PAEP - Congresso Internacional A
voz das Avós – aprovado na primeira
etapa.
MERCK, para o projeto Educação
em
Saúde
e
Prevenção
de
Complicações
do
Diabetes
–
aguardando resultado.
Monitoramento das políticas de Realizado
a
avaliação Maior
controle
concessão de bolsas de estudos.
socioeconômica dos processos de relacionadas às

das
questões Ausência de um instrumento
bolsas com a que permita o controle e
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Bolsas oferecidas pela UCSal com
vistas
ao
recredenciamento
e
classificação das bolsas.
Identificação e restauração do Redução
do
contingente
de
quadro docente, ação iniciada professores.
2014.1.

Potencialidades

Fragilidades

unificação dos diversos setores acompanhamento
do
existentes em um só, o Plenus.
desempenho acadêmico dos
bolsistas.
Adequação a proposta pedagógica Necessidade de melhores
do curso.
salários, compatíveis com
mercado, para professores de
Professores mais comprometidos supervisores estagio.
com as ações pedagógicas.
Alunos
mais
satisfeitos
com
desempenho professores e campos
de estágios.

Oferta
de
disciplinas
compartilhadas com os cursos
de
engenharia mecânia
e
química.
Contratação de professores que
estejam
capacitados
para
ministrar mais de uma disciplina
no curso.

Oferta
de
disciplinas
compartilhadas com os cursos de
engenharia mecânica e química.
Contratação de professores que
estejam
capacitados
para
ministrar mais de uma disciplina
no curso.

Otimização dos horários das
disciplinas.

Necessidade
de
contextualizar o conteúdo
para as três engenharias.

Otimização dos horários do
professor.

Salário do professor.

Fonte: UCSal.
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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, em 2016, foram feitos investimentos em diversos âmbitos da
Universidade, a

exemplo da 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
restaurante Universitário, construção do prédio da Pós em Pituaçu; reformas dos
laboratórios dos cursos de saúde, reestruturação e ampliação dos laboratórios de
engenharia, mudança do Mestrado em Planejamento Ambiental, através do ECOA,
para o campus de Pituaçu, e ampliação das bibliotecas.
As pesquisas realizadas em 2016, na UCSal, no que se refere a esta área,
entre os estudantes, indicam que houve avanços significativos em relação aos
resultados das pesquisas dos anos anteriores. Para 39,02%, dos estudantes, a
infraestrutura dos campi é boa e para 21,48% é ótima, completando um percentual
de 60,5% de respostas positivas.
Em relação às condições físicas das salas de aula (espaço, iluminação,
climatização, acústica e equipamentos audiovisuais), parte majoritária dos
estudantes (62,25%), avaliaram essa área entre bom e ótimo.
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Sobre o acervo bibliográfico existente na biblioteca dos campi, parte
significativa dos estudantes consideram essa área boa e ótima (49,92%), enquanto
que 47,55% avaliam essa área como regular e fraca.
Estes dados, sobretudo nas escalas mais baixas, embora demonstrem um
avanço em relação às avaliações anteriores, indicam a necessidade de continuação
de investimentos institucionais na área de acervo de bibliográfico como garantia de
desenvolvimento das atividades de ensino e de pesquisa.
A seguir é apresentado um resumo do que foi realizado nesta área de
infraestrutura física, nas diversas instâncias da Administração da Universidade e um
quadro geral com a síntese das ações realizadas, de acordo com o relatório dos
diversos setores da Universidade.

Área de Segurança
As principais ações realizadas na área de segurança, em 2016, foram as seguintes:


Elaboração da Matriz de treinamento da área. A equipe de Segurança,
Recepção e Operadores de Monitoramento receberam treinamentos mensais
de diversos temas relacionados à área, tais como: Primeiro Socorros,
Atendimento ao Público, Legislação Específica de Segurança, Relações
Humanas, Gerenciamento de Crise, Captura de Animais, Noções de
fiscalização de Trabalho em Altura, Comunicação, Defesa Pessoal e Pacote
Office.



Adequação do Perfil de Seguranças às necessidades da UCSal.



Mudança do fardamento da Segurança (Terno), melhor apresentação pessoal
da equipe.



Alteração da escala de Segurança, proporcionando um maior número de
Seguranças durante o período em que a Universidade está aberta, e
melhorando a qualidade de vida dos vigilantes com períodos de 8hs de
trabalhos.



Posicionamento da equipe nos pontos com maior incidência de ocorrência
internas e externas.
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Implantação de rondas eletrônicas 24hs nas áreas perimetrais, corredores de
salas de aulas e estacionamento de veículos.



Implantação de 178 Câmeras IP da Marca Bosch, com duas estrutura de
Servidores em Federação e Pituaçu, com armazenamento de imagens para
30 dias.



61 Câmeras bullet fixa interna + 13 Câmeras Dome para ambiente interno + 7
Câmera “olho de peixe” para ambiente interno + 24 câmeras bullet fixas
externas + 4 câmera Dome 360° PTZ.



40 câmeras Bullet fixa interna + 6 Câmeras fixa interna + 1 Câmera olho de
peixe interna + 16 Bullet fixa externa + 2 câmera Dome 360° PTZ.



04 câmeras Bullet fixa interna + sistema de alarmes em zonas perimetrais.



05 câmeras Bullet fixa interna + sistema de alarmes em zonas perimetrais.

Biblioteca
As principais ações realizadas pela Biblioteca, em 2016, foram as seguintes:


Transferência da Biblioteca Central da Federação para o campus Pituaçu.



Ampliação da Biblioteca do campus de Pituaçu: ampliação de assentos e
cadeiras, ampliação dos ambientes de estudo individual, estudo em grupo e
estudo na área externa; criação do setor de Processamento Técnico com
ampliação de 2 microcomputadores;.

 Inclusão Social e acessibilidade através da implantação da Sala de
Multirrecursos nas Bibliotecas, com vistas a fornecer um ambiente de
conivência com as diferenças no meio universitário e atender a diferentes
dispositivos pedagógicos/institucionais, O Sistema de Bibliotecas optou por
manter a sala multirrecursos, incluindo nela, dispositivos de recursos de
acessibilidade e de tecnologia assistiva. Como a realidade do deficiente no
ensino superior difere da educação básica, a sala multirrecursos atende a
pessoas com deficiência e que tem direito legalmente a receber atendimento
prioritário.
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 Equipamentos adquiridos pela Biblioteca8: Scanner leitor de texto com voz 2,
Máquina de escrever em Braille, Leitor de tela (Dos Vox, NVDA), Teclado ampliado
para baixa visão, Mesa para cadeirante e Dicionário Libras X Língua Portuguesa.

 Implantação do Repositório Institucional (RI) – O RI/UCSal tem como objetivo
reunir num único local virtual o conjunto da produção científica e acadêmica
da Universidade Católica do Salvador, contribuindo para ampliar a visibilidade
da Instituição e dos seus pesquisadores, bem como o impacto da
investigação, além da preservação da memória intelectual das diversas áreas
do conhecimento. Endereço de Acesso: ri.ucsal.br.
 Instalação de Programas antiplágio nos computadores dos LAMIS e
Bibliotecas - ferramenta que permite identificar suspeita de plágio em
documentos disponíveis na Internet e que vem auxiliando muito autores e
Instituições nessa questão que infelizmente vem se alastrando muito no meio
acadêmico. Normalmente eles analisam arquivos em diversos formatos e
apresentam relatórios sobre os documentos encontrados.
 Realização de Cursos de Capacitação de Pessoal para a Equipe
(bibliotecários, auxiliares e estagiários):
- Curso de Conservação de Bens Culturais e Restauro Documental Centro Cultural dos Capuchinhos. Ministrado Por Frei Ulisses.
- Treinamento do Sistema de Bibliotecas GNUTECA/SAGU.
- Treinamento com consultoria da NEXdoc sobre o Repositório Institucional
RI/IBICT.
- Treinamento para captação de alunos, com a Profª Maria Ângela.
 Intensificação e replanejamento do Programa de aquisição, expansão e
atualização dos acervos das bibliotecas. Maior interação entre os Setores:
Biblioteca, Compras, Coordenação de Curso, Pró-Reitoria de Graduação
otimizando o processo de planejamento e execução de aquisição dos novos
títulos requisitados conforme o instrumento do INEP. Bibliografias básicas e
complementares, de acordo com as necessidades de cada componente
curricular, de modo a disponibilizar as bibliografias renovadas, adequadas aos
8

A lista completa está disponível na Coordenação do Plenus. Aqui refere-se apenas aos recursos
disponíveis nas bibliotecas.
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currículos e em quantidade compatível com o número de alunos de cada
curso.
Aumento do quantitativo do acervo do Memorial da Universidade, com obras
raras dos séculos XVII a XIX e obras esgotadas com, aproximadamente,
30.000 volumes (dado anterior: 23.550 volumes).
Aumento do quantitativo do acervo da Universidade, atualmente constituído
de 390.0432 materiais bibliográficos e livros, 8.357 periódicos, 7.031
multimeios e 839 documentos eletrônicos. (Dados anteriores 2014-2015:
350.275 livros, 7.427 periódicos, 6.081 multimeios e 746 documentos
eletrônicos / Dados 2013-2014: 326.602 livros, 6.010 periódicos, 4.943
multimeios e 603 documentos eletrônicos.
 Maior interação entre o Sistema de Bibliotecas e ASCOM: Melhoria na
Sinalização das Bibliotecas de acordo com as necessidades; criação da logo
do RI/UCSal.
 Atividade de Extensão da Biblioteca:
- Atividade GUIA PARA PUBLICAR E BASE DE DADOS EMERALD 2016.
Palestrante/Convidado: André Jun Local: UCSal/Auditório da

Pós-

graduação - campus Federação. Data: 29/09/2016. Carga horária: 2h.
- Palestra sobre o Repositório Institucional RI/IBICT. Palestrante Susane
NEXDOX. Publico alvo: Professores e Pesquisadores, alunos da Pósgraduação. Parceria da Biblioteca com a Pró-Reitoria de Pós-graduação.
- Lançamento e Relançamento de Publicações da Comunidade UCSal na
19ª Semana de Mobilização Científica (SEMOC/UCSal 2016).
- Participação da Biblioteca e interação com os alunos voluntários na PMLL
como atividade complementar - A Parada do Livro - 2016 é uma ação
conjunta da qual participam o Plano Municipal do Livro, da Leitura e da
Biblioteca de Salvador - PMLLB, a Vice Prefeitura, a Secretaria Municipal
de Educação - SMED, a Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, a
Secretaria Municipal de Reparação Social – SEMUR, a Fundação Gregório
de Mattos – FGM, Universidade Católica do Salvador – UCSal e outras
instituições afeitas à causa do livro e da leitura. A Universidade Católica
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Convida para participar da campanha de arrecadação de livros, voluntários
para curadoria, separação, organização, exposição e distribuição de livros
no dia do evento. dia 21 de outubro, das 9hs às 16hs, na Praça 2 de Julho,
Campo Grande – Salvador-BA, onde o público poderá desfrutar de recitais,
performance de teatro, apresentação musical com Fábio Haendel, recital
de poesias, bate papo com escritores e poetas, contação de histórias e
doação de livros.;
- Doação de Livros para o Projeto Ler na Praça (Comunidade).
- Doação de Livros para o Projeto Livres Livros (Comunidade).
 Participação do Sistema de Bibliotecas na Campanha de Ambientação .
Publico alvo: candidatos ao vestibular da UCSal.
 Parceria com o CENTRO CARDEAL LAVIGERIE. Estudos e Pesquisas para
o diálogo Inter-religioso e intercultural. Livros no memorial do campus da
Federação.
 Recebimento da doação do acervo do Professor Romano Galeff para
incorporar ao Memorial da UCSal.

Tecnologia da Informação – TI
Principais ações realizadas pela TI, em 2016:

 Substituição do Sistema de Gestão Integrada (ERP), adquirido junto à
SISPRO, pela solução da empresa TOTVUS. Foram implantados os módulos
de folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, tesouraria e
patrimônio.

 Implantação do processo de automatização da aprovação de requisições de
materiais utilizando a plataforma FLUIG – TOTVUS.

 Retomada do projeto de implantação de acesso ao WIFI nos campi. Parceria
firmada com duas empresas que disponibilizaram ambientes para testes dos
equipamentos e softwares comercializados.

 Implantação do painel eletrônico para exibição das aulas. Integração da
caderneta eletrônica ao painel eletrônico.
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Assessoria de Obras
Principais ações realizadas pela Assessoria de Obras, em 2016:
 Requalificação Estacionamento P1: 20.000m².
 Reforma da Biblioteca: 750m².
 Subdivisão Salas de Aulas Bloco A (Salas A101AB, A102AB, A103AB):
175m².
 Piso Tátil Bloco A.
 Unidade de Enfermagem: 140m².
 Laboratório de Análises Clínicas: 70m².
 Salas de Música do Bloco B - Salas B104 a B108): 210m².
 Laboratório de Técnicas Dietéticas Bloco B - Sala B209;: 70m².
 Prédio da Pós Graduação: 400m²
 Laboratórios de Comunicação (Foto e Vídeo): 200m²
 Restaurante Universitário: 300m².

A seguir apresenta-se um quadro complementar com as ações desenvolvidas
pela Universidade, nesta dimensão, de acordo com os setores da área
administrativa.
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Principais ações realizadas na Dimensão 7: Infraestrutura Física – Eixo 5
Quadro 78: Ações Realizadas na Dimensão 7: Infraestrutura Física – Eixo 5.
Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Fragilidades
Reuniões com o superintendente Reuniões com o superintendente Melhora na qualidade da aula e Foram instalados os aparelhos
administrativo, assessoria de obras administrativo, assessoria de obras e viabilizar o inicio das aulas no de datashow fixos em poucas
e o administrador do campus para o administrador do campus para horário correto.
salas de aula.
viabilizar a instalação de aparelhos viabilizar a instalação de aparelhos
de datashow fixos nas salas de de datashow fixos nas salas de aula.
aula.
Reunião com os supervisores de A proposta.
estágio
para
realizarem
levantamento
semestral
dos
materiais
e
equipamentos
pertencentes à UCSal em seus
campos de estágio.
Implantação
da
Sala
das A proposta.
coordenações dos estágios de
saúde.

Reestruturação da SGC/NAC.

A proposta.

Melhor
controle
quanto
à
manutenção dos equipamentos e
identificação
racional
da
necessidade de compras.

Dificuldade de controle, pois
nos campos de estágio
externos, os materiais ficam
vulneráveis a danos e furtos.

Espaço permite interação com
demais coordenadores de estágios
de outros cursos, o que favorece a
troca de experiências e parcerias.

Espaço
pequeno
e
compartilhado
dificulta
realização de atendimentos
individuais e coletivos.

Como não há uma recepção
para receber e direcionar as
demandas, o layout da sala
(com vidros) facilita o acesso
de muitas pessoas, o que
atrapalha o desenvolvimento
do trabalho.
Melhor atendimento ao aluno com A nova estrutura da sala do
maior índice de satisfação e maior NAC não atendeu plenamente
agilidade no encaminhamento dos os propósitos.
processos.
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades
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.

Elaboração de um projeto de Isolamento
reforma da UNAFISIO solicitando Nutrição.
adequações: isolamento acústico
para os consultórios de nutrição,
sala de serviço social, sala da
coordenação e toda a área da
pediatria.
Manutenção
preventiva
dos
equipamentos de eletroterapia e ar
condicionados da UNAFISIO e
Laboratórios
Multiuso
de
Fisioterapia
e
Programa
de
Gerenciamento de Resíduos.

Compra de material de consumo e
permanente, além de limpeza e
organização do ambiente e do
material em condições de uso da
UNAFISIO e dos Laboratórios

dos

Consultórios

de Implantação efetiva do trabalho Limitação
interdisciplinar fisioterapia/ nutrição / financeiros.
serviço social com a integração dos
alunos dos referidos cursos.

de

recursos

Melhor qualidade de assistência aos
usuários.

Solicitação de orçamentos para Laboratórios melhor equipados.
empresas especializadas, e envio
para
o
setor
de
contratos. Adequação com as exigências da
Aguardando autorização do setor.
Vigilância Sanitária.

Demanda
reforma
com
mobiliário para guarda do
material.
Elaborar um processo de
descarte de material biológico
conforme
normas
da
legislação.

Identificação inadequada do
maquinário.
dos Limitação
de
recursos
financeiros.

Os materiais de consumo têm sido Melhor
apresentação
comprados com regularidade, e Laboratórios do curso.
alguns equipamentos solicitados já
foram adquiridos.
Adequação com as exigências da
Vigilância Sanitária.
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Ações Programadas
Multiuso de Fisioterapia.

Ações Realizadas
A limpeza da UNAFISIO está de
acordo com o que pede a norma, mas
os laboratórios ainda estão em
situação de inconformidade.

Potencialidades

Os equipamentos que não foram
comprados aguardam autorização do
setor financeiro.
Abertura de novas lanchonetes e Inauguração
do
Restaurante Melhora a qualidade da qualidade
Restaurante Universitário.
Universitário no campus de Pituaçu.
de vida de alunos e funcionários
Incentiva/facilita a permanência no
campus no turno oposto às aulas
para realização de atividades
complementares (monitorias, IC,
pesquisas, extensão).

Fragilidades

As lanchonete ainda
foram inauguradas.

não

Realização de um levantamento do Organização dos Planos de Ensino e Oferecer um acervo amplo e Subutilização dos serviços
acervo da biblioteca, atualizar e a identificação dos livros que devem atualizado aos estudantes de oferecidos pela Biblioteca por
ampliar o acervo e solicitar compra ser adquiridos.
Fisioterapia.
alunos e professores.
para renovação dos livros.
Solicitação
de
aquisição
de
exemplares.
Disponibilização da UNAFISIO
como campo de prática de
disciplinas teóricas e para eventos
gratuitos promovidos pelo curso,
em especial nos turnos vespertino
e noturno.

sem
recursos
Revisão dos planos de ensino com Espaço físico, recursos humanos e UNAFISIO
inserção de atividades a serem materiais adequados para práticas humanos para funcionamento
no período noturno.
desenvolvidas nas dependências da fisioterapêuticas.
UNAFISIO.
Disponibilização do espaço para a
realização dos minicursos da XIX
SEMOC (MiniCursos e Oficinas da
SEMOC Jovem).
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Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Oferecimento e manutenção de O curso possui 3 laboratórios: 1 Promoção
de
formação
com
laboratórios específicos na área de laboratório de Rádio, 1 de Fotografia experiência prática, tornando de
Comunicação Social.
e 1 laboratório Mac.
maior excelência a relação entre
teoria e prática. Aumento de
competitividade frente aos cursos de
outras instituições.
Construção,
estruturação
e Entrega
e
inauguração
dos Os laboratórios de fotografia e de TV
montagem
dos laboratórios de Laboratórios de Fotografia e TV.
possuem os equipamentos mais
fotografia e TV no campus de
atuais e modernos do mercado,
Pituaçu.
representando
uma
importante
aquisição
para
o
curso.
Possibilitando a promoção de
formação com experiência prática a
partir do que existe de mais recente
em termos de tecnologia, o que
poderá gerar competitividade frente
aos cursos de outras instituições.
Discussões prévias com a Pró- Otimização
de
custos,
(Re)Planejamento estrutural dos Reitoria
de
Graduação, acompanhamento
da
laboratórios das disciplinas do eixo Superintendência Financeira e Setor implementação dos laboratórios e da
de formação específica até 2017.2 de Compras.
compra de equipamentos e outros
(implementação plena do curso).
materiais, antes da oferta das
disciplinas.
Instalação
de
Softwares
de Identificados e selecionados os Colocar o ensino da Engenharia
Engenharia Química.
softwares essenciais ao ensino da Química no estado da arte.
Engenharia Química atual. Em
processo de aquisição.
Adequação
laboratórios
de Consolidada a gestão da utilização Disponibilização de espaços para as
química.
dos espaços dos laboratórios de aulas práticas de
todas as
química localizados no prédio A, disciplinas de química.
incluindo o LEMA, de modo a atender
a todas as disciplinas de química.
Implantação dos Laboratórios das Identificados equipamentos, área Atender recomendação do MEC.
disciplinas profissionalizantes de para abrigá-los e estimativa de custo.

Fragilidades
Necessidades constantes de
atualização e manutenção dos
programas
(softwares)
e
equipamentos.

Necessidades constantes de
atualização e manutenção dos
equipamentos.

Ausência
de
maiores
possibilidades de estrutura
física e financeira para melhor
executar
algumas
ações
acadêmicocientíficas
do
curso.
Custo
Infraestrutura de hardware

Custo.
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Ações Programadas
Engenharia Química.

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades

Adequação dos laboratórios de Consolidada as necessidades para as
Mecânica.
disciplinas dos semestres de 2017.
Implantação dos Laboratórios das Identificados equipamentos, projeto
disciplinas profissionalizantes de da área e orçamentação.

Atender ao projeto pedagógico do Investimento elevado.
curso.
Atender ao projeto pedagógico do Investimento - Espaço físico
curso.
disponível
para
receber
laboratórios
dos
próximos
Engenharia Mecânica.
semestres.
Por alguns laboratórios ainda
Melhorar
a
qualidade
dos Foram
adquiridos
alguns Melhoria da qualidade de ensino das necessitarem de reforma, nem
laboratórios de ensino.
equipamentos novos neste ano.
aulas práticas.
todas as aulas são realizadas
nos laboratórios reformados.
É
necessário
ainda
a
contratação de um corpo
Realização de atividades de ensino,
Criar laboratórios específicos para Criação do laboratório de análises
técnico
qualificado
para
pesquisa e extensão de alta
o curso.
clínicas.
executar as atividades deste
qualidade.
laboratório.
Reestruturação do Laboratório de Reestruturação do Laboratório de Qualidade do curso.
Geografia Física.
Geografia Física.
Facilitação
de
ações
ensino/aprendizagem
Estímulo
a
aprendizagem
pesquisa científica.
Estação Meteorológica.

Estação Meteorológica.

Levantamento e orçamento para Não realizado.

Custos.
de
e

Qualidade do curso.

Custos e apoio institucional.

Facilitação
de
ações
ensino/aprendizagem
Estímulo
à
aprendizagem
pesquisa científica.

de

Possibilidade

de Falta de recursos financeiros.

de

realização

e
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Ações Programadas
Ações Realizadas
Potencialidades
Fragilidades
equipar a sala de maquete com
trabalhos de maquete com gesso e
pia/torneira para melhor execução
argila.
dos trabalhos.
Levantamento e orçamento para Envio do orçamento para a Pró- Possibilidade de utilização da sala Sala de aula convencional
requalificar acusticamente 1 sala Reitoria de Graduação.
de aula com maior conforto acústico, sem conforto acústico.
de aula e para aquisição se
adequado à disciplina de Conforto
simulador da trajetória solar.
Ambiental.
Levantamento de compra de Envio de orçamento para a Pró- Viabilização das disciplinas de Restrição
do
orçamento
computadores e impressoras para Reitoria de Graduação.
projeto
arquitetônico
e
das financeiro da UCSal.
estruturação de Laboratório de
disciplinas de Informática aplicada à
Informática e do Laboratório de
Arquitetura, considerando-se que os
Documentação Digital.
LAMIS existentes não dão conta de
atender a demanda.
Viabilização do laboratório de
Documentação Digital que visa
realizar o cadastro de edificações da
UCSal e da Arquidiocese de
Salvador.
Organização e manutenção das Instalação de lixeiras grandes nas Melhor utilização dos espaços.
salas de aula com a participação salas de aula e no Laboratório de
de professores e alunos, além dos Urbanismo e Arquitetura (L.U.A).
funcionários da instituição.
Criação de rotinas para descarte e
reciclagem dos materiais utilizados
em sala de aula.
Reforma e redimensionamento do Desenho do projeto para reforma.
Melhoria no atendimento das Espaço físico da Secretaria
espaço físico do prédio da Pósnecessidades
dos
alunos, inadequado.
graduação.
professores e coordenadores.
Insuficiência de número de
salas de estudos.
Ausência de sanitários no 1º
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades
andar do prédio da
graduação.

pós-

Equipamentos das salas de
aulas desatualizados, com
computadores sem acesso a
internet.
Acessibilidade para portadores
de
necessidade
especial
deficitária
(elevador
com
tecnologia
antiga,
frequentemente com defeito).
Adequação do espaço físico da Discussões iniciais com Pró-Reitoria Área existente no andar térreo do Espaço físico e layout da
Secretaria da Pós graduação Lato de PPG.
prédio da Pós-Graduação.
Secretaria
inadequados e
Sensu ( PGLS).
ausência
de
sala
para
Coordenadores e Professores.
Necessidade de qualificar a
área
da
recepção
e
atendimento de alunos.
Salas de aula da PGLS com
equipamentos desatualizados
(computadores
sem
capacidade para operar mídias
digitais), acústica inadequada
nas
salas
do
bloco
A/Federação, cadeiras com
defeitos, aparelhos de ar
condicionado
instáveis
e
ruidosos
e
iluminação
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Potencialidades

Fragilidades
estática).
Ausência de sanitários no
andar superior do Bloco G/
Federação.

Dotação da PGLS de sistemas de Iniciado treinamento da equipe da Processos acadêmicos definidos e
gestão acadêmica informatizados e PGLS na utilização do sistema dados
organizados,
para
de instrumentos de trabalho TOTVS.
alimentação do sistema.
atualizados.
Equipe de suporte de informática da
UCSal, apoiando equipe PGLS.

.

Estruturar oferta de cursos da Pós- Iniciada no campus de Pituaçu a Infraestrutura da graduação
Graduação
Lato
Sensu
em Especialização em Gerenciamento campus de Pituaçu.
Pituaçu..
Ambiental.

Sistema TOTVS não atenderá
inicialmente a informatização
de
todos
os
processos
acadêmicos.
Ausência de sistema de
controle
de
frequência
automatizado (biometria).
Secretaria da PGLS carente
de instrumentos e materiais
atualizados para realização
dos atendimentos aos alunos,
Coordenadores de cursos e
professores (telefone celular,
notebooks,
mobiliário
padronizado,
impressora
frente e verso).

no Ausência de salas e de
estrutura material e de pessoal
em
Pituaçu,
para
funcionamento e atendimento
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Ações Programadas

Ações Realizadas

Implementação do espaço físico da
Extensão nos campi da Federação
e Pituaçu.

Identificação, reforma e instalação
dos Núcleos no espaço nos campi
(Palma, Federação e Pituaçu).

Potencialidades

Maior visibilidade para a
comunidade interna da PROEXT.

Inauguração do PLENUS/CEAC
Pituaçu.
Atendimento
às
normas
e
demandas relativas às pessoas
com deficiência com readaptação
de espaços físicos destinados aos
colaboradores e aquisição de
novos equipamentos.
Adequação do
Habilidades.

Laboratório

Instalação de recursos
visuais em salas de aula.

Fragilidades
da PGLS.
Foi proposto fazer uma
reforma dos espaços dos
antigos NIAPSI e do PAE para
acomodar o PLENUS na
Federação, que não se
concretizou.

A UCSal está aparelhado com O campus está mais acessível para Pouco
conhecimento
da
dispositivos de tecnologia assistida o deslocamento das pessoas com comunidade
acadêmica
para os estudantes com deficiência deficiência.
acerca da política de inclusão.
(vide
Dimensão
2/Fomentar
programas de extensão articulados
com as políticas de inclusão social).

de Operacionalização das atividades do
Laboratório de Habilidades de
Enfermagem.
audio Instalação de ar condicionado e data
show nas salas de aula.

O Laboratório iniciou as atividades
com 2 componentes curriculares do
curso de enfermagem.
Melhoria e ampliação de recursos
didáticos audio visuais.

Incorporação de outros
componentes curriculares.
Recursos financeiros e prazo.

Fonte: UCSal.
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IV. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Para se obter uma visão mais clara e global da realidade institucional, no que
se refere às potencialidades e fragilidades da Universidade, para além da análise
das informações e dados obtidos das pesquisas avaliativas apresentadas nos
capítulos anteriores, é 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), para 2016, ressaltando, numa coluna
comparativa, a avaliação das ações que foram realizadas, as que ainda estão em
construção e as que não foram 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 estratégico
do próximo ano, conforme capítulo V – Ações com base na análise.

Análise do PDI (2016-2020)/ Cumprimento de metas por dimensão

Quadro 79: Situação das Metas do PDI 2016-2020, por dimensão do SINAES.
METAS
SITUAÇÃO EM 2016
Missão e PDI
Meta parcialmente alcançada
Disseminação e divulgação da missão em diversos
espaços de convivência acadêmica (campus de
Disseminar continuamente a Missão Pituaçu e Federação).
Institucional em toda a comunidade
Incorporação e divulgação da missão no site da
acadêmica.
universidade e nos principais documentos
institucionais, como por exemplo, no Estatuto da
Universidade, no Relatório Consolidado da Escuta
UCSal 2016, no PDI 2016-2020 e nos Projetos
pedagógicos dos cursos - PPCs.
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Meta parcialmente alcançada
Atualização dos PPCs dos cursos pela Assessoria
Estabelecer
mecanismos
de
Pedagógica com o apoio dos coordenadores e
acompanhamento das políticas definidas NDEs dos cursos.
no PPI, nos PPC e nos demais projetos
acadêmicos.
Realização de reuniões mensais de avaliação e
acompanhamento ds PPCs, promovidas pela Próreitoria de graduação, com os coordenadores de
todos os cursos.
Meta parcialmente alcançada
Acompanhar
semestralmente
cumprimento do cronograma do PDI.

o Realização de reuniões mensais com a Assessoria
de Planejamento, para acompanhamento e
avaliação das metas e ações do PDI planejadas
para 2016.

Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Meta parcialmente alcançada
Programa de Pós-graduação em Planejamento
100% da oferta de pós-graduação Ambiental alinhado com os cursos de graduação
stricto-sensu
alinhada
ao
campo de Ciências Biológicas, Geografia, Arquitetura e
Urbanismo e Engenharias.
temático da oferta da graduação.
Ampliação de vagas para
doutorandos ingressantes.

mestrandos

e

Meta parcialmente alcançada
A UCSal possui 51 grupos de pesquisa certificados
e cadastrados na base de dados do DPG do
CNPq. Integram estes grupos de pesquisa, 277
docentes, 310 estudantes, 17 técnicos, 13
colaboradores
estrangeiros,
20
instituições
100% dos grupos de pesquisa parceiras e 27 áreas do conhecimento.
institucionais cadastrados no CNPq.
Análise dos dados e informações geradas pelos
indicadores de grupos de pesquisa.
Inserção de grupos de pesquisa institucional em
programas e ações de cooperação e intercâmbio
nacional e internacional, redes de pesquisa
institucionais e interinstitucionais.
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Meta parcialmente alcançada
100% da oferta de pós-graduação latosensu alinhada com (a) demandas da
educação/formação profissional e (b)
campo temático da oferta da graduação.

Alcançar 36% de professores doutores.

Iniciação de cursos de Especialização vinculados
aos cursos de graduação: Direito, Educação,
Serviço Social, Saúde, Engenharias e Exatas.
Experiência de duas Especializações em Direito,
em Vitória da Conquista.
Meta parcialmente alcançada
Alcançou 20% de professores doutores
Meta não alcançada

Implantação dos Centros de Ensino,
Foram apenas nomeados os diretores dos centros
Pesquisa e Extensão.
acadêmicos, por área de conhecimento.
Acompanhamento
do
Pedagógico Institucional.

Projeto

Realizações de reuniões mensais da Pró-reitoria
com os coordenadores de cursos.

Articulação da graduação com a pósgraduação.
Implementação do
Formação Geral.

novo

Meta parcialmente alcançada

Eixo

Meta não alcançada

de

Consolidação do Eixo de Formação
Básica.

Meta alcançada
Meta alcançada
Meta parcialmente alcançada
De acordo com o Relatório Individual de Trabalho
(RIT), o corpo docente da graduação e da pós
graduação da UCSal publicou no ano de 2016,
221
trabalhos
científicos,
nacional
e
internacionalmente ( 44 na graduação e 177 na
Pós), entre livros, capítulos, artigos e anais.

Aumento da produção técnico- científica. Na SEMOC foram apresentados 164 trabalhos em
43 sessões de comunicação e 26 em uma sessão
de pôster. Foram ofertados 22 minicursos na
Federação e 45 em Pituaçu. Apresentação de 18
mesas de pesquisa no campus da Federação e 8
em Pituaçu. Foi realizada uma conferência e 19
mesas-redondas em Pituaçu e 11 mesas-redonda
na Federação.
Qualificação do corpo docente.

Meta alcançada
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Meta parcialmente alcançada
NDE composto conforme regulação do MEC e com
atuação
ativa
na
implementação
e
acompanhamento do PPC.
Reunião da Pró-reitoria acadêmica com a equipe
de coordenadores e professores para avaliar as
possibilidades de mudança no sistema de
avaliação da Universidade para 2017.1.
Aprimoramento da gestão em nível de Realização do curso de capacitação para
coordenadores de curso promovida pela Carta
coordenação de curso.
Consulta.
Reuniões temáticas com o NDE dos cursos, onde o
coordenador convidou professores “titulares” das
disciplinas envolvidas para debater as principais
reformulações dos programas das disciplinas.
Reuniões dos coordenadores de curso com os
professores para planejamento e avaliação dos
trabalhos acadêmicos desenvolvidos ao longo do
ano.
Implantação de um programa
internacionalização e mobilidade.

de
Meta alcançada

Meta parcialmente alcançada
Gravação de vídeos e apresentação das disciplinas
na modalidade EAD. Revisão dos materiais
didáticos para publicação no AVA.
Integração dos sistemas acadêmicos com o
ambiente virtual de aprendizagem.
Aprimoramento do uso de TIC.

Encontro de abertura e treinamento no ambiente
virtual de aprendizagem.
Acompanhamento dos participantes no ambiente
virtual de aprendizagem.
Realização de palestra para professores sobre as
novas tecnologias de informação e comunicação
no Programa Espaço Docente (PED).

Atualização do TCC.

Meta parcialmente alcançada
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Implantação das mudanças previstas nos PPCs e
regulamentação TCC através de resolução.
Aperfeiçoamento e normalização das
atividades acadêmicas.

Meta alcançada

Meta parcialmente alcançada
Implantar 3 cursos de graduação Elaboração e encaminhamento para o MEC de 3
modalidade à distância no campus de projetos pedagógicos dos cursos de Administração,
Pituaçu (Salvador).
Pedagogia e CST em Recursos Humanos na
modalidade EAD.
Implantar 4 polos de apoio presencial em
municípios da Bahia.

Meta não alcançada

Implantar 2 cursos de Pós-graduação
Lato Sensu na modalidade à distância.

Meta não alcançada

Implantar, em média, 2 cursos de
graduação modalidade à distância por
ano.

Meta não alcançada

Estabelecer normas e procedimentos
para a realização das atividades de
Extensão.

Meta alcançada

Meta parcialmente alcançada
Criação de uma rede de comunicação interna e
externa. (ARII).
Desenvolver políticas de apoio à Apoio à Assessoria de Relações Institucional (ARI)
tecnologia social no âmbito nacional e na parceria com a Dragon´s/Princeton para
internacional por meio de intercâmbio.
intercâmbio acadêmico social.
Parcerias com Secretarias de Educação do estado
e do Município. Reunião com Gestores
educacionais das redes estadual e municipal.
Meta parcialmente alcançada
Ampliar a
extensão.

oferta

de

atividades

Aproximação com os coordenadores de curso,
de Pastoral e demais segmentos da Universidade om
vistas à realização de atividades extensionistas
interdisciplinares.
Assessoria

para

elaboração

de

projetos

de
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extensão (cursos e eventos) desde o planejamento
à execução da atividade.
Oferta de cursos
conhecimento.

nas

diferentes

áreas

do

Realização de eventos e palestras, na sua maioria,
abertos à comunidade.
Promoção de espaços de interação entre
universidade e comunidade mediante programas
criados em 2016: UCSal em Movimento, AMU e o
Voluntas UCSal, Esporte Cidadão.
Apoio ao NPJ do curso de Direito na ação
extensionista de orientação jurídica e social
desenvolvida na comunidade São Marcos.
Apoio às ações de Educação em Saúde realizadas
pelo CIS (combate ao fumo, hipertensão,
prevenção do câncer de mama e próstata).
No segundo semestre foram feitas visitas aos
Centros Sociais Urbanos (CSU) Vasco da Gama e
Nordeste de Amaralina, à Lavanderia Pública da
Federação e ao Centro Integrado de Apoio à
Criança e ao Adolescente (CIAC) de Ondina a fim
de conhecer os projetos e avaliar a viabilidade de
futuras parcerias.
Parceria
firmada
com
a
GYM
para
desenvolvimento do Projeto Cidadão – Ginástica
Rítmica.
Meta parcialmente alcançada
Criação do PLENUS/CEAC, responsável pela
assistência psicossocial e pelas políticas de
inclusão.
Aquisição/manutenção
tecnologia assistida.

de

equipamentos

de

Fomentar programas de extensão
Assessoria para coordenadores, docentes e corpo
articulados com as políticas de inclusão
técnico administrativo no manejo de questões
social.
relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência.
Oferta de cursos de capacitação em libras e para
ledores para a comunidade interna e externa.
Oferta de curso de ledor para funcionários.
Convênios
e
parcerias
encaminhamento de alunos.

com

vistas

ao
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Meta parcialmente alcançada
Consolidar programas que promovam a
Divulgação das atividades por meio do site da
interação transformadora entre a UCSal
UCSal, página da Extensão, meio impresso e pelas
e a sociedade.
redes sociais, além da mala direta dos egressos.
Meta parcialmente alcançada
Renovação do Convênio com o NEOJIBA.
Fomentar os programas de extensão
com Políticas de Ação Cultural.
Parceria com a Caballeros de Santiago.
Formação de uma rede de relacionamentos com
oferta de benefícios aos alunos e funcionários.
Responsabilidade Social da Instituição
Meta parcialmente alcançada
Implantar a Política de Responsabilidade
Prestação
de
serviços
de
atendimento
Social.
interdisciplinar à comunidade, cuidando do ser
humano na sua integralidade.
Meta parcialmente alcançada
Ampliação dos serviços à comunidade a partir da
criação do CIS (Centro Integrado de Saúde) (vide
relatório descritivo – Balanço Social).
Ações desenvolvidas pelo NPJ - Pituaçu na
Comunidade São Marcos.
Fomentar os programas de extensão Atividades
desenvolvidas
pelo
Curso
Enfermagem no Nordeste de Amaralina.
com Políticas de Ação Social.

de

Ações do Plenus (vide relatório descritivo –
Balanço Social).
Atividades desenvolvidas no UCSal em Movimento,
em especial, a participação na Feira de Integração
da Paróquia Nossa Senhora da Luz.
Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Práticas
Jurídicas junto à comunidade de São Marcos.
Meta parcialmente alcançada
Realização de parcerias com instituições e
empresas com vistas a estágio, pesquisa,
Ampliar a oferta de serviços comunitários
prestação de serviços.
de extensão.
Atividades desenvolvidas pelo NEPE (práticas
empreendedoras; captação de oportunidades de
estágio obrigatório, não obrigatório e emprego para
egressos).
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Comunicação com a Sociedade
Desenvolvimento de
dentro da ASCOM.

novos

núcleos

Meta parcialmente alcançada

Meta parcialmente alcançada

Modernização do Site.

Atualização do site, onde são reunidas as
informações pertinentes à Universidade como um
todo (ensino, pesquisa e extensão). Orientações
aos funcionários quanto ao uso do e-mail
institucional.
Publicidade no site da Instituição e rede sociais dos
alunos e professores.
Criação da Fanpage Oficial do Curso de Ciências
Biológicas.
Meta parcialmente alcançada

Sinalização dos Campi.

A sinalização das salas está concluída.
Desenvolvimento de ações de sinalização no
campus da Federação e Pituaçu.
Meta parcialmente alcançada
Inserção do curso de geografia em mídias sócias.

Projeto de comunicação interna.

TV Universitária.

Confecção de banners do curso de enfermagem,
da Unidade de enfermagem e do Guia do
Estudante da Editora abril onde o curso foi avaliado
como um dos melhores, sendo contemplado com 4
estrelas.
Meta não alcançada
Meta parcialmente alcançada

Disponibilização de uma sala para atendimento à
Implantar o Setor de Ouvidoria, na comunidade.
UCSal.
Divulgação desse espaço no site da UCSal com email e telefone.
Designação de uma pessoa para atendimento.

Políticas de Pessoal
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Programa Espaço
implantado.

Docente

(PED)

Meta parcialmente alcançada
Constituição da equipe de coordenação/gestão do
PED.
Meta alcançada

Curso de Especialização em Docência
Universitária (lato-sensu) consolidado.

Novo Plano de Classificação de Cargos
e Salários implantado.

Meta não alcançada

Meta parcialmente alcançada
Oferta de política de descontos aos professores
que fizerem mestrado ou doutorado na UCSal.
Oferecimento de curso de especialização em
Docência Universitária aos professores com
desconto.
Indicação para contratação de Professores
doutores e estímulo aos professores do curso a
realizarem Mestrado no curso de pós-graduação
da UCSal.
Estimulo aos professores a participarem de
eventos científicos e desenvolverem projetos de
pesquisa institucionais.

Programa de Capacitação Permanente
implantado.
Doutorado em Família na Universidade com
Desconto para o professor da UCSal.
Treinamento e conscientização da equipe sobre a
importância de um atendimento de excelência.

Curso de Formação de Professores-tutores para
Educação à Distância.
Estímulo à produção científica, por docentes e
discentes, nos grupos de projetos de extensão e
pesquisa.
Oferta de cursos dirigidos aos professores e
funcionários.
Apoio à execução da Quintas Formativas, realizada
pelo Programa Espaço Docente (PED).
Organização e Gestão da Instituição
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Meta parcialmente alcançada

Gestão participativa.
57% de docentes contratados
Regime de Tempo Contínuo (RTC).

em

Meta parcialmente alcançada
Ampliação de 40% de docentes em RTC.

Plano Anual de Trabalho (PIT) e
Relatório Anual de Trabalho (RIT)
implantados para docentes em RTC.

Meta alcançada

Assessoria
consolidada.

Meta alcançada

Procuradoria
reestruturada.

de

Planejamento

Institucional

(PI)
Meta alcançada

Indicadores de desempenho e de
eficiência dos prestadores de serviço
implantados e gerenciados pelo Setor de
Gestão de Contratos – Infraestrutura

Meta não alcançada

Infraestrutura Física

Direcionar recursos para investimentos
aplicados em intervenções civis que
propiciem reforma e ampliação dos
espaços dedicados
às
atividades
acadêmicas assim como a manutenção
dos equipamentos já existentes e a
aquisição de novos.

Meta alcançada

Novo sistema de segurança implantado.

Meta alcançada
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Modernização
da
infraestrutura
organizacional, com vistas à melhoria da
qualidade de vida e do trabalho dos
funcionários no âmbito interno, incluindo
o atendimento das demandas de
pessoas com deficiência, equipamentos
e móveis adaptados, ergonômicos.

Garantia das condições de infraestrutura
adequada
para
as
atividades
acadêmicas.

Meta alcançada

Meta alcançada

Meta parcialmente alcançada
Implantação da sala
estágios de saúde.

das

coordenações

dos

Levantamento de documentação, reforma e
compra de equipamentos necessários para a
regularização da UNAFISIO.
(Re) Planejamento estrutural dos laboratórios das
disciplinas do eixo de formação específica até
Priorizar investimentos voltados para 2017.2 (implementação plena do curso).
melhorias dos cursos aplicados no(s)
Gestão da utilização dos espaços dos laboratórios
laboratório(s) correspondente(s).
de química localizados no prédio A, incluindo o
LEMA, de modo a atender a todas as disciplinas de
química.
Inauguração dos laboratórios de fotografia e TV.
Criação do laboratório de análises clínicas.
Reestruturação do laboratório de Geografia Física.
Operacionalização das atividades do laboratório de
Habilidades de Enfermagem.
Meta parcialmente alcançada
Parceria firmada com duas empresas que
Modelo de terceirização de serviços disponibilizaram ambientes para testes dos
expandindo para toda a instituição, equipamentos e softwares comercializados.
inclusive nos campi fora da sede.
Substituição do Sistema de Gestão Integrada
(ERP), adquirido junto à SISPRO, pela solução da
empresa TOTVS.
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Meta parcialmente alcançada
Renegociação de dívidas com os bancos.
Projeto de Sustentabilidade financeira da
Implantaçao de recuperação de crédito.
Universidade implantado.
Implantação de núcleo de captação e retenção de
alunos.
Implantação dos centros de custos por cursos.
Ampliação da rede social acadêmica
(campus
virtual)
com
vistas
a
implantação de rotinas de apoio à
ouvidoria institucional.

Integração entre o portal UCSal e os
diversos sistemas de acompanhamento
acadêmico que possibilite a implantação
de
um
sistema
formal
de
acompanhamento de Egressos.

Meta não alcançada

Meta não alcançada

Meta parcialmente alcançada
Ampliação da oferta de acesso a rede
sem fio (wi-fi).
Ampliação em 22%.
Meta parcialmente alcançada
Modernização do parque tecnológico.

Nos cursos de Biomedicina e Geografia foram
adquiridos alguns equipamentos novos.
Meta parcialmente alcançada

Implantado os módulos de folha de pagamento,
Implantação de novos sistemas de apoio contabilidade, contas a pagar, tesouraria e
à gestão.
patrimônio, na solução TOTVS.
Integração da caderneta eletrônica ao painel
eletrônico.

Acervo atualizado, condizente com as
necessidades dos cursos e demanda
dos usuários.

Meta alcançada
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Meta parcialmente alcançada
Expansão do acervo (obras, periódicos e
multimeios) e do acesso ao Portal de
Periódicos e base de dados Capes.
Base de Dados/ Portal Capes/MEC: ampliação do
acesso.

Repositório institucional
implementado.

da

Meta parcialmente alcançada
Reunião em um único local virtual, o conjunto da
produção científica e acadêmica da universidade,
UCSal contribuindo para ampliar a visibilidade da
instituição e dos seus pesquisadores, bem como o
impacto da investigação, além da preservação da
memória intelectual das diversas áreas do
conhecimento.
Meta parcialmente alcançada
Ampliação da biblioteca de 650m2 para 918.38m2,
em Pituaçu. Ampliação de assentos e cadeiras,
ampliação dos ambientes de estudo individual,
estudo em grupo e estudo na área externa; criação
do setor de processamento técnico com ampliação
de 2 microcomputadores.

Modernização e
manutenção dos
computadores
das
Bibliotecas, Instalação de programas de antiplágio nos
proporcionando aos usuários produtos e computadores dos LAMIS.
serviços com qualidade.
Curso de conservação de Bens Culturais e
Restauro Documental.
Intensificação e replanejamento do programa de
aquisição, expansão e atualização dos acervos das
bibliotecas.
Aumento do quantitativo do acervo do memorial da
universidade.
Meta parcialmente alcançada
Processo de implantação da plataforma TOTVS em
Novos sistemas de apoio à gestão
substituição ao SAGU, para o ambiente
implantados.
acadêmico, e implantação de novas ferramentas
de apoio à Gestão.
Meta não alcançada
Sistema formal de acompanhamento de
egressos implantado.
Meta parcialmente alcançada
Expansão
e
readequação
da Foram implantados os módulos de folha de
infraestrutura tecnológica das áreas
pagamento, contabilidade, contas a pagar,
administrativa e acadêmica.
tesouraria e patrimônio, pela solução TOTVS.
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Implantação de processos de automatização da
aprovação de requisições de materiais.

Retomada do projeto de implantação de acesso ao
WIFI nos campi.

Implantação do painel eletrônico para exibição das
aulas. Integração da caderneta eletrônica ao painel
eletrônico.
Planejamento e Avaliação
Autoavaliação institucional integrada às
avaliações externas.

Meta alcançada
Meta parcialmente alcançada

Consolidação da cultura da avaliação
mediante participação da comunidade Ampliação da participação da comunidade
acadêmica
nos
processos
de acadêmica nas pesquisas avaliativas (de 10% para
Autoavaliação.
12%).
Meta parcialmente alcançada
Projeto de Autoavaliação nos cursos de
graduação implantado em articulação Reunião com a comissão de articulação de curso
com CPA e Comissão Ampliada de
CPA.
Cursos.
Adoção dos resultados do Enade, CPC,
IGC como estratégia de planejamento e
consolidação da postura universitária a
favor da melhoria dos cursos e do
desempenho
institucional
da
Universidade.

Meta alcançada

Meta parcialmente alcançada
Acompanhamento e implementação do
Realização de reuniões quinzenas com a comissão
PDI.
do PDI.
Política de
implantada.

governança

corporativa

Meta não alcançada

Acompanhar e analisar os dados dos
Meta alcançada
relatórios de autoavaliação e do
processo regulatório do MEC.
Política de Atendimento aos Discentes
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Meta parcialmente alcançada
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
e Atendimento a Estudantes implantado. Otimização do atendimento mediante uso intensivo
de TIC.
Meta parcialmente alcançada
Criação do Núcleo
Pedagógica (NAP).

de

Assistência Oferta de alternativas de financiamento.
Apoio psicopedagógico
Meta não alcançada

Programa de Egressos implantado.

A CPA elaborou relatório de egressos no curso de
Engenharia Civil.

Sustentabilidade Financeira
Meta parcialmente alcançada
Fortalecimento das atividades do departamento de
marketing da universidade.

Aumentar e garantir as receitas da
Universidade.
Implantação de políticas para permanência de
estudantes na instituição por meio de crédito de
financiamento estudantil e apoio psicopedagógico
e social.
Meta parcialmente alcançada
Redução de gastos, readequando a sua
Revisão e gerenciamento dos contratos dos
estrutura a realidade atual.
fornecedores e prestadores de serviços.
Monitorar as políticas de concessão de
bolsas de estudos.

Meta alcançada

Gerenciar o nível de endividamento
bancário da instituição.

Meta alcançada

Fonte: UCSal.
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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
pelos diversos sujeitos ligados às várias instâncias institucionais como, por exemplo,
a credibilidade e boa imagem da UCSal perante a sociedade, boa estrutura e
localização dos campi, bom nível do corpo docente, qualidade dos cursos de pósgraduação Stricto Sensu (a maioria dos cursos com nota 4 e 5 pela CAPES),
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 Planejamento Institucional de 2017, 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 de 2016 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, eles ainda
precisam ser considerados para o próximo ano, 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.
e. Ampliar os programas de aperfeiçoamento e valorização do corpo
funcional.
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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 autoavaliação 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, indicativos de linhas de ação, propostos para
2017, divididos por Eixos e Dimensões.

1. INDICATIVOS DE LINHAS DE AÇÃO
Esta seção contempla um conjunto de indicativos de linhas de ação,
propostas para 2017, estruturados com base nos objetivos do PDI, atrás
mencionados, com base na análise das metas do PDI para 2016, nos insumos
gerados a partir dos processos de autoavaliação e na análise dos dados e das
informações advindas dos relatórios setoriais. Foi dada ênfase aos itens que ainda
são considerados aspectos frágeis da Universidade pela comunidade acadêmica.
Do ponto de vista didático, são apresentadas algumas propostas práticas que
poderão integrar as próximas ações a serem desenvolvidas pela UCSal no
redimensionamento da sua estrutura organizacional.
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Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: 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).
 Implementação do Projeto de Autoavaliação nos cursos de graduação com
articulação CPA e Comissão Ampliada de Cursos.
 Divulgação dos resultados da Avaliação Institucional interna e externa por
meio de gráficos, relatórios, cartazes, murais, boletins informativos,
Intranet, Internet, reuniões com docentes e gestores e seminário.
 Orientação aos Coordenadores de Curso em relação aos instrumentos de
avaliação dos cursos de graduação e tecnológicos, no contexto da
regulação do MEC.
 Elevação dos conceitos do ENADE e CPC nos cursos da UCSal, com
ênfase nos que estão com notas 1 e 2 e nos que estão sob Protocolo de
Compromisso.
 Implantação da Política de Governança Corporativa.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
 Publicação da Missão Institucional e seus princípios e valores nos espaços
de convivência acadêmica, administrativa e de gestão.
 Divulgação da Missão e seus princípios e valores como referência primeira
nos documentos institucionais.
 Estabelecimento de indicadores de coerência das propostas do PDI com os
demais projetos institucionais e da gestão acadêmica.
 Realização de encontros semestrais com vistas a articulação contínua
entre o PDI, o PPI e o PPC e as políticas de ensino, pesquisa e extensão e
gestão acadêmica.
 Realização de reuniões semestrais de acompanhamento das ações
definidas no PDI com as pro-reitorias e suas coordenações.
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
 Promoção de integração dos programas existentes na Universidade.
 Divulgação dos trabalhos da Extensão junto aos NDE dos cursos.
 Promoção eventos de ação social junto à comunidade.
 Busca de fomentos, convênios e parcerias com entidades.
 Diversificação da oferta de serviços à comunidade.
 Ampliação dos serviços à comunidade a partir da implantação da Unidade
de Saúde e da escola de Psicologia.

Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 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
(Jequié, Vitória da Conquista e Camaçari).
 Revisão do sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes.
 Implementação da modalidade de Ensino EAD, relacionada ao percentual
de 20% exigido pelo MEC.
 Criação do Programa Espaço e Aprendizagem para acompanhamento dos
alunos ingressantes na UCSal.
 Aperfeiçoamento dos programas de atendimento e apoio psicopedagógico
aos estudantes, ampliando-os permanentemente.
 Revisão da estrutura do TCC, Atividades Complementares, Estágios
Supervisionados e Monitorias.
 Aprimoramento do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC).
 Implementação e ampliação dos programas de qualificação e formação
continuada das coordenações de cursos e corpo docente.
 Acompanhamento e avaliação dos PCCs dos diversos cursos em
articulação com o PDI e PPI.
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 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.
 Plano de melhorias para os cursos de graduação e elevação das notas dos
cursos com nota menor que 3 no Enade e CPC.

Pesquisa e Pós-Graduação
 Ampliação de curso na área de Pós Graduação Lato Sensu.
 Ampliação de bolsas de iniciação científica.
 Apoio à participação dos docentes em eventos científicos.
 Melhoria da pesquisa acadêmica e da produção científica com ampliação
do número de publicações do corpo docente da graduação e da pósgraduação.
 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.
 Elaboração de projetos de captação de recursos/órgãos de fomento.
 Acompanhamento e avaliação permanente dos programas e dos cursos já
implantados.
 Investimento na política de captação de alunos formandos dos cursos de
graduação da UCSal para os cursos da Pós Graduação Lato Sensu.

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.
 Estabelecimento de convênios e parcerias com órgãos municipais,
estaduais e federais com vistas ao desenvolvimento de projetos
extensionistas.
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 Promoção de ampla divulgação das atividades de extensão nos meios de
comunicação.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
 Melhoria da comunicação interna e externa, divulgação da Universidade e
de seus cursos através do site da UCSal e das redes sociais.


Atualização do site da Pós-graduação.

 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 e o Campus Virtual da UCSal).
 Implementação dos projetos de comunicação da TV Universitária da
UCSal.
 Implantação da Ouvidoria para ampliar o diálogo da UCSal com a
comunidade interna e externa.

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes
 Melhoria do atendimento ao estudante na SGC e demais setores que lidam
diretamente com o aluno.
 Implementação do Programa de Atendimento ao Aluno Egresso,
construindo uma linha permanente de estudo e análise nesta área.
 Fortalecimento das lideranças estudantis através dos centros acadêmicos e
colegiados dos cursos.
 Maior disponibilidade dos professores para atendimento dos estudantes
fora do horário de sala de aula.
 Fortalecimento do programa de acompanhamento da aprendizagem dos
estudantes ingressantes na UCSal.
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Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: 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 um programa Institucional de seleção de professores e
funcionários com estabelecimento de políticas e critérios objetivos de
qualidade e mérito.
 Ampliação de programas de capacitação e formação continuada para
funcionários técnico-administrativos.
 Ampliação da política de benefícios para professores e funcionários, no que
se refere, principalmente, o plano de saúde, promoção de atividades de
lazer e apoio psicológico.
 Aumento progressivo do número de professores doutores e de professores
em regime de RTC (Tempo integral e Tempo parcial).

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
 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.
 Implantação a cultura da elaboração de relatórios semestrais por parte dos
coordenadores de cursos e chefes de setores.
 Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento das políticas
definidas no PPI, nos PPC e nos demais projetos acadêmicos.
 Disponibilização da base de dados da Universidade na forma de
conhecimento estratégico.
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 Participação mais efetiva dos alunos nas tomadas de decisão mais
significativas para o conjunto dos estudantes, através do colegiado de
curso e dos Centros Acadêmicos.
 Maior controle das cadernetas no que se refere à frequência de estudantes
e professores, prazo de publicação dos resultados e transparência dos
procedimentos.
 Implantação dos colegiados em todos os cursos de graduação.
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
 Implementação de ações institucionais e por curso, com vistas à ampliação
da captação e permanência de alunos.
 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.
 Gerenciamento o nível de endividamento bancário da instituição.

Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física


Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da Biblioteca,
contemplando todos os cursos oferecidos pela Universidade.



Ampliação da rede de internet WIFI nos vários espaços dos campi
universitários.



Melhoria das instalações sanitárias e bebedouros.



Criação e ampliação de espaços de lazer e descanso para os funcionários
técnico-administrativos.

364

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2016
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Universidade Católica do Salvador desenvolveu, no ano de 2016, diversas
ações e projetos sintonizados com sua tradição, história e valores, dando
continuidade a sua missão educadora de “colaborar com o desenvolvimento social e
difusão do conhecimento científico”.
Este horizonte resultou num quadro de mudanças, adequações e reformas
que possibilitaram as condições essenciais para assegurar o aprendizado
qualificado dos estudantes, apesar dos limites das condições financeiras.
Assim, foram realizados 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, no ano de 2016, apresentados abaixo, em
função das fragilidades apontadas pela comunidade nos processos de Avaliação
Institucional.


Implantação do sistema TOTVS, para melhorar os processos administrativos
e acadêmicos, assim como a comunicação entre a Universidade e seu público
interno.



Reestruturação e atualização do sistema de avaliação da aprendizagem, com
a participação direta dos professores e estudantes.



Ampliação das possibilidades de aprimoramento da docência universitária
com assinatura de novos acordos de cooperação internacional que hoje
somam quase 20 Universidades.



Reestruturação e realização da 19ª SEMOC que teve o tema “Natureza,
Ciência e Sociedade”, com grande participação de pesquisadores nacionais e
internacionais convidados pelos professores doutores pesquisadores. Foram
apresentados 287 trabalhos inscritos no formato de palestras, conferências,
mesas redondas e minicursos.



Melhoria e fortalecimento da área de segurança com instalação do Sistema
Integrado de Segurança – SIS baseado em normais internacionais como a
ISO 31000 e IBGC.



Melhoria na área de alimentação e lazer com a entrega do restaurante
universitário à comunidade.
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Renovação progressiva do quadro de professores e técnico-administrativos
da UCSal.



Estímulo à Pós-graduação docente na UCSal.



Estímulo à interdisciplinaridade no desenvolvimento dos PPCs, através de
práticas integradas de planejamento.



Investimentos na modernização das condições físicas das salas de aula no
que se refere a climatização, instalação de equipamentos e recursos
tecnológicos e audiovisuais.



Criação/reforma de novos laboratórios de ensino para os cursos de
graduação

na

UCSal:

Enfermagem,

Comunicação,

Engenharia

Civil,

Informática, História, Geografia, Arquitetura, Fisioterapia, Biomedicina,
Nutrição, Ciências Biológicas e Administração.


Implantação de uma central telefônica para concentrar as informações
institucionais e facilitar o diálogo entre funcionários/professores/alunos.



Maior integração da Autoavaliação Institucional com as avaliações externas
com reflexo positivo no Planejamento Institucional.



Maior agilidade, rapidez e pontualidade dos serviços de apoio administrativo
no atendimento às solicitações de cada setor.



Melhorias na infraestrutura da biblioteca, instalações e serviços.



Implantação da primeira versão de orçamento dos cursos; início de projeto de
otimização de turmas e horários. Ajustes nos quadro docente – regime de
tempo integral e parcial.
Este conjunto de projetos e ações que foram desenvolvidos em 2016, 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 renovadas e aprimoradas continuamente.
Neste Relatório, a autoavaliação e o PDI assumiram grande centralidade e
foram estabelecidas metas e prioridades para o planejamento de 2017 a partir das
sugestões e indicadores apontados pela avaliação institucional.
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No decorrer do ano de 2016, a comissão de acompanhamento do PDI,
realizou vários encontros para acompanhamento das ações previstas para esse ano
e definir um plano de metas, ações e responsabilidades para 2017 com base nos
resultados da autoavaliação institucional. Houve ações que tinham sido planejadas
para 2016 e que ainda não foram realizadas, mas essas ações integraram o plano
de metas e ações para 2017.
Uma vez definidas as prioridades da instituição, as unidades acadêmicas e
administrativas poderão formular e estabelecer seus projetos e estratégias para
2017 de forma articulada norteando suas ações em direção aos objetivos comuns da
Universidade.
Finalmente, este Relatório tem a expectativa de contribuir para dar visibilidade
ao trabalho e dedicação das pessoas que constroem a UCSal, buscando a
qualidade na formação profissional, aliada ao compromisso institucional com a
“formação de cidadãos éticos, comprometidos em servir ao ser humano e colaborar
com o desenvolvimento social e regional”.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DA ESCUTA UCSal 2016
GRUPO 1 – CORPO DISCENTE
O objetivo desta pesquisa é realizar um diagnóstico sobre o funcionamento atual da UCSal. Através
deste instrumento será possível ouvir a comunidade acadêmica, suas necessidades e expectativas
em relação aos Cursos e à Universidade, além de avaliar a qualidade dos serviços prestados por ela.
Com o resultado da pesquisa será possível direcionar as ações no atendimento às demandas
prioritárias da comunidade acadêmica, levando em conta suas próprias vivências, opiniões e anseios.
1. Como você avalia a infraestrutura física do seu campus.
(
(
(
(

) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

2. Qual seu conceito em relação ao número de áreas de lazer e alimentação no seu campus?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

3. Como você avalia as instalações sanitárias/bebedouros em seu campus?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

4. Sobre sua segurança nos campi da UCSal:
) Sinto-me muito inseguro no interior do campus.
) Sinto-me muito seguro no interior do campus.
) Em alguns horários sinto-me seguro e outros não.
) Sinto-me inseguro e já fui vitima.

(
(
(
(

5. Qual o seu conceito sobre a estrutura e os equipamentos de sua sala de aula?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
6.

(
(
(
(

Como você avalia os Laboratórios de Informática (iluminação, espaço, equipamentos e
softwares)?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

7. Como você considera o acesso à internet na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

8. Qual seu conceito sobre as instalações e serviços de sua Biblioteca?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
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(
(
(
(

9. Como você avalia o acervo de sua Biblioteca?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

10. Sobre o controle de cadernetas, publicação dos resultados dos processos avaliativos, sobre a
transparência de seus procedimentos, você considera a UCSal:
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

11. Como você considera a área de comunicação e marketing da UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(
(

12. Qual a melhor forma de acesso às informações da UCSal?
) Redes Sociais
) E-mail
) Site
) Telefone
) Informativo impresso

(
(
(
(

13. Como você avalia o seu curso (Graduação) e/ou programa (Pós-Graduação) até agora?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

14. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e
profissional?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica

(
(
(
(
(

15. Como você avalia as disciplinas semipresenciais integrantes da estrutura curricular do seu
curso e/ou programa?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
) Não se aplica
16. Nessas disciplinas oferecidas na modalidade EAD, o curso disponibiliza monitores ou tutores
para auxiliar os estudantes?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica

(
(
(
(

17. Como você considera a pesquisa acadêmica desenvolvida na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
18. Qual o seu conceito sobre as atividades de extensão da UCSal?
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(
(
(
(

) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(
(

19. Como você considera a atuação da UCSal na aplicação de atividades e experiências
diversificadas de estágio supervisionado para seu aprimoramento profissional?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
) Não se aplica

(
(
(
(

20. Como você avalia o atual sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
21. Como você considera a representação estudantil relacionada ao seu curso e/ou programa?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

22. Como você avalia a utilização pelo corpo docente de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, Ambiente Virtual da
Aprendizagem – AVA, Laboratórios de Informática)?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

23. Qual o seu conceito sobre a disponibilidade dos professores para atenderem aos estudantes
fora do horário das aulas?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

24. Gostaria de complementar ou esclarecer alguma(s) de suas respostas anteriores?
O que você mais gosta e menos gosta na sua Universidade (pontos positivos e negativos)?
Gostaria de sugerir, comentar ou compartilhar sua opinião acerca de algum tema ligado a seu
Curso ou à Universidade que você considera importante?
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GRUPO 2 – CORPO DOCENTE
O objetivo desta pesquisa é realizar um diagnóstico sobre o funcionamento atual da UCSal. Através
deste instrumento será possível ouvir o corpo docente da Universidade, suas necessidades e
expectativas em relação aos Cursos e à Universidade, além de avaliar a qualidade dos serviços
prestados por ela. Com o resultado da pesquisa será possível direcionar as ações no atendimento às
demandas prioritárias da comunidade acadêmica, levando em conta suas próprias vivências, opiniões
e anseios.
(
(
(
(
(

1. Há quantos anos você trabalha na UCSal?
) Até 1 ano
) De 2 a 5 anos
) De 6 a 9 anos
) de 10 a 19 anos
) Acima de 20 anos

(
(
(
(

2. Sua contratação na UCSal se iniciou:
) Por concurso de provas e títulos.
) Por análise de currículo da Coordenação de seu Curso.
) Por análise de currículo da Reitoria ou Pró-Reitorias.
) Por indicação de um outro colaborador que trabalha ou já trabalhou na UCSal.

(
(
(
(

3. Você exerce sua profissão também fora da UCSal?
) Não.
) Sim, em outra instituição privada.
) Sim, em uma instituição pública.
) Sim, mas de forma autônoma, negócio próprio.

4. Para você, a UCSal desfruta de uma boa imagem entre o corpo docente?
( ) Sim
( ) Não
5. Sobre sua segurança nos campi da UCSal:
( ) Sinto-me muito inseguro no interior do campus.
( ) Sinto-me muito seguro no interior do campus.
( ) Em alguns horários sinto-me seguro e outros não.
( ) Sinto-me inseguro e já fui vitima. Por favor, especifique a natureza do seu caso para que
possamos ajudá-lo(a): _________________________

(
(
(
(

6. Como você avalia sua sala dos professores quanto à climatização, conforto, equipamentos e
áreas de integração com seus colegas?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

7. Qual o seu conceito sobre a estrutura e os equipamentos das salas onde tem aulas?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

8. Como você considera as instalações e os serviços de sua Biblioteca?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
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(
(
(
(

9. Sobre o controle de cadernetas, publicação dos resultados dos processos avaliativos, sobre a
transparência de seus procedimentos, você considera a UCSal:
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

10. Como você avalia o estímulo à pesquisa docente na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

11. Como você considera o estímulo à pós-graduação docente na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

12. Como você avalia o estímulo à extensão na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

13. Como você considera o estímulo à interdisciplinaridade na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

14. Como você avalia o estímulo à publicação docente na UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
15. Como você considera o incentivo da UCSal para seu aprimoramento profissional (ex: PED,
Curso de Docência no Ensino Superior)?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

16. Como você avalia o desempenho da Coordenação de seu curso (Graduação) e/ou programa
(Pós-Graduação)?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

17. Existem reuniões periódicas de planejamento e avaliação com a finalidade de empreender
ações de melhoria de serviços, estabelecendo metas e elegendo prioridades para o seu curso
e/ou programa?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

18. Como você avalia a atuação do Núcleo do Apoio à Coordenação no que se refere às
demandas de seu curso/programa?
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(
(
(
(

) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

19. Qual seu conceito sobre o acervo de sua Biblioteca?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(
(

20. Como você considera o plano de cargos e salários da UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
) Não conheço o PCCS da UCSal

(
(
(
(

21. Você vê possibilidade de crescimento de carreira, em curto ou médio prazo na UCSal?
) Sim
) Não
) Alguma possibilidade
) Não se aplica

(
(
(
(

22. O progresso profissional das pessoas na UCSal se dá com base no mérito de cada uma
delas?
) Sempre
) Quase sempre
) Raramente
) Nunca

(
(
(
(

23. Como você considera sua relação com o corpo técnico-administrativo da UCSal, ele facilita
um elo entre você e a universidade, promovendo uma integração dinâmica e eficiente?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

24. Como você avalia a atenção da UCSal em relação a sua saúde e de sua família, promoção
de atividades de lazer e integração docente além de apoio psicológico quando necessário?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

25. Como você considera a área de comunicação e marketing da UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

26. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), contendo a missão, os
objetivos, metas e planos futuros da UCSal?
( ) Sim
( ) Não
27. Você conhece o Projeto Pedagógico (PPC) do seu curso?
( ) Sim
( ) Não
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28. Gostaria de completar ou esclarecer alguma resposta anterior?
O que você mais gosta e menos gosta na sua Universidade (pontos positivos e negativos)?
Gostaria de sugerir, comentar ou compartilhar sua opinião acerca de algum tema ligado ao seu
setor e à Universidade que você considera importante?
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INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA ESCUTA UCSal 2016

GRUPO 3 – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O objetivo desta pesquisa é realizar um diagnóstico sobre o funcionamento atual da UCSal. Através
deste instrumento será possível ouvir o corpo técnico administrativo da Universidade, suas
necessidades e expectativas em relação ao seu setor e à Universidade, além de avaliar a qualidade
dos serviços prestados por ela. Com o resultado da pesquisa será possível direcionar as ações no
atendimento às demandas prioritárias da comunidade acadêmica, levando em conta suas próprias
vivências, opiniões e anseios.

(
(
(
(
(

1. Há quantos anos você trabalha na UCSal?
) Até 1 ano
) De 2 a 5 anos
) De 6 a 9 anos
) de 10 a 19 anos
) Acima de 20 anos

(
(
(
(

2. Sua contratação na UCSal se iniciou:
) Por concurso de provas e títulos.
) Por análise de currículo da Coordenação de seu setor.
) Por análise de currículo da Reitoria ou Pró-Reitorias
) Por indicação de um outro colaborador que trabalha ou já trabalhou na UCSal.

(
(
(
(
(
(
(

3. Qual é o seu nível de escolaridade?
) Fundamental incompleto
) Fundamental completo
) Médio completo
) Superior completo
) Superior cursando
) Superior Incompleto
) Pós-Graduação

(
(
(
(

4. Você exerce sua profissão também fora da UCSal?
) Não.
) Sim, em outra instituição privada.
) Sim, em uma instituição pública.
) Sim, mas de forma autônoma, negócio próprio.

5. Para você, a UCSal desfruta de uma boa imagem entre os colaboradores?
( ) Sim
( ) Não

(
(
(
(

6. Sobre sua segurança nos campi da UCSal:
) Sinto-me muito inseguro no interior do campus.
) Sinto-me muito seguro no interior do campus.
) Em alguns horários sinto-me seguro e outros não.
) Sinto-me inseguro e já fui vitima.

(
(
(
(

7. Como você avalia as áreas de lazer, descanso e alimentação do seu local de trabalho?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
8. Como você considera seu local de trabalho, condições físicas e equipamentos necessários
para o desenvolvimento das suas atividades?
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(
(
(
(

) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

9. Quando falta algum recurso em seu ambiente de trabalho e você solicita reposição, esse
processo acontece de forma fácil, rápida e pontual?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

10. Sobre a transparência dos procedimentos, agilidade no encaminhamento das demandas de
seu setor ou unidade, você considera a UCSal:
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

11. Como você avalia a atenção da UCSal em relação a sua saúde e de sua família, promoção
de atividades de lazer e integração, além de apoio psicológico quando necessário?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

12. Como você considera o estímulo de seus chefes diretos; eles ajudam você no trabalho,
dialogam e são amistosos?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

13. Existem reuniões periódicas de planejamento e avaliação com a finalidade de empreender
ações de melhoria de serviços, estabelecendo metas e elegendo prioridades entre seus
colegas de trabalho e os chefes de setor onde trabalha?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

14. Como você considera o incentivo da UCSal para seu aprimoramento profissional?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(

15. A UCSal aproveita cursos externos (técnicos, científicos, profissionais) que você possui para
sua formação continuada?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

(
(
(
(
(

16. Como você considera o Plano de Cargos e Salários (PCCS) da UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
) Não conheço o PCCS da UCSal
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(
(
(
(

17. Você vê possibilidade de crescimento de carreira, em curto ou médio prazo na UCSal?
) Sim
) Não
) Alguma possibilidade
) Não se aplica

(
(
(
(

18. O progresso profissional das pessoas na UCSal se dá com base no mérito de cada uma
delas?
) Sempre
) Quase sempre
) Raramente
) Nunca

(
(
(
(
(

19. Você tem uma relação boa com os estudantes, baseada no respeito, e do mesmo modo, os
estudantes tratam você assim?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
) Não se aplica. Não tenho atividades vinculadas aos alunos.

(
(
(
(
(

20. Você tem uma boa relação com os professores, os atende assim que pedem, com o respeito
e a dignidade que merecem e do mesmo modo, os professores tratam você assim?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo
) Não se aplica. Não tenho atividades vinculadas aos professores.

(
(
(
(

21. Como você considera a área de comunicação e marketing da UCSal?
) Fraco
) Regular
) Bom
) Ótimo

22. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), contendo a missão, os
objetivos, metas e planos futuros da UCSal?
( ) Sim
( ) Não
23. Gostaria de completar ou esclarecer alguma resposta anterior?
O que você mais gosta e menos gosta na sua Universidade (pontos positivos e negativos)?
Gostaria de sugerir, comentar ou compartilhar sua opinião acerca de algum tema ligado ao seu
setor e à Universidade que você considera importante?
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DA PESQUISA DISCENTE 2016.2
INSTRUMENTO DE PESQUISA – 2016.2

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSal
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO TRADICIONAL

Prezado (a) Estudante,
A partir desta página, você terá acesso ao questionário de avaliação de seu curso, que é aplicado
semestralmente aos estudantes de graduação. Os dados levantados ajudarão no processo contínuo
de aperfeiçoamento da UCSal. A participação na pesquisa é opcional. Solicitamos apenas que
responda a 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 para expressar 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 aplicam ao seu contexto acadêmico, utilize a escala sem
resposta.

VARIÁVEL DOCENTE

ITENS

Especificação

ESCALA

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

(O = 4)

(B = 3)

(R = 2)

(F = 1)

Sem
Resposta
(SR = 0)

1. Assiduidade e pontualidade às aulas.
2. Entusiasmo
com
a
disciplina
lecionada, despertando o interesse do
estudante em seu desenvolvimento
acadêmico profissional.
3. Conhecimento
atualizado
dos
conteúdos tratados na disciplina.
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4. Utilização de procedimentos didáticos
e metodológicos adequados à disciplina.
5. Apresentação e discussão do plano de
ensino no início do curso com ementa,
objetivos, conteúdos, estratégias de
avaliação da aprendizagem e indicação de
fontes bibliográficas.
6. Proposição de questões nas atividades
avaliativas coerentes com o conteúdo
lecionado.

VARIÁVEL DISCIPLINA

ITENS

ESCALA
Sem
Resposta

Especificação

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

(O = 4)

(B = 3)

(R = 2)

(F = 1)

(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.
5. Adequação dos processos de avaliação da
aprendizagem dos estudantes aos objetivos
da disciplina.

VARIÁVEL COORDENAÇÃO DE CURSO

ITENS

ESCALA
Sem
Resposta

Especificação

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

(O = 4)

(B = 3)

(R = 2)

(F = 1)

(SR = 0)

1. Relacionamento com o alunado.
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1. Presença durante os horários de
funcionamento do curso.
2. Empenho na resolução das solicitações e
necessidades dos alunos.
3. Planejamento e acompanhamento das
atividades desenvolvidas na unidade de
ensino.

VARIÁVEL SECRETARIA GERAL DE CURSOS (SGC)

ITENS

Especificação

ESCALA

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

(O = 4)

(B = 3)

(R = 2)

(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 estudantes.
5. Disponibilidade para orientação e
esclarecimento de dúvidas.
6 Atendimento da Subsecretária (se
utilizou).

VARIÁVEL INFRAESTRUTURA ACADÊMICA

ITENS

Especificação

ESCALA

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

(O = 4)

(B = 3)

(R = 2)

(F = 1)

Sem
Resposta
(SR = 0)
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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. Acervo bibliográfico existente na
biblioteca do seu campus, referente ao
seu curso.
VARIÁVEL CURSO

ITENS

ESCALA
Sem
Resposta

Especificação

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

(O = 4)

(B = 3)

(R = 2)

(F = 1)

(SR = 0)
1.Oferta de matriz curricular compatível
com os objetivos e perfil de egresso do
curso.
2. Oportunidade de estágios e de
desenvolvimento de atividades de extensão
articuladas ao ensino.
3.Oportunidade de desenvolvimento de
atividades de iniciação científica e de
pesquisa articuladas ao ensino.
4.Oferta de conteúdos que relacionem a
dimensão teórico- prática.
5.Utilização de recursos de comunicação
institucional para resolução das demandas
de seu curso.
6.Apoio e atendimento psicopedagógico ao
discente.

7. Oportunidade de desenvolvimento de
atividades extracurriculares diversificadas.
8. Possibilidade de empregabilidade no
âmbito de sua área de atuação.
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OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES (REGISTRE NESTE ESPAÇO OUTRAS INFORMAÇÕES NÃO
CONTEMPLADAS NAS QUESTÕES ANTERIORES):
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APÊNDICE C – QUADRO DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO

Curso/Setor: ____________________________________________
Ano 2016
Dimensão avaliada
(SINAES)

Ações Programadas

Ações Realizadas
Potencialidades

Fragilidades
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Dimensão avaliada
(SINAES)

Ações Programadas

Ações Realizadas
Potencialidades

Fragilidades
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Descreva aqui aspectos não contemplados no conjunto das questões abordadas
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