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I. APRESENTAÇÃO 

Com os meus cordiais cumprimentos, venho apresentar a toda a comunidade 

acadêmica da Universidade Católica do Salvador (UCSAL) o Relatório de Avaliação 

Institucional 2018, elaborado por nossa Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

Este Relatório 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 contem um conjunto de diagnósticos das áreas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, possibilitando fazer uma ampla avaliação 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 avaliação 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.  

Concluo, solicitando vossa estimada contribuição para que os esforços e os 

resultados das pesquisas avaliativas aqui apresentadas, possam dar suporte ao 

planejamento estratégico da UCSAL em suas diferentes dimensões e níveis de estrutura. 
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INTRODUÇÃO 

Este é o primeiro Relatório Parcial que integra o novo ciclo de autoavaliação 

Institucional 2018/2020, de acordo com as orientações do INEP/DAES/CONAES1. 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 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 2018, 

decorrentes dos processos de avaliação. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) tomou como base o conteúdo da Escuta UCSAL 2018, terceira edição, que 

teve a participação de toda a comunidade universitária (professores, estudantes e 

funcionários) e a pesquisa avaliativa sobre o cursos de graduação, realizada junto 

aos discentes, em 2018.2, com  avaliação de 7 (sete) variáveis: Docência,  

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

Acadêmica, Matriz Curricular e EAD – Disciplinas Semipresenciais, cada uma delas 

composta por uma série de itens relacionados aos diversos aspectos 

organizacionais  dos cursos de graduação. 

Os relatórios parciais das Pró-Reitorias, dos Coordenadores de Cursos, bem 

como os Assessoria de Comunicação e Marketing, Centro de Educação a Distância 

e Pastoral Universitária, também ofereceram subsídios para a elaboração do 

presente relatório. 

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

complementares. A parte introdutória contém uma breve caracterização da 

Universidade, missão, valores e dados gerais da UCSAL (candidatos inscritos nos 

processos seletivos, número de alunos matriculados, total de cursos, total de 

professores por titulação e regime de trabalho, total de funcionários, conceitos 

atribuídos pelo MEC aos cursos de graduação no ENADE  e CPC, conceitos dos 

cursos nas avaliações in loco, composição da CPA, planejamento estratégico de 

Avaliação Institucional 2018-2020. 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 do desenvolvimento deste 

documento são apresentados os resultados gerais da Escuta UCSAL e da pesquisa 

                                                           
1 Este primeiro relatório do ciclo é referente ao ano de 2018, o segundo relatório parcial será em 2019 
(consolidando os dados de 2018 e 2019) e o último, denominado relatório integral, será em 2020 (consolidando 
os dados do triênio). 
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discente 2018.2, contendo dados quantitativos e uma análise qualitativa das 

informações; em seguida é apresentada a descrição e análise das atividades 

desenvolvidas pela UCSAL em 2018, por Eixos e Dimensões do SINAES. 

Na quarta parte é realizada a análise dos dados e das informações em 

comparação com o que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(2016-2020); a quinta parte refere-se às linhas de ação e às prioridades 

estabelecidas para o ano de 2019, divididas por Eixos/Dimensões, e que foram 

elaboradas com base nas fragilidades da Universidade apontadas pela comunidade 

acadêmica. Por último, na sexta parte, apresenta-se a síntese das ações que foram 

desenvolvidas em 2018, com ênfase nas potencialidades e fragilidades da 

Universidade, com vistas ao recredenciamento institucional. 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO E DADOS GERAIS DA UCSAL: GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO  

A Universidade Católica do Salvador/UCSAL foi criada pelo Parecer CFE 

número 631 de 09 de Outubro de 1961 e reconhecida pelo Decreto número 58 de 18 

de Outubro de 1961. Em março de 2009, a UCSAL foi avaliada pela Comissão de 

Avaliação Externa do MEC/INEP, para fins de Renovação do Recredenciamento da 

Universidade e, em parecer final, a Comissão de Avaliadores foi favorável ao 

Recredenciamento da Universidade por 10 (dez) anos. 

A UCSAL é uma instituição de natureza confessional, comunitária e 

filantrópica, de caráter público não estatal, sem finalidade lucrativa, que aplica seus 

excedentes financeiros em seu próprio crescimento e melhorias. 

Exerce uma função educativa pública e goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, financeira e patrimonial, bem como observa o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PDI/UCSAL, 2016-2020, p.19). 

A UCSAL oferece 36 (trinta e seis) cursos de graduação (incluindo 

licenciaturas) e 5 (cinco) cursos de graduação tecnológica; 7 (sete) cursos da pós-

graduação stricto sensu (doutorado e mestrado) e 33 (trinta e três) cursos da pós-

graduação lato sensu (especialização). Em 2018, estão certificados 66 (sessenta e 

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

CNPQ, que sustentam o desenvolvimento de vários projetos de pesquisa, muitos 

destes apoiados em redes de caráter nacional e/ou internacional, e alguns apoiados 
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por agências de fomento. Integram a estes grupos de pesquisa, 264 (duzentos e 

sessenta e quatro) pesquisadores e 414 (quatrocentos e quatorze) estudantes em 

22 (vinte e duas) 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 pós-graduação. 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 63 (sessenta e três) bolsas de Iniciação 

Científica, sendo 18 (dezoito) do CNPq, 24 (vinte e quatro) da FAPESB, 12 (doze) 

da UCSAL, 5 (cinco) do CNPq Ensino Médio e 4 (quatro) do CNPq Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação.  

Os cursos de graduação tradicional, graduação tecnológica, especialização e 

stricto sensu estão distribuídos em 2 (dois) campi na cidade de Salvador (Pituaçu e 

Federação) e são  dotados de uma infraestrutura completa, salas de aula,  

laboratórios de uso específico dos cursos, laboratórios de informática, auditórios, 

quadras de esportes, bibliotecas, clínica de Fisioterapia e Núcleo de Prática Jurídica.  

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. 

A partir de 2014, a nova gestão da UCSAL iniciou um processo de 

reestruturação institucional com base nos processos de avaliação.  A necessidade 

de estabelecer novos padrões qualitativos e críticos das diferentes tarefas 

institucionais, impulsionou a decisão de instituir uma verdadeira e própria “cultura 

avaliativa” na Universidade. Para tanto, foi necessária a ampliação das funções da 

CPA e elaboração de um novo Projeto de Avaliação Institucional, articulado aos 

processos de planejamento e gestão universitária. Para além da coordenação dos 

processos internos de avaliação, desenvolvendo pesquisas junto à comunidade 

acadêmica e elaborando Relatórios consolidados sobre a realidade da Universidade 

e dos cursos, a CPA passou também a ter a responsabilidade de elaborar sínteses 

consolidadas das avaliações externas realizadas “in loco” pelo MEC, aproximando 
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as duas dimensões avaliativas, interna e externa, além de participar ativamente na 

atualização do PDI, em cumprimento da nova legislação, assim como nos trabalhos 

relacionados aos aspectos legais do Planejamento Estratégico e do 

Recredenciamento da Universidade.  

Mais recentemente, em julho de 2018, a UCSAL passou pelo Credenciamento 

de EAD e a Comissão avaliadora atribuiu à Universidade o conceito final 4 (quatro) 

(Portaria nº 370 de 23/04/2018). 

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. 

 

Missão 

A UCSAL ressalta como valor fundamental a dimensão comunitária que dá 

sentido à sua missão como universidade e como uma universidade católica, 

destacando o compromisso com a busca da verdade, na perspectiva da ciência e da 

fé, e com o significado humanístico da vida universitária. Compreende-se a essência 

humanística da UCSAL como síntese do compromisso com a formação de cidadãos 

atuantes, críticos e participativos, capazes de assumir a plenitude da condição 

humana, numa época marcada pela assunção de uma identidade  local e, ao mesmo 

tempo, planetária, e intervir positivamente nas questões existenciais, sociais e 

ambientais próprias do seu tempo. 

Nesta perspectiva, a Missão da UCSAL explica a razão de sua existência: 

“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 

Tendo em vista proporcionar uma formação inspirada em valores 

humanísticos, em conformidade com a sua vocação filantrópica, confessional e 

comunitária, que, por sua vez, subsidia a sua missão como universidade católica, a 

UCSAL explicita para o horizonte 2016-2020 o seu desfio estratégico e sinaliza a 

direção a ser seguida por todos à luz dos desafios típicos da sociedade 
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contemporânea. Neste sentido, propõe-se a ser “referência nacional e internacional 

como universidade comunitária, reconhecida pela excelência acadêmica e 

comprometida com o desenvolvimento regional”, pautando-se nos seguintes valores: 

 

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 para o desenvolvimento integral da pessoa. 

 

Finalidades  

A Universidade Católica do Salvador é inspirada em uma filosofia cristã e tem 

por finalidade máxima a promoção dos mais nobres valores humanos, através dos 

diversos ramos do saber, e a aproximação entre a ciência e a fé católica, na 

investigação da verdade e na reflexão dos problemas humanos, com especial 

atenção às implicações, ética e moral, bem como a seus princípios e objetivos 

fundamentais, abrangentes ao ensino, à pesquisa e à extensão. A seguir, apresenta-

se um detalhamento das finalidades da UCSAL: 

I. Disseminar o ensino, a pesquisa e a extensão de natureza teológica, 

filosófica e científica e o respeito aos princípios e institutos 

confessionais. 

II. Exercer a autonomia universitária para ministrar o ensino superior em 

todas as suas modalidades. 

III. Fomentar a liberdade acadêmica para o desenvolvimento da 

comunidade, atenta aos princípios da solidariedade e do respeito à 

dignidade e aos direitos essenciais da pessoa humana. 

IV. Estimular o desenvolvimento cultural, a produção científica e o 

pensamento reflexivo. 
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V. Formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborando 

na sua formação contínua. 

VI. Promover a pesquisa e a investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da 

cultura, entendimento do homem e do meio em que vive. 

VII. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional, assim como possibilitar a correspondente concretização, 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

VIII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 

IX. Promover a extensão, visando a difusão das conquistas e benefícios 

da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. 

X. Assegurar aos seus membros plena liberdade de estudo, pesquisa, 

ensino e extensão no âmbito e competência de cada um, 

salvaguardando os direitos civis e os compromissos éticos com a 

verdade e o bem comum, vedados o proselitismo e a propaganda 

político-partidária, dentre outros.  
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Dados gerais da UCSAL: Candidatos inscritos nos processos seletivos, Número de 

alunos matriculados, Total de cursos, Total de alunos, Percentual de professores por 

titulação e regime de trabalho, total de funcionários, Situação legal dos cursos na 

graduação e pós-graduação, Conceitos atribuídos pelo MEC/INEP no ENADE e 

CPC e Conceitos obtidos dos cursos avaliados “in loco”. 

Candidatos Inscritos nos Processos Seletivos 

 O quadro abaixo mostra o número de inscrições nos processos seletivos de 

2018.  

Quadro 1: Número de candidatos inscritos nos processos seletivos da UCSAL em 2018.  

Semestre 
Processo 
seletivo 

Tradicional 

Processo 
Seletivo – 
Vestibular 

Social 

Processo 
Seletivo 

Complementar 

Processo 
Seletivo 

Vestibular 
Agendado 

ENEM 
Total de 
Inscritos 

2018.1 267 140 400 352 1.706 2.865 
2018.2 1.424 -  1.193 1.049 3.666 
Total 
Geral 1.691 140 400 1.545 2.755 6.531 

Fonte: Setor de Ingresso. 

Chama a atenção o significativo número de alunos inscritos nos processos 

seletivos da UCSAL, em 2018.2, superior ao de 2018.1, contrariando as estatísticas 

dos anos anteriores onde, no meio do ano, a procura tem sido mais baixa. De 

acordo com o Relatório de Autoavaliação 2017- CPA/UCSAL, foi maior o número 

total de candidatos inscritos em 2017.1 (1.925 candidatos), comparativamente com o 

de 2017.2 (apenas 644 candidatos inscritos).  

Merece também reflexão a quantidade de candidatos que realizaram sua 

inscrição, em 2018.2, através de vestibular agendado e nota no ENEM, com um total 

de 2.242 (dois mil, duzentos e quarenta e dois) candidatos inscritos, contra apenas 

1.424 (mil, quatrocentos e vinte e quatro) de inscrições realizadas via vestibular 

tradicional.  

Comparativamente com o ano de 2017 houve, em 2018, um aumento 

acentuado de candidatos inscritos nos diversos seletivos promovidos pela UCSAL 

(6.531 em 2018 contra 2.569 em 2017), dando indicativos de sinais positivos em 

relação à procura de estudantes pela UCSAL. Se a comparação, no entanto  for feita 

com os anos anteriores, a partir do Vestibular Social,   tem havido  uma diminuição 

expressiva de  estudantes inscritos nos diversos processos seletivos promovidos 

pela UCSAL. 
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Número de Alunos Novos 

Quadro 2: Número de alunos novos matriculados na UCSAL em 2018. 

Ano/Semestre Total de 
matriculados 

2018.1 992 
2018.2 572 
Total Geral 1.564 

Fonte: Setor de Ingresso. 

Em relação às matrículas dos alunos novos no ano de 2018, apresentadas no 

quadro acima, as matrículas do primeiro semestre são superiores às 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 também uma 

evolução em 2018 em relação a 2017. Em 2018 houve 1.564 (mil, quinhentos e 

sessenta e quatro) alunos novos matriculados, contra 1.019 (mil e dezenove) em 

2017 (Relatório de Autoavaliação Institucional 2017 CPA/UCSAL). 

Se a análise comparativa, no entanto, for realizada entre os alunos inscritos 

nos processos seletivos da UCSAL, em 2018, e os alunos efetivamente matriculados 

no mesmo ano, observa-se uma perda considerável de potenciais alunos. De 6.531 

(seis mil, quinhentos e trinta e um) candidatos inscritos nos processos seletivos, 

apenas 1.564 (mil, quinhentos e sessenta e quatro) estudantes se matricularam na 

UCSAL, o correspondente a 23,94%, dando indicativos de que há  fragilidades 

institucionais nos processos  e mecanismos de captação e  de matrícula de alunos 

novos. 

 

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 2018. 

Cursos 2018 
Graduação Tradicional 36 
Graduação Tecnológica 5 
Lato Sensu 33 
Stricto Sensu 7 
Total 81 

Fonte: Secretaria Geral da Graduação e da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 
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 Em relação ao total de cursos em funcionamento na Universidade Católica do 

Salvador, de acordo com os dados apresentados no quadro acima, observa-se um 

total de 81 (oitenta e um) cursos, 41 (quarenta e um) cursos de graduação e 40 

(quarenta) cursos de pós-graduação. A graduação tradicional e a pós-graduação lato 

sensu representam a maior parte dos cursos em funcionamento na Universidade, 

enquanto que os cursos tecnológicos e os cursos stricto sensu, representam número 

bem menor.   

 A pós-graduação stricto sensu da UCSAL possui 4 (quatro) programas, com 

um total de 7 (sete) cursos (4 mestrados, sendo 3 acadêmicos  e 1 profissional e 3 

doutorados) e esse número se manteve sem alteração em 2018. 

 

Total de Alunos 

 Em relação ao total de alunos matriculados, a Universidade Católica do 

Salvador, de acordo com os dados apresentados no quadro abaixo, encerrou o ano 

de 2018 com 6.596 (seis mil, quinhentos e noventa e seis) alunos na graduação 

tradicional, 148 (cento e quarenta e oito) matriculados na graduação tecnológica, 

942 (novecentos e quarenta e dois) na especialização e 245 (duzentos e quarenta e 

cinco) no mestrado e doutorado, totalizando um total de 7.931 (sete mil, novecentos 

e trinta e um) alunos. Comparando esses dados com os do ano anterior (8.832 

alunos no semestre 2017.1), observa-se que houve uma diminuição de 900 alunos, 

um percentual de queda de 10,19%. 

Quadro 4: Total de alunos matriculados em 2018.2 na Graduação e Pós-Graduação. 

Total de Alunos Matriculados em 2018.2 

Graduação Tradicional 6.596 

Graduação Tecnológica 148 

Pós-Graduação Stricto Sensu 245 

Pós-Graduação Lato Sensu 942 

T O T A L 7.931 

Fonte: Secretaria Geral da Graduação e da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 
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Quadro 5: Número de alunos matriculados em 2018.2 na Graduação, por curso.  

 Curso Alunos 

Graduação Tradicional 

Administração 237 

Arquitetura e Urbanismo 109 

Biomedicina 110 

Ciências Biológicas 129 

Ciências Contábeis 113 

Ciências Econômicas 8 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 92 

Comunicação Social – Relações Públicas 13 

Direito 3.077 

Educação Física 178 

Enfermagem 191 

Engenharia Civil 749 

Engenharia Mecânica 102 

Engenharia Química 87 

Engenharia de Software 119 

Filosofia 74 

Fisioterapia 191 

Geografia 46 

História 93 

Letras – Inglês 54 

Letras – Português 44 

Matemática 71 

Música  139 

Nutrição 125 
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 Curso Alunos 

Graduação Tradicional 

Pedagogia 112 

Psicologia 78 

Serviço Social 140 

Sistema de Informação 20 

Teologia 95 

  Total Graduação Tradicional 6.596 

Fonte: Secretaria Geral da Graduação. 

 

Quadro 6: Número de alunos matriculados em 2018.2 na Graduação Tecnológica, por curso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria da Graduação e da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 

 

 De um modo geral, houve uma diminuição de alunos nos cursos de 

graduação no ano de 2018, comparativamente com o ano 2017. Constituem 

exceção os cursos de Arquitetura, Biomedicina e Psicologia, que ainda não tiveram 

alunos formados e que, portanto,  ainda estão em processo  de expansão natural, 

com curva ascendente de crescimento de alunos.  Alguns cursos também tiveram 

aumento de alunos em 2018, como Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Filosofia, Fisioterapia, Geografia, Música, Teologia e Análise de Desenvolvimento de 

Sistemas. Nos demais, houve diminuição de alunos.  

 Chama a atenção o número muito reduzido de alunos em alguns cursos da 

graduação tradicional como, por exemplo, em Ciências Econômicas (8), Relações 

Publicas (13), Geografia  (46), Sistema de informação (20), alguns dos quais se 

encontram em processo de extinção. Na graduação tecnológica esse número 

reduzido de alunos ainda é mais evidente, como, por exemplo, em Gestão de 

Curso Alunos 
Graduação Tecnológica 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 62 

Gastronomia 74 

Gestão de Recursos Humanos 1 

Gestão de Recursos Humanos – EAD 9 

Redes de Computadores 2 

Total Graduação Tecnológica 148 
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Recursos Humanos (1) e Redes de Computadores (2), alguns deles também em 

processos de extinção.  O curso de Recursos Humanos em EAD é um curso novo e 

está iniciando também com número bastante reduzido de alunos.  

Quadro 7: Número de alunos da Pós-Graduação Lato Sensu em 2018.2, por curso. 

Alunos da Pós-Graduação Lato Sensu  

Curso Total de Alunos 

Direito e Processo do Trabalho 26 

Direito Médico, Biodireito e Bioética 35 

Direito Processual Civil 41 

Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos 32 

Gestão de Conflitos e Mediação 17 

Direito Público Municipal 75 

Ciências Criminais 81 

MBA em Desenvolvimento de Líderes e Gestão de 
Equipes de Alta Performance 

20 

MBA em Administração/Gestão de Negócios 22 

MBA em Gestão de Projetos 34 

MBA em Controladoria e Compliance 35 

MBA em Finanças Corporativas, Mercados 
Financeiros e Finance Intelligence 

18 

MBA em Tecnologias e Aplicações de Business 
Intelligence 

25 

MBA em Gestão de Recursos Humanos/Gestão de 
Pessoas 

32 

MBA em logística e Supply Chain 20 

MBA em Gestão da Qualidade e Segurança em Saúde 
– Ênfase em Acreditação 

19 

Administração e Gestão de Empresas 23 

Enfermagem Obstétrica e Ginecológica 31 

Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma 30 
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Alunos da Pós-Graduação Lato Sensu  

Logoterapia e Análise Existencial 41 

Gerontologia 15 

Gestão e Modelagem do Controle Interno Público 
Municipal 

3 

Gestão em Políticas de Assistência Social no Contexto 
do SUAS 

25 

Gestão Pública e Política Legislativa Municipal 1 

Engenharia de Processos Químicos 42 

Engenharia de Segurança do Trabalho 49 

Psicologia Organizacional e do Trabalho 9 

Comunicação e Marketing Digital, Web Jornalismo e 
Novas Mídias 

38 

Realidade e Sentido: Análise Filosófica do Presente 3 

Psicopedagogia 46 

Religião e Educação na Contemporaneidade 20 

Docência e Novas Tecnologias 27 

Família 7 

Total de alunos 942 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação Lato Sensu. 

 
Quadro 8: Número de alunos ativos da Pós-Graduação Stricto Sensu em 2018.2, por curso. 

 Alunos ativos da Pós-Graduação Stricto Sensu  

Total de Alunos por 
Ano 

Mestrado em 
Família na 
Sociedade 

Contemporâne
a 

Doutorado 
em Família 

na 
Sociedade 
Contempor

ânea 

Mestrado em 
Planejamento 
Territorial e 

Desenvolvime
nto Social 

Doutorado em 
Planejamento 
Territorial e 

Desenvolvime
nto Social 

Mestrado em 
Políticas 
Sociais e 
Cidadania 

Doutorado 
em 

Políticas 
Sociais e 
Cidadania 

Mestrado 
em 

Planeja-
mento 

Ambiental 

2018.2 46 35 16 28 50 30 40 

Total de alunos Matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu em 2018.2 245 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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Total de Professores por Titulação e Regime de Trabalho 

Quadro 9: Percentual de Professores por titulação – 2018 

Titulação Número de docentes % 

Doutores 112 26,29 

Mestres 230 53,99 

Especialistas 84 19,72 

Total 426 100,00 
Fonte: Procuradoria Institucional UCSAL. 

 Quanto à titulação do corpo docente, a UCSAL possui, de acordo com o 

quadro acima, 26,29% de professores doutores e 53,99% de professores mestres, 

perfazendo um total de 80,28%. Apesar desta situação praticamente ter se mantido 

em relação a 2017, tem se observado, nos últimos anos, uma evolução significativa 

do número de mestres e doutores na Universidade e uma diminuição progressiva de 

professores especialistas.  

 Este é um indicativo de que a Universidade tem como um de seus objetivos 

principais, a ampliação da produção intelectual institucionalizada, tendo em seus 

quadros,  professores, na sua maioria,  mestres e doutores. 

Quadro 10: Professores por tipo de Regime de Trabalho - 2018 

Regime de tempo Número de docentes % 

Tempo Integral 143 33,56 

Tempo Parcial 118 27,70 

Horistas 165 38,73 

Total 426 100,00 
Fonte: Procuradoria Institucional UCSAL. 

 Considerando o número de professores contratados em regime de RTC, 

tempo parcial ou integral, a UCSAL atingiu em 2018 o percentual de 61,26% de 

professores com este  regime de trabalho,  contra 38,73% de professores  que são 

apenas  horistas, dando indicativos que os professores têm carga horária suficiente 

para desenvolver atividades ligadas  ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

Total de Funcionários  

 A Universidade Católica do Salvador possui o total de 426 (quatrocentos e 

vinte e seis)  funcionários, dado referente ao mês de dezembro de 2018.  
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Situação legal dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu no e-

MEC e CAPES 

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

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

stricto sensu. 

Quadro 11: Situação legal dos Cursos de Graduação no e-MEC. 

Cursos de Graduação no e-MEC 

Cursos Atos Autorizativos Documento / Ato / Portaria 

Administração 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 271, de 

03/04/2017 

Arquitetura e Urbanismo Autorização 
Art. 28º, Decreto nº 5.773 de 

09/05/2006 

Artes Visuais Reconhecimento Portaria 404, de 29/09/1982 

Biomedicina Reconhecimento 
Portaria nº 1.011 de 

25/09/2017 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

Renovação de 
Reconhecimento 

Portaria nº 1.095 de 
24/12/2015 

Ciências Biológicas – 
(Licenciatura) 

Renovação de 
Reconhecimento 

Portaria nº 795 de 
14/12/2016 

Ciências Contábeis 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 706 de 

18/12/2013 

Ciências Econômicas 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 580 de 

12/11/2013 

Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda 

Renovação de 
Reconhecimento 

Portaria nº 271 de 
03/04/2017 

Direito 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 765 de 

21/07/2017 

Educação Física 
(Bacharelado) 

Renovação de 
Reconhecimento 

Portaria nº 833 de 
16/12/2016 

Educação Física 
(Licenciatura) 

Renovação de 
Reconhecimento 

Decreto nº 79.853 de 
23/06/1977 

Enfermagem  Renovação de Portaria nº 932 de 
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Cursos de Graduação no e-MEC 

Reconhecimento 24/08/2017 

Engenharia Civil 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 766 de 

26/10/2018 

Engenharia Mecânica Autorização 
Art. 28, Decreto nº 5.773 de 

09/05/2006 

Engenharia de Software Autorização 
Art. 28, Decreto nº 5.773 de 

09/05/2006 

Engenharia Química Autorização 
Art. 28, Decreto nº 5.773 de 

09/05/2006 

Filosofia (Bacharelado) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 795 de 

14/12/2016 

Filosofia (Licenciatura) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 795 de 

14/12/2016 

Fisioterapia 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 822 de 

30/12/2014 

Geografia (Bacharelado) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 574 de 

30/09/2016 

Geografia (Licenciatura) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 1.095 de 

24/12/2015 

História (Licenciatura) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 1.095 de 

24/12/2015 

Letras – Inglês (Licenciatura) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 340 de 

28/07/2016 

Letras – Português 
(Licenciatura) 

Renovação de 
Reconhecimento 

Portaria nº 340 de 
28/07/2016 

Matemática 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 1.095, de 

24/12/2015 

Música (Licenciatura) 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 1.199, de 

24/11/2017 

Nutrição Autorização 
Art. 28, Decreto nº 5.773 de 

09/05/2006 

Pedagogia 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 795 de 

14/12/2016 
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Cursos de Graduação no e-MEC 

Psicologia Autorização  
Portaria nº 842 de 

16/12/2016 

Relações Públicas Autorização 
Art. 28, Decreto nº 5.773 de 

09/05/2006 

Secretariado Executivo 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 695 de 

17/11/2014 

Serviço Social 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 822 de 

30/12/2014 

Sistemas de Informação 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 1.095 de 

24/12/2015 

Teologia 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 271 de 

03/04/2017 

Fonte: UCSAL – Procuradoria Institucional. 

Quadro 12: 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 nº 1.095 de 
24/12/2015 

Gastronomia Reconhecimento 
Portaria nº 195 de 

10/05/2013 

Gestão de Recursos Humanos 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 706 de 

18/12/2013 

Gestão de Recursos Humanos 
- EAD 

Autorização 
Portaria nº 370 de 

23/04/2018 

Redes de Computadores 
Renovação de 

Reconhecimento 
Portaria nº 1.095 de 

24/12/2015 

Fonte: UCSAL – Procuradoria Institucional. 
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Conceitos atribuídos pelo MEC/INEP aos Cursos de Graduação/UCSAL no 

ENADE e CPC (último ciclos avaliativo)2 

 Considerando o último ciclo avaliativo do ENADE , 2015-2017, apresenta-se, 

no quadro abaixo, os conceitos  obtidos pelos cursos de graduação da  UCSAL no 

ENADE e CPC nesse período:  

Quadro 13: Conceitos dos cursos da UCSAL no ENADE e CPC- 2015-2017 

Grupo 
Vermelho 

2015 (IGC = 3) ENADE CPC 

Administração  3 3 

Ciências Contábeis 2 2 

Direito  3 3 

Gestão de Recursos Humanos - Tecnológico 2 2 

Logística – Tecnológico S/C S/C 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 2 3 

Secretariado  S/C S/C 

Grupo 
Verde 

Ano: 2015 (IGC = 3) ENADE CPC 

Gastronomia 1 2 

Ano: 2016 (IGC = 3) ENADE CPC 

Educação Física – Bacharelado 3 3 

Enfermagem 3 2 

Fisioterapia 3 3 

Serviço Social 3 3 

Grupo 
Azul 

Ano: 2017  (IGC = 3) ENADE  CPC 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 
Tecnológico 

3 2 

Ciências Biológicas – Bacharelado 3 - 

Ciências Biológicas – Licenciatura 3 2 

                                                           
2
 Grupo Verde, Grupo Azul e Grupo Vermelho: Nota Técnica nº 50006/2015/DIREG/SERES/SERES 
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Educação Física – Licenciatura 2 3 

Engenharia Civil 2 3 

Filosofia – Bacharelado 3 4 

Geografia – Bacharelado S/C S/C 

Geografia – Licenciatura 4 4 

História – Bacharelado S/C S/C 

História Licenciatura 3 3 

Letras – Português – Licenciatura 3 3 

Letras – Inglês 3 3 

Matemática 2 3 

Música (Licenciatura) 2 2 

Pedagogia 3 3 

Redes de Computadores (Tecnológico) 2 3 

Sistemas de Informação (Informática) 2 2 

FONTE: E-MEC. 

 Em relação ao conceito ENADE, dos 25 (vinte e cinco) cursos de graduação 

avaliados, nos anos 2015 a 2017,  a UCSAL  apresenta  a seguinte situação: 

• 1 (um) curso (Geografia- Licenciatura) obteve conceito 4 (quatro).  

• 14 (quatorze) cursos (Administração, Direito, Educação Física-Bacharelado, 

Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social, Análise de  Sistemas - 

Tecnológico, Ciências Biológicas-Bacharelado, Ciências Biológicas-

Licenciatura, Filosofia- Bacharelado, História-Licenciatura; Letras Português-

Licenciatura, Letras Inglês e Pedagogia) obtiveram conceito 3 (três).  

• 9 (nove) cursos (Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos - 

Tecnológico, Comunicação Social-Publicidade e Propaganda, Educação 

Física-Licenciatura, Engenharia Civil, Matemática, Música-Licenciatura, 

Redes de Computadores-Tecnológico e Sistemas de Informação 

(Informática)) obtiveram conceito 2 (dois).  

•  1 (um) curso (Gastronomia – Tecnológico) obteve conceito 1 (um). 
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• 4 (quatro) cursos (Logística-Tecnológico, Secretariado, Geografia- 

Bacharelado e História-Bacharelado) ficaram sem conceito, por insuficiência 

de alunos  em função de  estarem em processo de extinção. 

  A nota dos cursos no ENADE varia de 1 (um) a 5 (cinco) e depende de 2 

(duas) variáveis: o desempenho dos estudantes concluintes na Formação Geral e o 

desempenho dos estudantes concluintes no Componente Específico.  A nota final é 

a média ponderada da nota padronizada dos concluintes no Componente Específico 

e da nota padronizada dos concluintes na Formação Geral. A parte específica 

contribui com 75% da nota final e a Formação Geral contribui com 25%.  

  Ao analisarmos os relatórios do INEP, ENADE 2017, observa-se que os 

cursos da UCSAL, de maneira geral, obtiveram médias menores que as do Brasil, 

tanto na parte de Formação Geral, quanto no Componente específico, o que explica  

o elevado número de cursos da UCSAL com conceito baixo no ENADE. As 

exceções são Geografia – Licenciatura, Engenharia Civil e Ciências Biológicas  

cujas médias dos estudantes da UCSAL, na parte de  Formação Geral,  foram 

superiores às do Brasil e  os cursos de  Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Pedagogia  e Geografia-Bacharelado  que, no Componente Específico,  também 

obtiveram médias superiores às do Brasil. 

 Em relação ao Questionário do Estudante, os resultados do relatório da 

UCSAL, demostram, de um modo geral, boa satisfação dos estudantes com o curso, 

comparativamente com os  dados das outras Regiões e do Brasil, principalmente  

em relação à formação integral recebida durante o curso, ao desenvolvimento de 

metodologias reflexivas e críticas, a uma consciência ética para o exercício 

profissional. Já em relação à contribuição do plano de ensino para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, à participação dos estudantes em  

projetos de iniciação científica  e  à oportunidade  de realizarem intercâmbios  no 

país e fora do país alguns cursos da UCSAL obtiveram médias inferiores às do 

Brasil.  

 Analisando ainda o Quadro 13, em relação aos resultados da UCSAL no 

CPC, alguns cursos (8), obtiveram conceito abaixo de 3  (1 e 2) e,  por essa razão,  

merecem uma atenção especial por parte da Universidade, considerando os  
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conceitos e índices de referência  do MEC3.  São eles: Ciências Contábeis, Gestão 

de Recursos Humanos-Tecnológico; Gastronomia-Tecnológico; Enfermagem, 

Análise de Sistemas-Tecnológico; Ciências Biológicas-Licenciatura; Música- 

Licenciatura e Sistemas de Informação (Informática). 

Conceitos obtidos pela UCSAL nos cursos avaliados “in loco” pelo MEC/INEP 

no período 2016-2018 

Quadro 14: Conceitos obtidos nos cursos avaliados “in loco” pelo MEC/INEP. 
 

CURSOS 

 

TIPO DE REGULAÇÃO – ANO 2016  

DATA DA 
VISITA/ANO 

 

CONCEIT
O FINAL 

AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

Psicologia X   31/07 a 03/08/2016 5 

Educação Física 
(Bacharelado) 

  X 03 a 06/08/2016 3 

Enfermagem   X 03 a 06/08/2016 4 

CURSOS 

TIPO DE REGULAÇÃO – ANO 2017 
DATA DA 

VISITA/ANO 
CONCEIT
O FINAL AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Biomedicina  X  09 a 12/04/2017 4 

Música   X 17 a 19/05/2017 5 

Educação Física 
(Licenciatura)  

  X 12 a 15/11/2017 3  

 

CURSOS 

TIPO DE REGULAÇÃO – ANO 2018 
DATA DA 

VISITA/ANO 
CONCEIT
O FINAL AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Engenharia Civil   X 10 a 13/06/2018 4 

Gestão de 
Recursos 

Humanos (EAD) 

X   11 a 14/07/2018 5 

Gastronomia   X 21 a 24/11/2018 4 

Engenharia 
Química 

 X  05 a 08/12/2018 4 

Nutrição   X  16 a 19/12/2018 4 

FONTE: Procuradoria Institucional UCSAL 

                                                           
3 O CPC atribui conceitos que vão de 1 (um) até 5 (cinco). Dessa forma, os cursos que obtiverem 
CPC três, ou acima de três, ficam dispensados da visita dos avaliadores. Já os cursos que obtiverem 
CPC um e dois devem, obrigatoriamente, solicitar a visita in loco para nova avaliação (Instrumento de 
Avaliação Externa, MEC/ INEP, 2017). 
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 Em relação às avaliações externas, a UCSAL recebeu, no período 2016- 

2018, 11 (onze) visitas do MEC, a maioria para fins de reconhecimento e   

renovação de reconhecimento.  Os cursos de Psicologia e Gestão de Recursos 

Humanos (EAD)  foram  avaliados para fins de autorização. 

 A média dos conceitos obtidos foi muito boa com destaque para o Curso de 

Psicologia, Música e RH-EAD, que obtiveram conceito 5 (cinco), considerado um 

conceito de excelência  e  os demais cursos, obtiveram conceito  final  4 (quatro), 

considerado um conceito muito bom pelo MEC. 

Os quadros acima mostram claramente  que, nas avaliações in loco, onde os 

cursos são avaliados de forma mais completa, levando em conta a realidade dos 

cursos da Universidade nos aspectos organização didático-pedagógica, corpo 

docente e infraestrutura, há uma tendência dos conceitos serem mais elevados, se 

comparados com o CPC do curso, que é um conceito fortemente afetado pela 

percepção dos alunos. Esta qualidade alcançada nos cursos de graduação visitados, 

pode ser percebida tanto ao nível das ações empreendidas pela Administração geral 

com a recuperação da infraestrutura física, investimentos em laboratórios e 

biblioteca, como também nos aspectos pedagógicos dos cursos, com a 

reestruturação dos currículos e constante avaliação dos cursos pela CPA e 

consequente plano de ação com vista à correção das dificuldades detectadas.    
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Quadro 15: 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 

Registro: nº 
28003012004M7 

Em 
funcionamento 

Homologado pelo CNE (Portaria 
MEC 1077 de 31/08/2012, DOU 

13/09/2012). 

Mestrado 

Acadêmico 
5 

Registro nº 
28003012004P7 

Família na Sociedade 
Contemporânea 

Registro: nº 
28003012004D8 

Em 
funcionamento 

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 

Em 
funcionamento 

Homologado pelo CNE (Portaria 
MEC 1077 de 31/08/2012, DOU 

13/09/2012). 

Mestrado 

Acadêmico 
4 

Registro nº 
28003012003P

0 Políticas Sociais e 
Cidadania 

Registro nº 
28003012007D7 

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 

Registro: nº 
28003012002M4 

Em 
funcionamento 

Homologado pelo CNE (Portaria 
MEC 1077 de 31/08/2012, DOU 

13/09/2012). 

Mestrado 

Acadêmico 

 

 

4 

 

 

 

 

Registro nº 
28003012002P4 

Planejamento 
Territorial e 
Desenvolvimento 
Social 

Registro: nº 
28003012002D5 

Em 
funcionamento 

Homologado pelo CNE (Portaria 
1.009, DOU 11/10/2013). 

Doutorado 4 

Planejamento 
Ambiental 

Registro: nº 
28003012005F6 

Em 
funcionamento 

Homologado pelo CNE (Portaria 
MEC 1077 de 31/08/2012, DOU 

13/09/2012). 

Mestrado 
Profissional 

3 
Registro nº 

28003012005P3 

Fonte: UCSAL – Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 
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 Na pós-graduação stricto sensu, a UCSAL também tem se destacado com 

aprovação pela CAPES de 4 (quatro) mestrados e 3 (três) doutorados  avaliados, na 

sua maioria, com nível muito bom.  Os programas de Mestrado e Doutorado de 

Família na Sociedade Contemporânea são referência nacional e obtiveram nota 5 

(cinco) e os Programas de Mestrado e  Doutorado  em  Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento local e os de Políticas Sociais e Cidadania obtiveram nota 4  

(quatro). 

 Em dezembro de 2018, a UCSAL teve o Mestrado em Direito – Alteridade e 

Direitos Fundamentais aprovado pela CAPES, com abertura de turmas prevista para 

março de 2019. 

 A UCSAL não possui nenhum programa stricto sensu com conceito 6 (seis) e 

7 (sete) pela CAPES.  Para atingir essas notas é necessário aumentar a 

produtividade dos professores e fortalecer a internacionalização nos programas e, 

nesse sentido, está sendo organizado um Minter – Mestrado Interinstitucional no 

Programa de Família, atualmente com nota 5 (cinco). 

 

Composição da Comissão Própria de Avaliação 

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

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

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

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

Educação Superior. 

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

regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 

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

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

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

sistematização e prestação das informações solicitadas pelo INEP. A composição 

mais recente se deu em 2018, através do Ato nº 003-A de 20 de janeiro de 2018 

com os seguintes representantes: 
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Quadro 16: Composição Atual da CPA. 

COORDENAÇÃO 

Antônio Alberto da Silva Monteiro de Freitas Coordenador 

Prof. Luiz Carlos Almeida de Andrade Fontes Vice-coordenador 

REPRESENTANTES 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 
Prof.ª Francis Karol G. de Almeida Docente  

Prof. Sílvio Roberto Cirne Bello Docente  

Func. Migracia Simone Teles da Cunha Silva Técnico-administrativo 
Func. Patrícia Faneca Correia Técnico-administrativo 
Acad. Jardeson dos Santos Batista Discente 
Acad. Lais Bailhão Santana Discente 
Rep. Civil Dra. Nádia Hage Fialho Comunidade Civil 

Período de mandato da CPA Ato de designação da CPA 
De 20.01.2018 a 22.01.2019 Ato nº 003-A de 20 de janeiro de 2018. 

Fonte: UCSAL – GABRE. 

A partir de 2014, no contexto da nova gestão, a CPA tem dado ênfase à 

Avaliação Institucional articulada ao Planejamento Institucional 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. 

Em 2018, além da elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, a 

CPA também elaborou o Diagnóstico Institucional Consolidado, referente à pesquisa 

Avaliativa Escuta UCSAL, 3ª edição, elaborou o Projeto Estratégico de 

Autoavaliação, com apresentação dos novos elementos que farão parte do processo 

de autoavaliação. 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 dos cursos de Nutrição, Gastronomia, Engenharia Química, 

Engenharia Civil, Gestão de RH-EAD e  Credenciamento da UCSAL-EAD. 

Ainda no ano de 2018, 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 atualização do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Foram desenvolvidos, durante o ano de 2018, 

estudos de atualização desse documento, de acordo com a nova legislação e  ações 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

33 
 

regulares para promover a articulação entre os resultados das avaliações realizadas 

pela CPA e as metas e ações institucionais propostas no PDI 2016-2020. 

 Os Relatórios de Autoavaliação, de periodicidade anual, encaminhados para 

o MEC/ INEP 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 pelas pesquisas 

realizadas com a comunidade acadêmica no 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. 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 2018-2020 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, elaborou seu Planejamento 

Estratégico para 2018-2020, com base no Eixo 1 do Instrumento de Avaliação 

Externa “Planejamento e Avaliação Institucional”.   

O projeto de Planejamento Estratégico/UCSAL - Planejamento e Avaliação 

Institucional 2018-2020 foi estruturado em 4 (quatro) partes complementares, 

articuladas entre si: aspectos legais contidos no Instrumento de Avaliação Externa 

para Recredenciamento - Eixo 1; Aspectos legais; Diagnóstico dos processos de 

planejamento e avaliação; Plano de ação  e  Acompanhamento das atividades. 

A seguir apresenta-se um breve resumo destas etapas que fazem parte da 

matriz de informação contida no referido documento e que tem como foco principal a 

referência legal do Ministério da Educação para fins de Avaliação das IES e mais 

especificamente o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional e respectivos 

indicadores. O critério de análise é o conceito 5 (cinco), conforme explicitado abaixo: 
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1ª ETAPA: Aspectos Legais: Instrumento de Avaliação Externa para o 

Recredenciamento – Eixo 1  

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional - Peso 10 Pesos por 
Indicador 

Indicador 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 
Avaliação Institucional. 2 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE 

5 

Relato Institucional analisa e sintetiza o histórico da IES, o conceito de 
avaliações externas, o desenvolvimento e divulgação dos processos de 
autoavaliação, o plano de melhorias e processos de gestão a partir das 
avaliações externas e internas, demonstra a implementação de ações efetivas 
na gestão da IES, evidencia a evolução institucional e é apropriado pelos 
gestores, docentes/colaboradores e discentes. 

Indicador 1.2 Processo de Autoavaliação Institucional. 2 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE 

5 

Há processo de autoavaliação institucional e atende às necessidades 
institucionais, como instrumento de gestão e de ação acadêmico-
administrativa de melhoria institucional, com evidência de que todos os 
segmentos da comunidade acadêmica estão sensibilizados e se apropriam 
seus resultados. 

Indicador 1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica. 2 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE  

5 
Os resultados divulgados, referentes à autoavaliação institucional e às 
avaliações externas, são analíticos e apropriados por todos os segmentos 
da comunidade acadêmica. 

Indicador 1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados. 

2 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE 

5 
Os resultados divulgados, referentes à autoavaliação institucional e às 
avaliações externas, são analíticos e apropriados por todos os segmentos 
da comunidade acadêmica. 

Indicador 1.5 Relatórios de Autoavaliação. 2 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE 

5 

Os relatórios de autoavaliação estão de acordo com a previsão de postagem 
para cada ano do triênio (considerando os relatórios parciais e final 
previstos no planejamento da CPA), possuem clara relação entre si, 
impactam o processo de gestão da instituição e promovem mudanças 
inovadoras. 
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2ª ETAPA: Diagnóstico dos Processos de Autoavaliação 

 No âmbito de avaliação interna, a CPA tem cumprido regularmente com o 

desenvolvimento dos processos de autoavaliação, elaborando, sistematizando e 

disponibilizando diagnósticos consolidados sobre a Universidade e os cursos de 

graduação, com base nas pesquisas avaliativas realizadas com a comunidade 

acadêmica (professores, alunos e funcionários técnico-administrativos). 

  No âmbito da Avaliação Externa, a CPA tem acompanhado o trabalho das 

comissões designadas pelo MEC/INEP para avaliar os cursos de graduação – 

tradicional e tecnológica – da Universidade, colaborando nas ações preparatórias 

junto aos cursos, participando das reuniões programadas, bem como elaborando 

sínteses dos relatórios das avaliações externas realizadas pelas comissões de 

avaliação. 

A expectativa é que a CPA continue contribuindo para o desenvolvimento do 

processo avaliativo institucional, realizando e ampliando ações que podem ser assim 

resumidas: 

• Elaboração e encaminhamento para o MEC/INEP de Relatórios institucionais 

sobre a UCSAL, com uma análise global das ações desenvolvidas pela 

Universidade e apresentação de um plano de ações de melhorias. 

• Atualização do Projeto de Autoavaliação da UCSAL e apresentação na 

reunião da Comissão Interna de Avaliação e CONSUN. 

• Participação na simulação do Recredenciamento Institucional com 

avaliadores institucionais externos. 

• Organização de reuniões com os Coordenadores dos Cursos para ampliar e 

consolidar o Projeto de Autoavaliação na Graduação. 

• Elaboração de Relatório da ESCUTA UCSAL e divulgação dos resultados por 

meios de gráficos, murais e no portal da Universidade. 

• Elaboração e apresentação de ‘‘Documento orientador para a elaboração dos 

Relatórios Setoriais anuais  de autoavaliação” aos Coordenadores de Curso, 

NDE, Pró-Reitorias e coordenação em geral para subsidiar a elaboração dos 

Relatórios. 

• Realização de Pesquisa Avaliativa Docente com Professores e 

Coordenadores de Curso sobre os Cursos de Graduação. 
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• Elaboração de Relatório da Pesquisa Avaliativa Docente e divulgação dos 

resultados por meios de gráficos, murais e no portal da Universidade. 

• Realização de Pesquisa Avaliativa sobre os Cursos de Graduação, 

semestralmente, com a participação do corpo discente. 

• Participação na Comissão de Acompanhamento do PDI. 

• Acompanhamento e participação nas visitas das Comissões de Avaliação do 

MEC. 

• Participação nas Comissões de Protocolo de Compromisso. 

A CPA/UCSAL tem tido papel preponderante na Universidade no sentido de 

proporcionar um conhecimento maior de si mesma e consequente ressignificação de 

suas atividades e subsidiar a implementação de mudanças e melhorias nas várias 

instancias da instituição, através de uma multiplicidade de funções. 

Mas temos consciência que ainda há muito a fazer. Os nossos desafios são 

os mesmo das CPAs de todo o Brasil e estão ligados essencialmente a uma maior 

aproximação entre a avaliação interna e externa (Relatórios de Autoavaliação e 

Relatórios do MEC), maior e mais efetiva participação dos alunos, professores e 

funcionários nos processos avaliativos, a uma maior divulgação e conscientização 

do uso dos resultados das avaliações pelos gestores para a melhoria da qualidade 

educativa e a efetiva apropriação desses resultados pela comunidade em geral. 

Destacamos ainda um outro desafio da CPA, que está relacionado ao 

aperfeiçoamento da produção de indicadores institucionais, de forma que o o 

conjunto de diagnósticos  da instituição, no ensino, pesquisa e extensão,  se 

articulem com o PDI 2016-2020. Neste sentido, faz-se necessária a continuação da 

participação da CPA na Comissão Gestora do PDI, para avaliação contínua entre os 

objetivos e metas institucionais explicitados no PDI e as ações efetivamente 

realizadas pela Universidade, considerando os responsáveis pela realização das 

ações, assim como os prazos estabelecidos.  
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SINTESE DOS DESAFIOS DA CPA/UCSAL  

• Elaborar sínteses dos relatórios das avaliações externas realizadas nos 

cursos pelas Comissões de avaliadores do MEC, assim como dos Relatórios 

sobre o ENADE (articulação avaliação interna e externa). 

• Ampliar os índices de participação  da comunidade acadêmica nas pesquisas 

avaliativas realizadas pela CPA.  

• Sensibilizar a comunidade acadêmica, através de campanha institucional, 

sobre a importância dos resultados das pesquisas avaliativas para a gestão 

universitária e desenvolvimento institucional. 

• Divulgar institucionalmente e continuamente os resultados da Avaliação 

Institucional por meio de gráficos, relatórios, cartazes, banners, murais, 

boletins informativos, intranet e internet. 

• Realizar estudos e pesquisas avaliativas sobre os egressos da UCSAL, em 

todos os cursos. 

• Realizar pesquisas avaliativas anuais com os Coordenadores de Cursos 

sobre a Universidade e os cursos de graduação.  

• Ampliar estudos sobre o perfil dos alunos ingressantes na UCSAL com vistas 

a traçar políticas de apoio aos estudantes voltadas à realidade. 

• Acompanhar os resultados do ENADE, CPC, IGC, publicados a cada ano pelo 

MEC sobre os cursos e a universidade, elaborar sínteses dos relatórios do 

MEC e divulgar essas informações no meio acadêmico com vistas à melhoria 

dos conceitos dos cursos, principalmente os que têm nota 1 (um) e 2 (dois). 

• Realização de seminários para discussão da temática Avaliação Institucional 

e apresentação do Projeto de Autoavaliação da UCSAL, assim como,  

discussão e debate dos resultados das pesquisas avaliativas realizadas pela 

CPA, no âmbito da Universidade. 

• Colaborar com estudos, pesquisas e elaboração de documentos avaliativos 

com vistas ao Recredenciamento Institucional. 

Ficam esses desafios para que todos possam ter conhecimento da 

importância de cada um deles e, com a colaboração de todos, possamos instituir na 

nossa Universidade uma efetiva e permanente cultura de avaliação com reflexos 

positivos no aperfeiçoamento institucional. 
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3ª ETAPA: Plano de Ação com Estabelecimento de Indicadores, Linhas de 

Ação e Cronograma de Execução de Cada Etapa  

Como consequência da identificação e priorização de problemas e 

necessidades da área de Planejamento e Avaliação, o próximo passo é estabelecer 

soluções para cada problema encontrado, através de um plano estratégico 

institucional.  Este plano deve refletir o pensamento da coletividade, articulando as 

pessoas que participarão dos diagnósticos e implementação das soluções 

identificadas. 

A elaboração do Plano Estratégico da UCSAL, Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação Institucional, tem  como macro referências o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), os indicativos das Linhas de Ação integrantes dos Relatórios 

Consolidados de Autoavaliação Institucional e os requisitos legais contidos no 

Instrumento de Avaliação Externa para fins de Recredenciamento Institucional. Esse 

plano de ação estratégica prevê o estabelecimento de objetivos, metas, 

responsabilidades e prazos (cronograma de execução de cada etapa).  

Há também a previsão de se tomarem como base, os indicadores que 

constituem o Eixo 1 (5 indicadores): Evolução Institucional a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional; Processo de Autoavaliação Institucional; 

Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica; Autoavaliação e 

avaliações externas; Análise e divulgação dos resultados.  

Este plano estratégico de ação constitui-se elemento-chave para a 

transformação positiva da realidade e busca a integração e sinergia entre as 

atividades e as diversas instâncias, setores e equipes, permitindo uma visualização 

efetiva dos esforços coletivos, através da participação de todos, e da consciência de 

que o futuro da Universidade é construído em equipe, a cada dia. 

Para cada indicador foram previstos indicadores de linhas de ação nos campi 

da Universidade, cursos de graduação e pós-graduação, unidades administrativas, 

tendo como referência a nota 5 (cinco), conforme o Instrumento de Avaliação 

Externa,  descritos na tabela abaixo:  
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Cronograma de execução  

Indicadores Linhas de Ação 2018 2019 2020 

1.1 – Evolução institucional a 
partir dos Processos de 
Planejamento e Avaliação 
Institucional. 

Elaboração do Relato Institucional – RI contemplando 
dados e análises qualitativas com demonstração das 
melhorias da universidade em decorrência dos processos 
avaliativos internos e externos.   

x x x 

1.2 – Processos de Autoavaliação 

Institucional. 

Sensibilização da comunidade acadêmica (alunos, 
professores, coordenadores e funcionários), através de 
campanha institucional promovida pela ASCOM 
(cartazes, folders, banners, e-mail, site Portal UCSAL e 
redes sociais), mostrando a importância de sua 
participação nas pesquisas avaliativas, realizadas pela 
CPA, para a melhoria e desenvolvimento institucional. 

x x x 

1.3 – Autoavaliação Institucional: 
participação da comunidade 
acadêmica. 

Elaboração de vídeos institucionais sobre os processos 
de autoavaliação direcionados para públicos diversos, 
com a participação do Reitor, professores e estudantes.  

Apresentação à comunidade das ações efetivamente 
realizadas na universidade a partir dos diagnósticos 
institucionais.  

Apresentação da CPA nas Jornadas Pedagógicas 
demonstrando a importância da participação do corpo 
docente nas pesquisas avaliativas. 

 Divulgação de documentação relativa à avaliação 
institucional, cronograma de eventos, reuniões da CPA, 
através de veículos de comunicação interna. 

Divulgação da proposta de Avaliação Institucional em 
reuniões gerais e específicas com a presença de Pró-
Reitores, Coordenadores, Professores, Estudantes e o 
segmento Técnico-Administrativo. 

Apresentação na programação da SEMOC do tema da 
Autoavaliação Institucional, refletindo sobre a articulação 
da avaliação com o planejamento, assim como o 
desenvolvimento do processo avaliativo na UCSAL. 

Articulação dos 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. 

Realização de reuniões com as unidades de ensino  para 
divulgar os relatórios parciais específicos dos cursos, 
assim como as atividades e ações desenvolvidas pela 
CPA. 

Participação de especialistas externos, da área de 
avaliação Institucional, em fóruns, palestras, jornadas 
pedagógicas, visitas à instituição, etc. 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 
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x 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

x 
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x 
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x 

 

 

 

 

x 
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Indicadores Linhas de Ação 2018 2019 2020 

1.4 – Autoavaliação Institucional e 
avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados. 

Realização de reuniões com os coordenadores de 
cursos, chefes de setores e com o representante da 
comunidade externa para apresentação/apropriação dos 
resultados das pesquisas avaliativas e elaboração 
conjunta de um plano de ação. 

Disponibilização e encaminhamento dos resultados da 
ESCUTA UCSAL para a Reitoria, Pró-Reitorias, 
Coordenadores de Curso e Chefes de Setor para que, 
com base nesses resultados, seja elaborado um plano de 
melhorias. 

Realização de simulação de Recredenciamento 
Institucional com avaliadores institucionais externos. 

Realização de fórum de Planejamento e Avaliação 
Institucional com vistas ao Recredenciamento da UCSAL.  

Acompanhamento e participação nas visitas das 
Comissões de Avaliação do MEC para os cursos de 
graduação: Ciências Contábeis, Engenharia Química, 
Mecânica e Software, Gastronomia,  Nutrição,  Direito 
(Pituaçu),  Arquitetura e Enfermagem 

Participação nas Comissões de Protocolo de 
Compromisso; Elaboração de sínteses dos relatórios das 
avaliações externas para aproximação entre avalição 
interna e externa. 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

1.5 – Relatórios de Autoavaliação. 

Elaboração e encaminhamento para o MEC/INEP de 
Relatórios institucionais sobre a UCSAL, com uma 
análise global das ações desenvolvidas pela 
Universidade e apresentação de indicadores de linhas de 
ação para superar as fragilidades apontadas nos 
processos avaliativos. 

Organização de reuniões com a Reitoria, Coordenadores 
dos Cursos e Comissão Geral de Articulação Cursos/CPA 
para que haja uma apropriação dos resultados divulgados 
por toda a comunidade acadêmica promovendo 
mudanças inovadoras. 

Divulgação continua dos resultados da Avaliação 
Institucional por meio de gráficos, relatórios, cartazes, 
banners, murais, boletins informativos, email, internet, 
reuniões com docentes e gestores. 

Publicação dos relatórios de autoavaliação, projeto de 
avaliação institucional, resultados das pesquisas 
discentes, resultados da Escuta UCSAL, relatório sobre 
perfil dos alunos ingressantes na UCSAL no portal da 
UCSAL, na página da CPA. 

Encaminhamento dos relatórios analíticos de avaliação 
dos Cursos de Graduação aos Coordenadores, a cada 
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Indicadores Linhas de Ação 2018 2019 2020 

semestre, para disponibilização e apropriação dos 
resultados avaliativos por todos os segmentos da 
Comunidade Acadêmica. 

Realização de reunião com a Pró-Reitoria de Graduação 
para discussão conjunta sobre estratégias e 
possibilidades de ampliação da participação dos alunos 
nas pesquisas. A CPA propõe como medida 
complementar a emissão de certificado de extensão com 
creditação de 5 (cinco) horas, a ser utilizado como 
atividade complementar para todos os alunos que 
participarem das pesquisas. 

Realização de visitas da CPA às salas de aula com a 
finalidade de divulgar os resultados das pesquisas 
avaliativas sobre os cursos de graduação para discussão 
conjunta de estratégias de melhoria dos Cursos. 

 

 

 

x 
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4ª ETAPA: Sistema de Acompanhamento dos Processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional  

Finalmente, com a quarta etapa, pretende-se atender aos princípios de 

transparência e continuidade, incentivando a meta avaliação do processo, bem 

como a ampla divulgação dos resultados alcançados. 

Esta etapa de trabalho integra o processo permanente de revisão dos 

processos e instrumentos avaliativos e a articulação entre a avaliação e o 

planejamento institucional. Diante dos resultados da avaliação é fundamental que 

haja uma tomada de decisão por parte dos gestores da Universidade 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. Para isso, faz-se 

necessário o acompanhamento dos objetivos institucionais, metas e ações 

estabelecidas pelo PDI para  o período 2016-2020, fazendo um comparativo entre o 

que foi projetado e o que foi realizado pela Universidade. Mais especificamente, 

esse acompanhamento das ações institucionais deverá ser feito mediante análise e 

desenvolvimento de planos de ação estratégica que estão sendo elaborados pelos 

vários gestores e instâncias universitárias e, diante das dificuldades encontradas, 

estabelecer conjuntamente um plano de trabalho para implementação imediata de 

soluções para os problemas identificados. 
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Diante das considerações mencionadas, faz-se necessário estabelecer um 

plano de comunicação eficiente,  interno e externo, de modo a divulgar os projetos e 

as ações realizadas pela Universidade, fortalecendo as relações institucionais entre 

seus colaboradores e, deste modo, fortalecer a imagem institucional. 
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II. METODOLOGIA 

A construção do presente Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 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 Pós-

Graduação (Lato e Stricto Sensu). 

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

as pesquisas quantitativas com as qualitativas, o que se efetivou por meio de 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, num primeiro momento, a expectativa dos setores 

envolvidos com o processo avaliativo a fim de retratar com fidedignidade a realidade 

Institucional e, em seguida,  os documentos legais do SINAES e CONAES, Portarias 

do MEC, Instrumentos de avaliação Institucional e de Cursos e  do ENADE. 

A primeira coleta de dados teve início com a realização da Escuta UCSal, 3ª 

Edição, que teve início no mês de gosto e se estendeu até o início de setembro. 

Foram aplicados 3 (três) questionários a alunos, professores e funcionários,  

abrangendo aspectos  gerais ligados a planejamento e avaliação, PDI, processos de 

autoavaliação, imagem institucional, comunicação institucional, plano de cargos, 

carreiras e salários, infraestrutura dos campi e aspectos mais específicos dos cursos 

como projetos pedagógicos dos cursos (PPCs), atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, modelo de avaliação processual de aprendizagem, internacionalização, 

representação da comunidade nos órgãos colegiados, infraestrutura das salas de 

aula e dos laboratórios. 

A segunda coleta, realizada com os estudantes, denominada Pesquisa 

Discente 2018.2, perdurou durante o período de matrícula para o semestre 2019.1, 

onde os alunos responderam a um questionário com 7 (sete) variáveis relacionadas 
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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. 

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 agosto e 

setembro de 2018, chamado de Escuta UCSAL – 3ª Edição e contou com a 

participação de 204 (duzentos e quatro) alunos matriculados, na graduação 

tradicional e tecnológica, em 2018.1, 82 (oitenta e dois) docentes e 78 (setenta e 

oito) funcionários, correspondendo a 2,89% do universo dos alunos, 18,76% do 

universo total de docentes e 16,31% do total  de funcionários4.  

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

primeiro semestre de 2019, que se iniciou no mês de Dezembro e contou com a 

participação de 581 (quinhentos e oitenta e um) estudantes, correspondendo a 

8,61% do universo de alunos matriculados, na graduação tradicional e tecnológica, 

em 2018.2. 

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

cerca de 42%, ou seja, obteve-se a adesão parcial  dos gestores acadêmicos e 

administrativos, a saber: 11 (onze) Coordenações de Cursos e 3 (três) Pró-Reitorias 

e setores a elas subordinados, 3 (três) Setores Administrativos e Acadêmicos 

vinculados à Reitoria: Assessoria de Comunicação e Marketing, Centro de Educação 

a Distância e Pastoral Universitária. 

                                                           
4 Considerando o total de Professores e Funcionários do mês de junho/2018. 
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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. 

Primeira Coleta de Dados: Escuta UCSAL 2018 

A metodologia de construção do Diagnóstico Institucional Consolidado 2018 

considerou a participação dos segmentos envolvidos com a dinâmica pedagógica e 

administrativa da Universidade; assim foram consultados alunos, professores e 

funcionários.  

Após algumas reflexões iniciais sobre a concepção e os mecanismos de 

avaliação a serem adotados no projeto Escuta UCSAL, 3ª Edição, assim como o uso 

dos resultados e informações obtidas, foram elaborados diversos instrumentos de 

pesquisa com o objetivo de ampliar a capacidade de observação da realidade, tendo 

em vista uma descrição mais detalhada da situação global da Universidade. Foram 

aplicados 3 (três) questionários a alunos, professores e funcionários com 36 (trinta e 

seis), 51 (cinquenta e uma) e 30 (trinta) questões fechadas, respectivamente, 

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 (ver Apêndice A). 

 Em seguida, os instrumentos foram pré testados, através do Sistema TOTVS 

– Sistema de Gestão Acadêmica e Administrativa, mais especificamente do módulo 

voltado para atender a Avaliação institucional da UCSAL, com alguns alunos, 

professores e funcionários, que responderam aos questionários antes de serem 

publicados para o universo da comunidade acadêmica. 

 Paralelamente, a Assessoria de Comunicação e Marketing institucional 

elaborou uma campanha denominada “Escuta NOVA UCSAL 2018”, que foi 

divulgada amplamente em todos os espaços institucionais, fazendo uso inclusive 

das mídias digitais, com o objetivo de motivar os alunos, professores e funcionários 

a responderem à pesquisa institucional. 

A coleta de dados teve início no mês de agosto e se estendeu até o início de 

setembro, para o segmento funcionário, quando teve início a fase de tratamento e 
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análise dos dados. Os alunos e professores puderam participar até o final do mês de 

setembro, quando teve início o tratamento e análise dos dados coletados com estes 

segmentos. As questões foram tratadas pelo TOTVS, que disponibilizou dados 

primários organizados em planilhas eletrônicas, possibilitando a apresentação dos 

resultados através de tabelas e gráficos, por segmento. Foi utilizada, ainda, a 

planilha Excel para a sistematização de agrupamentos de informações, a exemplo 

dos resultados das questões comuns a todos os segmentos e, ainda, aquelas que 

estavam presentes em 2 (dois) segmentos concomitantemente ou em apenas 1 (um) 

segmento. 

Finalizado o tratamento dos dados foi realizada a análise qualitativa da parte 

objetiva, com ênfase na preponderância das respostas dadas pelo corpo docente, 

discente e técnico-administrativo. 

Segunda Coleta de Dados: Pesquisa Discente 2018.2 

Para a pesquisa discente do segundo semestre letivo foi aplicado um 

questionário com 7 (sete) variáveis: Docência, Disciplina, Matriz Curricular, 

Coordenação de Curso, Secretaria Geral de Cursos (SGC), Infraestrutura 

Acadêmica e EAD – Disciplinas Semipresenciais (ver Apêndice B).  

A pesquisa foi realizada por meio eletrônico e com a adesão voluntária dos 

discentes ao preenchimento online do formulário de avaliação. A coleta de dados 

aconteceu no mês de dezembro de 2018; o instrumento adotado foi constituído por 

46 (quarenta e seis) questões fechadas, apresentadas em blocos correspondentes à 

variável analisada. 

O processo de tabulação e sistematização dos dados também foi realizado 

através do ERP TOTVS.  

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: Eixo/Dimensão avaliada, Ações Realizadas, Potencialidades e 
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Fragilidades identificadas na autoavaliação do curso/unidade de trabalho, além de 

Propostas de Ações para cada Eixo/Dimensão. 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/2018 e janeiro/2019. 

Técnicas utilizadas para análise dos dados  

Escuta UCSAL 2018 e Pesquisa Discente 

O processo de tabulação e sistematização dos dados da Escuta UCSAL 2018 

e da Pesquisa Discente 2018.2 foi realizado através do ERP TOTVS. 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 e geral.  

Os resultados registrados nas planilhas eletrônicas permitiram a geração de 

gráficos e tabelas correspondentes aos elementos agrupados pelas variáveis 

avaliadas pelos participantes. 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. 

Quadro de Avaliação: Pró-Reitorias e Coordenações de Curso 

As Coordenações dos Cursos de Graduação, as Pró-Reitorias, os Núcleos e 

Setores receberam documento básico5, 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, Pró- 

Reitoria, Núcleo ou Setor considerou as dimensões específicas do SINAES, 

                                                           
5 UCSAL/CPA. Documento orientador para  elaboração do Relatório de Autoavaliação 2018. 
Salvador: UCSAL, Outubro 2018. 
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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. 
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III. DESENVOLVIMENTO 

1. PESQUISAS REALIZADAS EM 2018 

 1.1. Resultados Gerais do Diagnóstico Institucional Consolidado: Escuta 

UCSAL 2018 

Neste capítulo apresentam-se os dados gerais e informações 

institucionais referentes  à  Escuta UCSAL 2018.1 (3ª edição), resultantes da 

aplicação de questionários ao corpo Discente da Graduação (Tabela 1), corpo 

Docente (Tabela 2) e corpo Técnico-Administrativo (Tabela 3). A amostra foi 

composta por 204 (duzentos e quatro) estudantes, 82 (oitenta e dois) docentes e 78 

(setenta e oito) funcionários. 

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. 

1.1.1. Dados Quantitativos 

a) Corpo Discente 
 

Tabela 1 – Discentes – questões objetivas. 

Respondentes: 204 (2,89% do universo do corpo discente6). 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

1) Você conhece o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – 
PDI contendo a missão, os 
objetivos, metas e planos futuros 
da UCSAL? 

34 16,67% 170 83,33% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

2) Como você avalia a atuação da 
UCSAL em relação à formação 
humana do corpo discente, 
atenção aos setores excluídos da 
sociedade e promoção da 

14 6,86% 51 25,00% 107 52,45% 32 15,69% 

                                                           
6 Em 2018.1, a UCSAL tinha 7.060 (sete mil e sessenta) discentes na graduação. 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

cidadania? 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

3) Como você avalia a atuação da 
Pastoral Universitária da UCSAL? 
(Considere campanhas de 
fraternidade, celebrações, missas, 
acolhidas  solidárias) 

24 11,76% 56 27,45% 96 47,06% 28 13,73% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO CONHEÇO O 
PLENUS/CEAC 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

4) Como você avalia a 
atuação da PLENUS/CEAC 
(Centro de Atendimento à 
Comunidade UCSAL)? 

21 10,29% 31 15,20% 57 27,94% 40 19,61% 55 26,96% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR 

TOTAL % TOTAL % 

5) Você tem participado das 
pesquisas de Autoavaliação 
Institucional realizadas pela 
CPA? 

77 37,75% 127 62,25% 

 

PERGUNTA 
SIM 

NÃO, POR 
FALTA DE 

INTERESSE 

NÃO, POR 
DIFICULDADE DE 

ACESSO A UM 
COMPUTADOR 

NÃO, POR 
DESCONHECIMEN

TO 

NÃO, POR OUTRO 
MOTIVO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

6) Você acessa os resultados 
dos Relatórios de 
Autoavaliação Institucional 
disponíveis no portal da 
UCSAL? 

30 14,78% 4 1,97% 5 2,46% 150 73,89% 14 6,90% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

7) Você tem conhecimento da 
realização de ações de melhorias, 
a partir dos resultados de 
Autoavaliação Institucional? 

471 60,08% 313 39,92% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

8) Como você avalia o seu curso 
até agora? 

7 3,45% 33 16,26% 111 54,68% 52 25,62% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

9) Como você avalia o modelo de 
avaliação processual de 
aprendizagem implantado pela 
Universidade? 

22 10,84% 46 22,66% 98 48,28% 37 18,23% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

10) Como você considera a 
“Avaliação Integradora” 
promovida pela Universidade para 
melhorar o desempenho dos 
Alunos no ENADE?  

15 7,39% 33 16,26% 84 41,38% 71 34,98% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

11) Qual é a sua opinião em 
relação à pesquisa 
científica/tecnológica da UCSAL? 

31 15,27% 58 28,57% 83 40,89% 31 15,27% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

12) Como você considera a 
política institucional e as ações de 
estímulo à produção discente e à 
participação em eventos? 

32 15,84% 63 31,19% 79 39,11% 28 13,86% 

 

PERGUNTA 
A B C D 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

13) Como você avalia sua 
atuação na área de Pesquisa? 
(Você pode marcar mais que uma 
alternativa) 

20 9,95% 2 1,00% 22 10,95% 157 78,11% 

A - Participo de grupo(s) de pesquisa na UCSAL. B - Participo como estudante do PIBIC. C - Participo na apresentação de 
trabalhos científicos em congressos, seminários e eventos acadêmicos. D - Não participo de atividades de pesquisa 
desenvolvidas na UCSAL. 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

14) Como você avalia a Extensão 
Universitária da UCSAL 
relacionada ao seu curso? 

41 20,30% 70 34,65% 72 35,64% 19 9,41% 

 

PERGUNTA 
A B C D 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

15) Como você avalia  sua 
atuação na área de Extensão? 
(Você pode marcar mais que uma 
alternativa) 

35 16,59% 4 1,90% 11 5,21% 161 76,30% 

A - Participo em cursos de extensão institucional promovidos pela UCSAL. B - Participo na promoção de convênios e parcerias 
com vistas ao desenvolvimento de projetos extensionistas.  C - Participo em programas de extensão e inclusão social nas 
comunidades carentes.  D - Não participo de atividades de extensão desenvolvidas na UCSAL. 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

16) Qual a sua opinião sobre a 
política institucional para a 
mobilidade dos estudantes com 
instituições nacionais ou 
internacionais? 

39 19,60% 62 31,16% 70 35,18% 28 14,07% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

17) Como você considera a 
representação estudantil 
relacionada ao desenvolvimento 
de seu curso? 

88 44,22% 47 23,62% 44 22,11% 20 10,05% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

18) Como você avalia a 
Assessoria de Comunicação 
(ASCOM) da UCSAL? 

25 12,63% 71 35,86% 80 40,40% 22 11,11% 

 

  



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

53 
 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

19) Como você considera a 
comunicação da Universidade 
com a comunidade interna? (Deve 
levar em conta canais 
diversificados de comunicação, 
divulgação dos resultados das 
avaliações institucionais, 
ouvidoria, fluxos internos de 
comunicação) 

45 22,50% 56 28,00% 76 38,00% 23 11,50% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

20) Para você, a UCSAL desfruta 
de uma boa imagem entre o corpo 
discente? 

18 9,00% 56 28,00% 88 44,00% 38 19,00% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO NÃO SE APLICA 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

21) Assinale o(s) meio(s) de 
comunicação que mais o (a) 
mantém informado (a) sobre 
sua Universidade. (Você pode 
marcar mais que uma 
alternativa). 

113 23,11% 75 15,34% 128 26,18% 145 29,65% 28 5,73% 

 

PERGUNTA 
CONHEÇO NÃO CONHEÇO 

CONHEÇO E JÁ 
UTILIZEI 

NUNCA UTILIZEI 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

22) Sobre o setor de Ouvidoria da 
UCSAL. 22 11,06% 105 52,76% 9 4,52% 63 31,66% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

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

32 16,08% 167 83,92% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

24) Você conhece o Núcleo 
Docente Estruturante – NDE do 
seu curso? 

57 28,50% 143 71,50% 
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PERGUNTA 
SIM NÃO 

NÃO EXISTE NO 
CURSO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

25) Você conhece o Colegiado do 
seu curso? 34 17,09% 140 70,35% 25 12,56% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO NÃO PARTICIPO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

26) Como você avalia sua 
representação e participação 
nos órgãos colegiados? 

34 17,09% 18 9,05% 20 10,05% 7 3,52% 120 60,30% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

27) Como você avalia a 
infraestrutura física da 
Universidade? 

13 6,50% 32 16,00% 98 49,00% 57 28,50% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

28) Qual o seu conceito sobre a 
estrutura e os recursos das salas 
de aula (TV, vídeo, DVD, 
retroprojetor e multimídias)? 

19 9,50% 48 24,00% 83 41,50% 50 25,00 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

29)  Qual o seu conceito sobre o 
acervo da biblioteca dentro de sua 
área de atuação? 

29 14,50% 48 24,00% 74 37,00% 49 24,50% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

30) Qual o seu grau de satisfação 
em relação à infraestrutura 
disponibilizada para o 
desenvolvimento de atividades de 
iniciação científica? 

26 13,13% 67 33,84% 77 38,89% 28 14,14% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

31) Como você avalia a 
infraestrutura destinada aos 
espaços de convivência e 
alimentação em seu campus? 

40 20,10% 51 25,63% 71 35,68% 37 18,59% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

32) O restaurante e a lanchonete 
oferecem qualidade  e diversidade 
de produtos de consumo 
satisfatório? 

81 40,70% 63 31,66% 38 19,10% 17 8,54% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

33) Como você avalia os 
laboratórios de informática 
(iluminação, espaço, 
equipamentos e software)? 

28 14,07% 64 32,16% 78 39,20% 29 14,57% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

34) Qual é seu grau de satisfação 
em relação aos laboratórios 
específicos de seu curso? Eles 
são adequados em termos de 
espaço, equipamentos, e material 
necessário para práticas 
didáticas? 

33 16,58% 69 34,67% 69 34,67% 28 14,07% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

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

39 19,50% 63 31,50% 70 35,00% 28 14,00% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

36) Qual a sua opinião sobre o 
acesso à internet (WIFI) na 
Universidade? 

39 19,50% 63 31,50% 70 35,00% 28 14,00% 
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b) Corpo Docente 
 

Tabela  2 – Docentes  – questões objetivas. 

Respondentes: 82 (18,76% do universo do corpo docente7) 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

1) Você conhece o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI contendo a missão, os 
objetivos, metas e planos futuros da UCSAL? 

53 64,63% 29 35,37% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO 
CONHEÇO O 

PDI DA 
UCSAL 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

2) Caso conheça, como 
você considera sua atuação 
no acompanhamento e 
cumprimento do 
cronograma do PDI na 
dimensão Ensino, Pesquisa 
e Extensão? 

2 2,53% 9 11,39% 26 32,91% 17 21,52% 25 31,65% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

3) A UCSAL TEM COMO 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”. 

O corpo docente da UCSAL orienta suas ações 
no sentido de seguir esta missão? 

78 96,30% 3 3,70% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

4) Como você avalia a 
atuação da UCSAL em 
relação à formação 
humana do corpo docente, 
atenção aos setores 
excluídos da sociedade e 
promoção da cidadania? 

2 2,50% 14 17,50% 52 65,00% 12 15,00% 

  

                                                           
7 Em junho de 2018, a UCSAL tinha 437 (quatrocentos e trinta e sete) Docentes. 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

5) Como você avalia a 
atuação da Pastoral 
Universitária da UCSAL? 
(Considere campanhas de 
fraternidade, celebrações, 
missas, acolhidas 
solidárias). 

2 2,47% 13 16,05% 47 58,02% 19 23,46% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO 
CONHEÇO O 

PLENUS/CEAC 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

6) Como você avalia a 
atuação doa 
PLENUS/CEAC (Centro de 
Atendimento à Comunidade 
UCSAL)? 

0 0,00% 9 11,11% 35 43,21% 28 34,57% 9 11,11% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

7) Você tem participado das pesquisas de 
Autoavaliação Institucional realizadas pela 
CPA? 

49 60,49% 32 39,51% 

 

PERGUNTA 
SIM 

NÃO, POR 
FALTA DE 

INTERESSE 

NÃO, POR 
DIFICULDADE DE 

ACESSO A UM 
COMPUTADOR 

NÃO, POR 
DESCONHECIM

ENTO 

NÃO, POR 
OUTRO 
MOTIVO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

8) Você acessa os 
resultados dos Relatórios 
de Autoavaliação 
Institucional disponíveis no 
portal da UCSAL? 

39 48,75% 0 0,00% 0 0,00% 29 36,25% 12 15,00% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

9) Você tem conhecimento da realização de 
ações  de melhorias, a partir dos resultados de 
Autoavaliação Institucional? 

50 61,73% 31 38,27% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO TEM 
REUNIÕES 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

10) Como você avalia as 
reuniões de Planejamento e 
Avaliação em seu curso? 

6 7,41% 11 13,58% 29 35,80% 33 40,74% 2 2,47% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

11) Existe um plano de ação estratégica em seu 
curso, com estabelecimento de metas e ações, 
elegendo prioridades de trabalho? 

59 72,84% 22 27,16% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

12) Você tem participado da capacitação 
oferecida pela UCSAL nas novas ferramentas 
da Google? 

72 90,00% 8 10,00% 

 

PERGUNTA 

FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % 
 

TOTAL 

 

% 
TOTAL % 

13) Como você avalia o 
suporte pedagógico e 
tecnológico oferecido pela 
UCSAL ao corpo docente 
para implementação das 
metodologias ativas nas 
salas de aula? 

5 6,25% 13 16,25% 43 53,75% 19 23,75% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

14) Como você considera o 
modelo de avaliação processual 
de aprendizagem implantado pela 
Universidade? 

1 1,23% 14 17,28% 35 43,21% 31 38,27% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

15) Como você considera a 
“Avaliação Integradora” 
promovida pela Universidade 
para melhorar o desempenho dos 
alunos no ENADE? 

6 7,41% 20 24,69% 31 38,27% 24 29,63% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

16) Sobre a caderneta eletrônica, 
controle de frequência, registros 
de notas e facilidade 
operacional, você considera o 
atendimento da UCSAL? 

5 6,33% 16 20,25% 43 54,43% 15 18,99% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

17) Qual é a sua opinião em 
relação à pesquisa 
científica/tecnológica da UCSAL?  

9 11,11% 31 38,27% 34 41,98% 7 8,64% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

18) Como você considera a 
política institucional e as ações 
de estímulo à produção docente 
e à participação em eventos 
científicos? 

16 19,75% 35 43,21% 26 32,10% 4 4,94% 

 

PERGUNTA 
A B C D E 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

19) Como você avalia sua 
atuação na área de 
pesquisa? (Você pode 
marcar mais que uma 
alternativa) 

39 22,54% 60 34,68% 12 6,94% 47 27,17% 15 8,67% 

A – Participo de grupo (s) de pesquisa na UCSAL. B – Participo na orientação de estudantes da graduação. C – Participo na 
orientação de estudantes do PIBIC. D – Participo na apresentação de trabalhos científicos em congressos, seminários e 
eventos acadêmicos. E – Não participo de atividades de pesquisa desenvolvidas na UCSAL. 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

20) Como você avalia  a 
Extensão Universitária da 
UCSAL relacionada a sua área 
de atuação? 

10 12,50% 24 30,00% 34 42,50% 12 15,00% 
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PERGUNTA 
A B C D 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

21) Como você avalia sua 
atuação na área de Extensão? 
(Você pode marcar mais que 
uma alternativa) 

34 29,82% 25 21,93% 20 17,54% 35 30,70% 

A – Participo em cursos de extensão institucional promovidos pela UCSAL. B – Participo na promoção de convênios e 
parcerias com vistas ao desenvolvimento de projetos extensionistas. C – Participo em programas de extensão e inclusão social 
nas comunidades carentes. D – Não participo de atividades de extensão desenvolvidas na UCSAL. 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO COHEÇO 
O PROJETO DE 
INTERNACION
ALZIAÇÃO DA 

UCSAL 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

22) Qual é a sua opinião 
sobre a política e as ações 
institucionais para a 
internacionalização? 
(considere mobilidade 
docente e discente, 
programas de cooperação 
técnica e científica, acordos 
e convênios internacionais) 

5 6,25% 22 27,50% 29 36,25% 9 11,25% 15 18,75% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

23) Como você avalia a 
Assessoria de Comunicação 
(ASCOM) da UCSAL? 

11 13,75% 31 38,75% 28 35,00% 10 12,50% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

24) Para você, a UCSAL desfruta 
de uma boa imagem entre o 
corpo docente? 

2 2,50% 13 16,25% 53 66,25% 12 15,00% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

25) Como você avalia as 
relações interpessoais entre os 
professores do seu curso? 

1 1,25% 9 11,25% 31 38,75% 39 48,75% 

 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

61 
 

PERGUNTA 
COLEGAS 

PORTAL DA 
UCSAL 

REDES SOCIAIS 
(FACEBOOK, 
INSTAGRAM) 

EMAILS 
MURAIS DE 

COMUNICAÇÃ
O INTERNO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

26) Assinale o(s) meio(s) de 
comunicação que mais o(a) 
mantém informado(a) sobre 
sua Universidade. (Você 
pode marcar mais que uma 
alternativa) 

50 22,94% 49 22,48% 30 13,76% 71 32,57% 18 8,26% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

27) Como é a relação que você 
tem com professores, 
funcionários e estudantes? 

0 0,00% 1 1,28% 24 30,77% 53 67,95% 

 

PERGUNTA 
CONHEÇO NÃO CONHEÇO 

CONHEÇO E 
JÁUTILIZEI 

NUNCA UTILIZEI 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

28) Sobre o setor de Ouvidoria 
da UCSAL. 

17 21,25% 22 27,50% 0 0,00% 41 51,25% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO 
CONHEÇO O 

PCCS DA 
UCSAL 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

29) Como você considera o 
Plano de Cargos e Salários 
(PCCS) da UCSAL? 

8 10,00% 16 20,00% 24 30,00% 4 5,00% 28 35,00% 

 

PERGUNTA 
ÓTIMO BOM REGULAR FRACO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

30) Como você avalia a atuação 
da UCSAL em relação à política 
de capacitação e 
aperfeiçoamento profissional de 
seu corpo docente? 

6 7,59% 23 29,11% 35 44,30% 15 18,99% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO TENHO 
BENEFÍCIOS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

31) Avalie os benefícios 
que você tem na UCSAL 
(Considere benefícios 
como bolsa de estudos, 
plano de saúde, recursos 

12 15,00% 17 21,25% 21 26,25% 6 7,50% 24 30,00% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO TENHO 
BENEFÍCIOS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

disponíveis para pesquisa, 
ajuda de custos para 
participação em 
congressos). 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

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

28 35,00% 32 40,00% 17 21,25% 3 3,75% 

 

PERGUNTA 
SEMPRE QUASE SEMPRE RARAMENTE NUNCA 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

33) A seleção e a progressão 
profissional do corpo docente se 
dá com base em critérios de 
capacidade e mérito? 

17 21,25% 33 41,25% 21 26,25% 9 11,25% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

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

73 91,25% 7 8,75% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

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

69 87,34% 10 12,66% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

NÃO EXISTE NO 
CURSO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

36) Você conhece o colegiado do 
seu curso? 

61 78,21% 13 16,67% 4 5,13% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO NÃO PARTICIPO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

37) Como você avalia sua 
representação e 
participação nos órgãos 
colegiados? 

5 6,41% 7 8,97% 21 26,92% 28 35,90% 17 21,79% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

38) Como você considera a 
participação do corpo docente 
nas decisões institucionais? 

17 21,79% 33 42,31 20 25,64% 8 10,26% 

 

PERGUNTA 
A B C D E F 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

39) Como você avalia sua 
atuação na área de Extensão? 
(Você pode marcar mais que 
uma alternativa) 

66 25,29% 66 25,29% 49 18,77% 42 16,09% 35 13,41% 3 1,15% 

A – Orientações do Ministério da Educação. B – Orientações do Reitor e de sua equipe administrativa. C – Processos e 
resultados das avaliações institucionais e de curso. D – Demandas da comunidade acadêmica. E – Demandas da Sociedade. F 
– Outros. 

PERGUNTA 
A B C D E 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

40) Na sua opinião quais os 
fatores que mais são 
levados em conta na 
criação de novos cursos de 
graduação da UCSAL? 

36 45,57% 18 22,78% 2 2,53% 18 22,78% 5 6,33% 

A – Demandas da Sociedade. B – Avaliações de oportunidade de mercado. C – Interesse dos Professores. D – Interesse 
Institucional. E – Orientações do MEC. 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

41) Como você avalia a 
infraestrutura física da 
Universidade? 

1 1,30% 4 5,19% 42 54,55% 30 38,96% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

42) Qual o seu conceito 
sobre a estrutura e os 
recursos das salas de aula 
(TV, vídeo, DVD, 
retroprojetor e multimídias)? 

1 1,27% 14 17,72% 47 59,49% 17 21,52% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

43) Qual o seu grau de 
satisfação em relação aos 
equipamentos tecnológicos 
disponibilizados na sala dos 
Professores? 

10 12,66% 20 25,32% 37 46,84% 12 15,19% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

44) Qual o seu conceito 
sobre o acervo da biblioteca 
dentro de sua área de 
atuação? 

2 2,53% 12 15,19% 39 49,37% 26 32,91% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

45) Qual o seu grau de 
satisfação em relação à 
infraestrutura 
disponibilizada para o 
desenvolvimento de 
atividades de iniciação 
científica? 

12 15,38% 26 33,33% 33 42,31% 7 8,97% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

46) Como você avalia as 
áreas de lazer e de 
descanso do seu local de 
trabalho? 

8 10,39% 16 20,78% 31 40,26% 22 28,57% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

47) Como você avalia a 
infraestrutura destinada à 
alimentação em seu 
campus? 

6 7,69% 18 23,08% 35 44,87% 19 24,36% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

48) O restaurante e a 
lanchonete oferecem 
qualidade e diversidade de 
produtos de consumo 
satisfatório? 

11 13,92% 26 32,91% 30 37,97% 12 15,19% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

49) Qual é o seu grau de 
satisfação em relação aos 
laboratórios específicos de 
seu curso? Eles são 
adequados em termos de 
espaço, equipamentos e 
material necessário para as 
atividades práticas? 

5 6,33% 19 24,05% 43 54,43% 12 15,19% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

50) Qual a sua opinião 
sobre o acesso à internet 
(WIFI) na Universidade? 

11 13,92% 24 30,38 34 43,04% 10 12,66% 

 

c) Corpo Técnico-Administrativo 
 

Tabela 3 – Técnico-Administrativos – questões objetivas. 

Respondentes: 78 (16,31% do universo do corpo técnico-administrativo8). 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

1) Você conhece o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – 
PDI contendo a missão, os 
objetivos, metas e planos futuros 
da UCSAL? 

42 53,85% 36 46,15% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

2) A UCSAL tem como 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”. 

O corpo docente da UCSAL 
orienta suas ações no sentido de 
seguir esta missão? 

65 85,53% 11 14,47% 

 
 
 

                                                           
8 Em junho/2018, a UCSAL tinha 478 (quatrocentos e setenta e oito) funcionários. 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

3) Como você avalia a 
atuação da UCSAL em 
relação à formação humana 
de seus colaboradores,  
atenção aos setores 
excluídos da sociedade e 
promoção da cidadania? 

9 12,33% 17 23,29% 35 47,95% 12 16,44% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

4) Como você avalia a 
atuação da Pastoral 
Universitária da UCSAL? 
(Considere campanhas de 
fraternidade, celebrações, 
missas, acolhidas solidárias). 

7 9,59% 9 12,33% 38 52,05% 19 26,03% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO CONHECO O 
PLENUS/CEAC 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

5) Como você avalia a 
atuação da PLENUS/CEAC 
(Centro de Atendimento à 
Comunidade UCSAL)? 

4 5,48% 6 8,22% 36 49,32% 21 28,77% 6 8,22% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

6) Você tem participado das pesquisas de 
Autoavaliação  Institucional realizadas pela CPA? 

35 47,30% 39 52,70% 

 

PERGUNTA 
SIM 

NÃO, POR 
FALTA DE 

INTERESSE 

NÃO, POR 
DIFICULDADE 
DE ACESSO A 

UM 
COMPUTADOR 

NÃO, POR 
DESCONHECIM

ENTO 

NÃO, POR OUTRO 
MOTIVO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

7) Como acessa os 
resultados dos Relatórios de 
Autoavaliação Institucional 
disponíveis no porta da 
UCSAL? 

24 33,80% 1 1,41% 0 0,00% 38 53,52% 8 11,27% 
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PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

8) Você tem conhecimento da realização de ações 
de melhorias, a partir dos resultados de 
Autoavaliação Institucional? 

31 43,06% 41 56,94% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO TEM 
REUNIÕES 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

9) Como você avalia as 
reuniões de Planejamento e 
Avaliação no setor onde 
trabalha? 

7 9,86% 9 12,68% 24 33,80% 24 33,80% 7 9,86% 

 

PERGUNTA 
SIM NÃO 

TOTAL % TOTAL % 

10) Existe um plano de ação estratégica em seu 
setor, com estabelecimento de metas e ações, 
elegendo prioridades de trabalho? 

50 71,43% 20 28,57% 

 

PERGUNTA 

FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % 
 

TOTAL 

 

% 
TOTAL % 

11) Como você avalia a Assessoria 
de Comunicação (ASCOM) da 
UCSAL? 

8 11,43% 15 21,43% 33 47,14% 14 20,00% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

12) Para você, a UCSAL desfruta 
de uma boa imagem entre os 
colaboradores? 

8 11,27% 17 23,94% 33 46,48% 13 18,31% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

13) Como você avalia as relações 
interpessoais em seu setor de 
trabalho? 

2 2,78% 8 11,11% 21 29,17% 41 56,94% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

MURAIS DE 
COMUNICAÇÃO 

INTERNO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

14) Assinale o(s) meio(s) de 
Comunicação que mais o(a) 
mantém informado(a) sobre 
sua Universidade. (Você 
pode marcar mais que uma 
alternativa). 

49 24,87% 40 20,30% 33 16,75% 56 28,43% 19 9,64% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO TEM 
VÍNCULOS COM 
PROFESSORES 

E/OU 
ESTUDANTES 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

15) Como é a relação que 
você tem com professores 
e/ou estudantes dentro das 
atividades que você 
desempenha? 

2 2,86% 0 0,00% 29 41,43% 37 52,86% 2 2,86% 

 

PERGUNTA 
CONHEÇO NÃO CONHEÇO 

CONHEÇO E JÁ 
UTILIZEI 

NUNCA UTILIZEI 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

16) Sobre o setor de Ouvidoria da 
UCSAL. 

25 35,21% 8 11,27% 3 4,23% 35 49,30% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO CONHEÇO O 
PCCS DA UCSAL 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

17) Como você considera o 
Plano de Cargos e Salários 
(PCCS) da UCSAL? 

12 16,90% 13 18,31% 16 22,54% 4 5,63% 26 36,62% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

18) Como você avalia a atuação da 
UCSAL em relação à política de 
capacitação e aperfeiçoamento 
profissional de seus 
colaboradores? 

20 28,17% 18 25,35% 27 38,03% 6 8,45% 

 
 
 
 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

69 
 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

NÃO TENHO 
BENEFÍCIOS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

19) Avalie os benefícios que 
você tem na UCSAL 
(Considere benefícios como 
bolsa de estudos, plano de 
saúde, vale transporte, 
auxílio refeição). 

10 13,89% 20 27,78% 27 37,50% 11 15,28% 4 5,56% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

20) 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? 

23 32,86% 28 40,00% 14 20,00% 5 7,14% 

 

PERGUNTA 
SEMPRE QUASE SEMPRE RARAMENTE NUNCA 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

21) A seleção e a progressão 
profissional dos funcionários se dá 
com base em critérios de 
capacidade e mérito? 

14 19,72% 27 38,03% 25 35,21% 5 7,04% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

22) Como você considera a 
participação do corpo técnico-
administrativo nas decisões 
institucionais? 

21 29,58% 18 25,35% 27 38,03% 5 7,04% 

 

PERGUNTA 
A B C D E F 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

23) O que é levado em conta na 
determinação dos procedimentos 
administrativos, metas e ações 
institucionais da UCSAL? (Você 
pode marcar mais que uma 
alternativa) 

49 24,26% 58 28,71% 32 15,84% 34 16,83% 20 9,90% 9 4,46% 

A – Orientações do Ministério da Educação. B – Orientações do Reitor e de sua equipe administrativa. C – Processos e 
resultados das avaliações institucionais e de curso. D – Demandas da comunidade acadêmica. E – Demandas da Sociedade. F 
– Outros. 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

24) Como você avalia a 
infraestrutura física da 
Universidade? 

1 1,43% 6 8,57% 44 62,86% 19 27,14% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

25) Como você considera seu local 
de trabalho, em relação ao 
mobiliário e equipamentos 
necessários para o 
desenvolvimento de suas 
atividades? 

7 10,00% 19 27,14% 26 37,14% 18 25,71% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

26) Avalie as condições de seu 
local de trabalho tendo como base 
alguns aspectos como 
conservação, iluminação, 
climatização, limpeza, 
acessibilidade. 

3 4,23% 12 16,90% 38 53,52% 18 25,35% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

27) Como você avalia as áreas de 
lazer e de descanso do seu local de 
trabalho? 

18 25,35% 22 30,99% 21 29,58% 10 14,08% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

28) Como você avalia a 
infraestrutura destinada à 
alimentação em seu campus? 

11 15,49% 18 25,35% 33 46,48% 9 12,68% 

 

PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

29) O restaurante e a lanchonete 
oferecem qualidade e diversidade 
de produtos de consumo 
satisfatório? 

27 36,99% 22 30,14% 16 21,92% 8 10,96% 
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PERGUNTA 
FRACO REGULAR BOM ÓTIMO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

30) Qual a sua opinião sobre o 
acesso à internet (WIFI) na 
Universidade? 

1 1,39% 13 18,06% 37 51,39% 21 29,17% 

 

1.1.2. Análise Qualitativa da Escuta UCSAL 

 Nesta subseção são apresentados e analisados os dados gerais das 

questões objetivas da Escuta UCSAL 2018, com ênfase na preponderância das 

respostas dadas pelo conjunto de estudantes, professores e funcionários técnico-

administrativos, considerando a sequência e o conteúdo comum dos itens referentes 

aos questionários aplicados.  

 São apresentados, inicialmente, os resultados quantitativos das 

questões que foram respondidas pelos três segmentos, considerando as questões 

comuns aos 3 (três) questionários, seguidas daquelas respondidas apenas por dois 

ou por um segmento. A partir da apresentação de cada tabela é realizada uma 

análise qualitativa das informações.  

a) Questões comuns a todos os segmentos: 

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

PDI contendo a missão, os objetivos, metas e planos futuros da UCSAL:”  

 

 
Aluno Aluno - % Docente Docente - % Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Sim 34 16,67% 53 64,63% 42 53,85% 129 35,44% 

Não 170 83,33% 29 35,37% 36 46,15% 235 64,56% 

Total 204 100,00% 82 100,00% 78 100,00% 364 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

As respostas do conjunto dos estudantes, professores e funcionários em 

relação à questão: “Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 

contendo a missão, os objetivos e metas da UCSAL“, demonstram que a  

comunidade, na sua maioria,  não conhece o PDI, com 64,56% de respostas e que 

apenas 35,44% conhece esse documento institucional.  
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Detalhando esses números percentuais por segmento, o corpo discente é o 

segmento que menos conhece o PDI, com 83,33% de respostas nessa escala 

avaliada. Já em relação aos segmentos, corpo docente e corpo técnico- 

administrativo, há evidências de haver um maior conhecimento do PDI. Entre os 

professores, a maior parte diz conhecer (64,63%) e entre o corpo técnico-

administrativo 53,85% afirma que conhece, enquanto 46,15% alega não conhecer 

esse documento institucional.  

Levando em conta o elevado percentual de alunos e funcionários que alega 

não conhecer o PDI e considerando a importância desse documento institucional, 

não só como componente subsidiário dos atos de regulação do MEC,  mas também 

como instrumento interno de gestão, inclusive dos cursos, o PDI da UCSAL deve ser 

mais valorizado e continuamente divulgado entre Coordenadores de Curso, Chefes 

de Setores, Professores e Estudantes para que todos conheçam os objetivos e 

projetos futuros da Universidade até 2020 e, dessa forma, todos possam colaborar 

com o êxito institucional. 

- Em relação à questão “Como você avalia a atuação da UCSAL em relação à 

formação humana de seus colaboradores?” 

 
Aluno Aluno - % Docente Docente - % Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Fraco 14 6,86% 2 2,50% 9 12,33% 25 7,01% 

Regular 51 25,00% 14 17,50% 17 23,29% 82 22,97% 

Bom 107 52,45% 52 65,00% 35 47,95% 194 54,34% 

Ótimo 32 15,69% 12 15,00% 12 16,44% 56 15,68% 

Total 204 100,00% 80 100,00% 73 100,00% 357 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

Sobre a atuação da Universidade em relação à formação humana de seus 

colaboradores, a maior parte da comunidade acadêmica considera que essa 

atuação é boa (54.34%) e ótima (15,68%). Para 22,97% essa atuação é regular e 

apenas 7,01% consideram-na fraca. 

 Observando as respostas por segmento, essa tendência se mantém, 

considerando que a maior parte das respostas se concentra nas escalas bom e 

ótimo nos 3 (três) segmentos. A soma dessas escalas no segmento Alunos é de 
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68,14%, no segmento Corpo Docente é de 80,00% e no segmento Técnico- 

Administrativo é de 64,44%.  

 Estes dados revelam um alto grau de satisfação da comunidade acadêmica 

com a Universidade, no que se refere à formação humana dada a seus 

colaboradores, sendo fiel aos princípios fundamentais como Universidade Católica, 

explicitados em sua missão, vocação e valores. 

- Sobre a atuação da Pastoral da UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente Docente - % Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Fraco 24 11,76% 2 2,47% 7 9,59% 33 9,22% 

Regular 56 27,45% 13 16,05% 9 12,33% 78 21,79% 

Bom 96 47,06% 47 58,02% 38 52,05% 181 50,55% 

Ótimo 28 13,73% 19 23,46% 19 26,03% 66 18,44% 

Total 204 100,00% 81 100,00% 73 100,00% 358 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

Sobre a atuação da Pastoral da UCSAL é também alto o grau de satisfação 

da comunidade com esta área, reforçando os dados anteriores, considerando que a 

maioria dos Estudantes, Professores e Funcionários considera que essa atuação é 

boa (50,55%) e ótima (18,44%), perfazendo um total de 68,99% de respostas 

positivas.   

- Sobre a atuação do PLENUS/CEAC (Centro de Atendimento à Comunidade UCSAL): 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Fraco 21 10,29% 0 0,00% 4 5,48% 25 6,98% 

Regular 31 15,20% 9 11,11% 6 8,22% 46 12,84% 

Bom 57 27,94% 35 43,21% 36 49,32% 128 35,76% 

Ótimo 40 19,61% 28 34,57% 21 28,77% 89 24,87% 

Não conheço o 
PLENUS/CEAC 

55 26,96% 9 11,11% 6 8,22% 70 19,55% 

Total 204 100,00% 81 100,00% 73 100,00% 358 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 Em relação à atuação do Plenus/Ceac, o conjunto das respostas de  Alunos, 

Professores e Funcionários, indica que há grande satisfação da  comunidade  em 

relação a esse setor.  A maioria afirma ser boa ou ótima a atuação do Plenus/Ceac, 

com 60,63% de respostas positivas, contra apenas 19,82% que a consideram fraca 

ou regular. 

 Chama a atenção, no entanto, o percentual significativo de respostas dos 

Estudantes que dizem não conhecer esse setor (26,96%), o que sugere a 

necessidade de melhor divulgação do Plenus/Ceac entre os Alunos para que um 

número cada vez maior, possa se beneficiar dos serviços que este setor presta à 

comunidade, principalmente aqueles que se relacionam à superação das 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes.     

- Sobre a participação nas pesquisas de Autoavaliação Institucional realizadas pela 

CPA: 

 
Aluno Aluno - % Docente Docente - % Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Sim 77 37,75% 49 60,49% 35 47,30% 161 44,85% 

Não 127 62,25% 32 39,51% 39 52,70% 198 55,15% 

Total 204 100,00% 81 100,00% 74 100,00% 359 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os dados que se referem à participação da comunidade acadêmica nas 

pesquisas de autoavaliação promovidas pela CPA demonstram que a maioria dos 

respondentes, (55,15%), não participam das pesquisas e 44,85% afirmam participar. 

 Segmentando essas informações, observa-se que entre Funcionários e 

Alunos essa não participação é maior do que entre os Professores. As respostas do 

Corpo técnico-administrativo, em relação a sua participação nas pesquisas de 

autoavaliação realizadas pela CPA, demonstram que a maioria (52,70%) não 

participa e 47,30 % alega participar das pesquisas.  Do mesmo modo, a maioria dos 

estudantes (62,25%) também não participa e apenas 37,75% dizem participar das 

pesquisas promovidas pela CPA. 

 É muito alto o percentual de Estudantes, Professores e Funcionários que não 

participa das avaliações internas realizadas pela CPA e isso constitui uma 

fragilidade da Universidade nesta área, considerando a importância de toda a 

comunidade participar dos processos de autoavaliação, como requisito essencial 
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para que se operem melhorias na UCSAL nas várias dimensões institucionais 

ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, assim como às questões de 

infraestrutura. 

A CPA tem desenvolvido diversas ações ao longo dos últimos anos, na 

tentativa de melhorar os índices de participação da comunidade acadêmica nas 

pesquisas avaliativas desenvolvidas pelo setor.  Ações de sensibilização junto aos 

coordenadores de cursos através de reuniões ou e-mail; campanhas institucionais 

com o apoio da ASCOM, apresentação dos resultados das pesquisas à comunidade 

acadêmica, divulgação dos resultados através de murais internos, e do portal da 

Universidade; publicação das ações de melhorias realizadas em função dos 

processos avaliativos, atribuição de horas complementares para os alunos que 

preenchem o questionário de avaliação, são exemplos de ações e atividades que 

têm sido realizadas pela CPA para estimular e sensibilizar a comunidade acadêmica 

a participar  desta importante tarefa. 

No entanto, continuam bastante baixos os níveis de adesão da comunidade a 

essas pesquisas avaliativas, principalmente os estudantes e sugere-se para as 

próximas pesquisas algumas medidas, resultantes de reflexões internas e reuniões 

com os avaliadores do MEC, onde esse assunto é invariavelmente discutido, na 

tentativa de mudar esse quadro que vem sendo apresentado. A primeira medida 

sugerida é a mudança do período de aplicação do questionário que, em vez de ser 

no período de matrícula, passaria a ser antes do término do semestre e da aplicação 

da última prova, onde os alunos ainda estão envolvidos com questões relacionadas 

à sala de aula e que podem ser canalizadas para os processos avaliativos ligados à 

sua área de interesse. Uma outra medida é que  o questionário poderia ser  aplicado 

aos alunos com a  participação direta dos professores, que levariam  sua turma para 

um dos Laboratórios de Informática da Universidade,  num horário programado pela 

coordenação, e ficariam com eles cerca de 20 (vinte) minutos até ao término do 

preenchimento do questionário, momento em que retornariam para a sala de aula 

para a continuação das atividades. Neste momento o professor falaria sobre a 

importância da Avaliação e sensibilizaria todos os alunos a participarem da pesquisa 

sobre seu curso, com benefícios para os próprios alunos.  
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- Sobre o acesso aos resultados dos Relatórios de Autoavaliação Institucional 

disponíveis no portal da UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Sim 30 14,78% 39 48,75% 24 33,80% 93 26,28% 

Não, por falta de 
interesse 

4 1,97% 0 0,00% 1 1,41% 5 1,41% 

Não, por 
dificuldade de 
acesso a um 
computador 

5 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,41% 

Não, por 
desconhecimento 

150 73,89% 29 36,25% 38 53,52% 217 61,30% 

Não, por outro 
motivo 

14 6,90% 12 15,00% 8 11,27% 34 9,60% 

Total 203 100,00% 80 100,00% 71 100,00% 354 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

Sobre o acesso aos resultados dos relatórios de autoavaliação, a maioria diz 

não ter acesso, por desconhecimento da existência desses relatórios, com 61,30% 

de respostas. Apenas 26,28% diz ter acesso.  Entre os Alunos, essa dificuldade fica 

mais evidente, considerando que apenas 14,78% diz ter acesso aos relatórios, 

contra 73,89% que alega não ter acesso.  

 Estes dados demonstram a necessidade de uma maior divulgação dos 

relatórios e resultados da autoavaliação por meio de boletins informativos, e-mail, 

internet, reuniões com Coordenadores, Professores, Gestores e Alunos para que 

haja maior participação da comunidade nos processos avaliativos e no 

conhecimento gerado a partir deles. 

- Sobre o conhecimento acerca da realização de ações de melhorias, a partir dos 

resultados da autoavaliação institucional: 

 
Aluno Aluno - % Docente Docente - % Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Sim 56 27,59% 50 61,73% 31 43,06% 137 38,48% 

Nâo 147 72,41% 31 38,27% 41 56,94% 219 61,52% 

Total 203 100,00% 81 100,00% 72 100,00% 356 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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A maioria dos respondentes dos 3 (três) segmentos (61,52%) diz não ter 

conhecimento dessas ações de melhorias, e apenas 38,48% alega ter conhecimento 

dessas ações. No segmento docente é maior o percentual daqueles que têm 

conhecimento dessas ações em relação aos demais (61,73%).  É muito alto o 

percentual de Alunos que afirma não ter conhecimento dessas ações e melhorias 

institucionais (72,41%), a partir das avaliações realizadas pela CPA. 

 Estes dados refletem a necessidade de maior divulgação das ações e 

projetos que a Universidade tem realizado, através da ASCOM, principalmente entre 

os estudantes, com demonstrações de melhorias institucionais e dos cursos, a partir 

dos processos avaliativos. 

- Em relação a avaliação da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Fraco 25 12,63% 11 13,75% 8 11,43% 44 12,64% 

Regular 71 35,86% 31 38,75% 15 21,43% 117 33,62% 

Bom 80 40,40% 28 35,00% 33 47,14% 141 40,52% 

Ótimo 22 11,11% 10 12,50% 14 20,00% 46 13,22% 

Total 198 100,00% 80 100,00% 70 100,00% 348 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação à ASCOM, o conjunto de Alunos, Professores e Funcionários 

avalia essa área como boa (40,52%) e ótima (13,22%), perfazendo um total de 

53,74% de respostas positivas. É, no entanto, ainda alto o percentual dos que 

consideram esse setor fraco e regular, com o percentual de respostas de 46,26%, 

sugerindo continuação de melhorias na área de Comunicação e Marketing, 

internamente e externamente, com uma ação mais eficiente de divulgação da 

Universidade e de seus cursos para maior visibilidade das ações que vêm sendo 

realizadas. 
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- Sobre a imagem da UCSAL entre a comunidade (Alunos, Professores e 

Funcionários): 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário 

- % 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Fraco 18 9,00% 2 2,50% 8 11,27% 28 7,98% 

Regular 56 28,00% 13 16,25% 17 23,94% 86 24,50% 

Bom 88 44,00% 53 66,25% 33 46,48% 174 49,58% 

Ótimo 38 19,00% 12 15,00% 13 18,31% 63 17,94% 

Total 200 100,00% 80 100,00% 71 100,00% 351 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 A UCSAL desfruta de uma boa imagem entre seus colaboradores, 

considerando o percentual majoritário de respostas no conjunto de alunos, 

professores e funcionários. Para 49,58% essa imagem é boa e para 17,94% essa 

imagem é ótima, perfazendo um total de 67,52% de resposta positivas. Chama a 

atenção, no entanto o percentual significativo de respostas dos funcionários e 

alunos, situadas nas escalas e regular e fraco (37% de alunos e 35,21% de 

funcionários), o que sugere continuação de investimentos na imagem da 

Universidade, internamente, para que  toda a comunidade possa ter maior 

participação e se solidarizar de forma mais efetiva com os projetos e mudanças 

pelas quais a Universidade está passando. 

- Sobre o(s) meio(s) de comunicação que mais o(a) mantém informado(a) sobre a 

UCSAL (permissão para assinalar mais de uma alternativa): 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Aluno, 
Docente e 

Funcionário) 

Colegas 113 23,11% 50 22,94% 49 24,87% 212 23,46% 

Portal da UCSAL 75 15,34% 49 22,48% 40 20,30% 164 18,14% 

Redes Sociais 
(Facebook, 
Instagram) 

128 26,18% 30 13,76% 33 16,75% 191 21,12% 

Emails 145 29,65% 71 32,57% 56 28,43% 272 30,09% 

Murais e 
comunicação 

internos 
28 5,73% 18 8,26% 19 9,64% 65 7,19% 

Total 489 100,00% 218 100,00% 197 100,00% 904 100,00% 

 Fonte: CPA – UCSAL. 
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 Em relação aos meios de comunicação que mais mantêm informada a 

comunidade sobre o que acontece na UCSAL, as respostas indicam que o e-mail é o 

principal instrumento de comunicação (30,09%) seguido dos colegas (23,46%), 

redes sociais (21,12%) e Portal da UCSAL (18,14%).  Os murais internos aparecem 

com percentual menor (7,19%). 

 - Sobre o setor de Ouvidoria da UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário 

- % 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Conheço 22 11,06% 17 21,25% 25 35,21% 64 18,29% 

Não conheço 105 52,76% 22 27,50% 8 11,27% 135 38,58% 

Conheço e já 
utilizei 

9 4,52% 0 0,00% 3 4,23% 12 3,42% 

Nunca utilizei 63 31,66% 41 51,25% 35 49,30% 139 39,71% 

Total 199 100,00% 80 100,00% 71 100,00% 350 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação à Ouvidoria Institucional, os resultados gerais indicam também a 

necessidade de uma ação mais efetiva na gestão desta área, maior divulgação do 

setor e das atividades desenvolvidas, considerando que 39,71% afirma nunca ter 

utilizado esse canal de comunicação e avaliação interna e 38,58% alega não 

conhecer esse setor. Entre Professores e Funcionários é maior o percentual dos que 

não utilizam o setor, com 51,25% e 49,30% respectivamente, e entre os Alunos é 

maior o percentual dos que não conhecem o setor (52,76%). Apenas 3,42% da 

comunidade afirma conhecer e já ter utilizado esse setor. 

- Sobre a infraestrutura física da UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário 

- % 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Fraco 13 6,50% 1 1,30% 1 1,43% 15 4,33% 

Regular 32 16,00% 4 5,19% 6 8,57% 42 12,10% 

Bom 98 49,00% 42 54,55% 44 62,86% 184 53,02% 

Ótimo 57 28,50% 30 38,96% 19 27,14% 106 30,55% 

Total 200 100,00% 77 100,00% 70 100,00% 347 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 A maioria absoluta das respostas da comunidade acadêmica em relação à 

infraestrutura física da UCSAL se situa nas escalas bom e ótimo, com um percentual 

geral de 83,57%, sugerindo um alto grau de satisfação de Alunos, Professores e 

Funcionários com esta atividade meio, indispensável para atingir os fins últimos 

educacionais ligados à consecução dos objetivos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

- Sobre a infraestrutura destinada aos espaços de convivência e alimentação: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário 

- % 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Fraco 40 20,10% 6 7,69% 11 15,49% 57 16,38% 

Regular 51 25,63% 18 23,08% 18 25,35% 87 25,00% 

Bom 71 35,68% 35 44,87% 33 46,48% 139 39,94% 

Ótimo 37 18,59% 19 24,36% 9 12,68% 65 18,68% 

Total 199 100,00% 78 100,00% 71 100,00% 348 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 A infraestrutura relacionada aos espaços de convivência e alimentação 

também é bem avaliada pela comunidade acadêmica, considerando o percentual de 

respostas nas escalas bom e ótimo (58,62%). No entanto, é bastante alto o 

percentual daqueles que consideram os espaços de convivência e alimentação 

regulares ou fracos (41,38%), sugerindo continuação de melhorias nessa área.  

- Sobre a qualidade e diversidade dos produtos oferecidos pelo restaurante e pela 

lanchonete: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário 

- % 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Fraco 81 40,70% 11 13,92% 27 36,99% 119 33,90% 

Regular 63 31,66% 26 32,91% 22 30,14% 111 31,62% 

Bom 38 19,10% 30 37,97% 16 21,92% 84 23,94% 

Ótimo 17 8,54% 12 15,19% 8 10,96 37 10,54% 

Total 199 100,00% 79 100,00% 73 100,00% 351 100,00% 

 Fonte: CPA – UCSAL. 
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Há bastante insatisfação entre os Alunos, Professores e Funcionários no que 

se refere à qualidade e diversidade da alimentação oferecida no restaurante e na 

lanchonete. Para 65,52%, a alimentação na UCSAL é considerada regular e fraca e 

apenas 34,38% avalia essa área como boa ou ótima. Estes dados sugerem uma 

revisão nesta área para melhor atender às necessidades da comunidade. 

- Sobre o acesso à internet (WIFI) na UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário 

- % 
Total 

% (Aluno, 
Docente, 

Funcionário) 

Fraco 39 19,50% 11 13,92% 1 1,39% 51 14,57% 

Regular 63 31,50% 24 30,38 13 18,06% 100 28,57% 

Bom 70 35,00% 34 43,04% 37 51,39% 141 40,28% 

Ótimo 28 14,00% 10 12,66% 21 29,17% 59 16,85% 

Total 200 100,00% 79 100,00% 72 100,00% 351 100,00% 

 Fonte: CPA – UCSAL. 

 Sobre o acesso à internet através de Wifi, a maior parte dos Alunos, 

Professores e Funcionários avalia esse acesso como bom e ótimo (57,13%) e parte 

menor avalia esse acesso como regular e fraco (43,14%).  Embora menor, é 

bastante significativo o percentual de respostas situadas nas escalas mais baixas, o 

que indica a necessidade de avançar numa maior cobertura do sistema Wifi em 

todos os espaços da Universidade.  

b) Questões comuns a 2 (dois) segmentos: 

- Sobre o modelo de avaliação processual de aprendizagem implantado pela UCSAL: 

 Aluno 
Aluno - 

% 
Docente 

Docente  - 
% 

Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 22 10,84% 1 1,23% 23 8,09% 

Regular 46 22,66% 14 17,28% 60 21,13% 

Bom 98 48,28% 35 43,21% 133 46,84% 

Ótimo 37 18,23% 31 38,27% 68 23,94% 

Total 203 100,00% 81 100,00% 284 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 Para a maioria dos professores e alunos que responderem à pesquisa, o 

modelo de avaliação processual de aprendizagem implantado na UCSAL é bom ou 

ótimo, com o total de 70,78% de resposta positivas. Apenas 21,13% consideram 

esse modelo regular e 8,09% fraco.  Entre os alunos é maior o percentual dos que 

avaliam este modelo de avaliação como regular e fraco (33,50%) em relação aos 

professores que o consideram dessa forma (18,51%), sugerindo continuação de 

debate entre os estudantes sobre as mudanças que vêm sendo implementadas 

nessa área.  

- Sobre a Avaliação Integradora promovida pela Universidade para melhorar o 

desempenho dos Alunos no ENADE: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 15 7,39% 6 7,41% 21 7,39% 

Regular 33 16,26% 20 24,69% 53 18,67% 

Bom 84 41,38% 31 38,27% 115 40,49% 

Ótimo 71 34,98% 24 29,63% 95 33,45% 

Total 203 100,00% 81 100,00% 284 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

Do mesmo modo da questão anterior, a maior parte dos professores e alunos 

considera a Avaliação Integradora associada à prova do ENADE como boa (40,49%) 

ou ótima (33,45%) perfazendo um total de 73,94% de respostas positivas. Apenas 

18,67% consideram-na regular e 7,39% fraca.  

No entanto, os conceitos obtidos pelos cursos de graduação da UCSAL no 

ENADE ainda são baixos, em cerca de 50% dos cursos, com foi demostrado 

anteriormente, o que dá indicativos de que deve haver maior aproximação entre a 

Avaliação Integradora e a Prova do ENADE, como um dos mecanismos para que a 

Universidade possa melhorar seus conceitos nos cursos que têm sido pior avaliados 

pelo INEP.  
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- Sobre a Pesquisa científica/tecnológica da UCSAL: 

 
Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 

% (Aluno 
e 

Docente) 

Fraco 31 15,27% 9 11,11% 40 14,08% 

Regular 58 28,57% 31 38,27% 89 31,34% 

Bom 83 40,89% 34 41,98% 117 41,19% 

Ótimo 31 15,27% 7 8,64% 38 13,39% 

Total 203 100,00% 81 100,00% 284 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 É também boa a avaliação que professores e alunos fazem sobre a pesquisa 

cientifica e tecnológica da UCSAL. Para 41,19% essa área é boa e para 13,39% é 

ótima, perfazendo um total de 54,58% de respostas positivas.   

 É, no entanto, ainda significativo o percentual de respostas situado nas 

escalas regular e fraco (45,42%), sugerindo continuação de investimentos nessa 

área por parte da Universidade. Entre os professores a avaliação nessas escalas 

mais baixas beira os 50,00% de respostas. 

- Sobre a política institucional e as ações de estímulo à produção acadêmica e à 

participação em eventos científicos: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 32 15,84% 16 19,75% 48 16,97% 

Regular 63 31,19% 35 43,21% 98 34,63% 

Bom 79 39,11% 26 32,10% 105 37,10% 

Ótimo 28 13,86 4 4,94% 32 11,30% 

Total 202 100,00% 81 100,00% 283 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Sobre a política de estímulo à produção acadêmica e à participação em 

eventos científicos, a avaliação que os professores fazem desta área é bastante 

equilibrada em relação às categorias analisadas com leve preponderância de 

respostas nas escalas mais baixas.  Para 51,60% esse estímulo é fraco ou regular e 

para 48,40% é bom ou ótimo. 
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 Estes dados sugerem maior investimento por parte da Universidade na área 

de pesquisa, garantindo a participação dos professores em grupos de pesquisa com 

as condições adequadas de trabalho e, principalmente incentivando e dando apoio à 

divulgação da produção intelectual dos professores em eventos científicos.  

- Em relação à atuação na área de pesquisa: (permissão para assinalar mais de uma 

alternativa): 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Participo de grupo(s) 
de pesquisa na 

UCSAL 
20 9,95% 39 22,54% 59 15,77% 

Participo como 
estudante do 

PIBIC/Participo na 
orientação de 
estudantes da 

graduação e do 
PIBIC 

2 1,00% 72 41,62% 74 19,78% 

Participo na 
apresentação de 

trabalhos científicos 
em congressos, 

seminários e eventos 
acadêmicos 

22 10,95% 47 27,17% 69 18,46% 

Não participo de 
atividades de 

pesquisa 
desenvolvidas na 

UCSAL 

157 78,11% 15 8,67% 172 45,99% 

Total 201 100,00% 173 100,00% 374 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 

 Em relação à participação de professores e alunos na área de pesquisa 

45,99% afirma não participar de nenhuma atividade de pesquisa na UCSAL. 

Daqueles que dizem atuar nessa área, 19,78% afirma participar, ou como 

estudantes do PIBIC, no caso dos alunos, ou na orientação dos estudantes da 

graduação e do PIBIC, no caso dos professores. Em seguida, 18,46% afirmam 

participar na apresentação de trabalhos científicos em congressos e eventos 

acadêmicos.  É menor o percentual aqueles que dizem participar em grupos de 

pesquisa (15,77%). 
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 Os dados das 3 (três) últimas questões demonstram uma clara necessidade 

de haver uma ação mais forte na área de pesquisa na UCSAL, com maior estímulo 

para o desenvolvimento de atividades institucionais, envolvendo a graduação e a 

pós-graduação, com politicas mais claras de apoio ao funcionamento dos grupos de 

pesquisa já existentes, organização de espaços adequados para reuniões, entre 

professores e estudantes,  suficiente dos professores para se dedicarem a essa área 

e uma politica clara de ajuda de custos para que professores e alunos possam 

apresentar sua produção intelectual  em eventos de natureza cientifica.   

- Sobre a Extensão Universitária da UCSAL relacionada ao seu curso/área de atuação: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 41 20,30% 10 12,50% 51 18,09% 

Regular 70 34,65% 24 30,00% 94 33,33% 

Bom 72 35,64% 34 42,50% 106 37,59% 

Ótimo 19 9,41% 12 15,00% 31 10,99% 

Total 202 100,00% 80 100,00% 282 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os dados revelam que é maior o percentual de professores e alunos que 

consideram essa área fraca ou regular (51,42%) do que aqueles que avaliam essa 

área como boa ou ótima (48,58%).  

 Embora haja um equilíbrio entre as escalas trabalhadas, estes resultados 

sugerem a continuação de investimentos nesta área, por parte da Universidade, 

proporcionando maior estímulo a professores e alunos na participação das 

atividades extensionistas. 
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- Em relação à atuação na área de Extensão: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Participo em cursos de 
extensão institucional 
promovidos pela UCSAL 

35 16,59% 34 29,82% 69 21,23% 

Participo na promoção de 
convênios e parcerias com 
vistas ao desenvolvimento de 
projetos extensionistas 

4 1,90% 25 21,93% 29 8,92% 

Participo em programas de 
extensão e inclusão social nas 
comunidades carentes 

11 5,21% 20 17,54% 31 9,54% 

Não participo de atividades de 
extensão desenvolvidas na 
UCSAL 

161 76,30% 35 30,70% 196 60,31% 

Total 211 100,00% 114 100,00% 325 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação à atuação da comunidade na Extensão Universitária, chama a 

atenção o elevado índice de professores e alunos que afirma não participar de 

nenhuma atividade nessa área (60,31%). Parte dos respondentes alega participar 

em cursos de Extensão promovidos pela UCSAL (21,23%) e apenas 9,54% diz 

participar em programas de extensão e inclusão social nas comunidades carentes. 

 Estas informações reforçam a questão anterior e mostram a necessidade de 

maior participação da comunidade e maior divulgação das atividades extensionistas 

no meio acadêmico. 

- Em relação à política institucional para internacionalização: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 39 19,60% 5 6,25% 44 15,78% 

Regular 62 31,16% 22 27,50% 84 30,10% 

Bom 70 35,18% 29 36,25% 99 35,48% 

Ótimo 28 14,07% 9 11,25% 37 13,26% 

Não conheço 
o projeto de 

internacionaliz
ação da 
UCSAL 

0 0,00% 15 18,75% 15 5,38% 

Total 199 100,00% 80 100,00% 279 100,00% 
Fonte: CPA – UCSAL. 
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 A política de internacionalização é avaliada por boa parte de professores e 

alunos como boa ou ótima com um percentual de respostas de 35,48% e 13,26% 

respectivamente, perfazendo um total de 48,74% de respostas positivas.  

 No entanto é bastante elevado o índice de respostas situadas nas escalas 

regular e fraco (45,88%) e o percentual de professores que não conhece o setor 

(18,75%), o que sugere melhorias nessa área com ações mais efetivas de 

mobilidade acadêmica com instituições nacionais e internacionais e maior 

divulgação dessas ações entre os professores.  

- Sobre o conhecimento acerca do Projeto Pedagógico (PPC) do seu curso: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Sim 32 16,08% 73 91,25% 105 37,63% 

Não 167 83,92% 7 8,75% 174 62,37% 

Total 199 100,00% 80 100,00% 279 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação ao conhecimento que a comunidade tem sobre o PPC, a maioria 

dos professores e alunos que responderam à pesquisa (62,37%), alegam não 

conhecer o PPC e apenas 37,63% dizem que sim, que conhecem esse documento 

institucional. Na análise individual, entre os professores é bastante maior o 

percentual dos que conhecem o PPC (91,25%) em relação aos que não conhecem 

(8,75%), ao contrário entre os alunos onde é muito maior o percentual dos que não 

conhecem esse documento (83,92%), o que demonstra a necessidade de maior 

divulgação desse documento entre os estudantes. 

- Sobre o conhecimento acerca do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do seu curso: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Sim 57 28,50% 69 87,34% 126 45,16% 

Não 143 71,50% 10 12,66% 153 54,84% 

Total 200 100,00% 79 100,00% 279 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 Os dados revelam que é maior o percentual dos professores e estudantes que 

não conhecem o NDE de seu curso (54,84%) do que aqueles que conhecem esse 

núcleo docente (45,16%).  Da mesma forma, na análise individual, o percentual de 

professores que conhecem o NDE é muito maior (87,34%) do que os que não 

conhecem (12,66%), sugerindo apenas a necessidade de maior divulgação desse 

Núcleo Docente Estruturante entre os estudantes, que tem como atribuição, junto ao 

coordenador, planejar e avaliar todas as ações relacionadas ao curso e que devem 

ser, necessariamente, do conhecimento dos alunos. 

- Sobre o conhecimento acerca do Colegiado do seu Curso: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Sim 34 17,09% 61 78,21% 95 34,29% 

Não 140 70,35% 13 16,67% 153 55,23% 

Não existe no 
Curso 

25 12,56% 4 5,13% 29 10,48% 

Total 199 100,00% 78 100,00% 277 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os Colegiados dos Cursos também são desconhecidos por grande parte dos 

alunos. 70,35% dos respondentes alegam não conhecer o Colegiado de seu Curso e 

apenas 17,09% dizem que sim, que conhecem. Nos resultados gerais também  é 

maior o percentual daqueles que não conhecem (55,23%) do que aqueles que 

conhecem (34,29%), sugerindo também maior divulgação dessa instância de 

decisões de cada curso e que, obrigatoriamente, tem que ter a participação de 

representantes de professores e alunos. 

- Sobre sua representação e participação nos órgãos colegiados: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 34 17,09% 5 6,41% 39 14,09% 

Regular 18 9,05% 7 8,97% 25 9,02% 

Bom 20 10,05% 21 26,92% 41 14,80% 

Ótimo 7 3,52% 28 35,90% 35 12,63% 

Não participo 120 60,30% 17 21,79% 137 49,46% 

Total 199 100,00% 78 100,00% 277 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 É muito alto o percentual de professores e alunos que dizem não participar 

dos órgãos colegiados, principalmente entre os estudantes onde houve 60,30% de 

respostas na escala “não participo”. Entre os professores é preponderante o 

percentual que afirma ser boa sua participação (26,92%) ou ótima (35,90%), 

perfazendo o percentual de 62,82% de respostas positivas.  

 Estes dados mostram a necessidade de maior participação dos estudantes 

nas decisões do curso, principalmente aquelas ligadas à sala de aula, à matriz 

curricular e às questões ligadas ao ensino e aprendizagem e aos processos e 

critérios de avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

- Conceito sobre a estrutura e os recursos das salas de aula (TV, vídeo, DVD, 

retroprojetor e multimídias): 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 19 9,50% 1 1,27% 20 7,17% 

Regular 48 24,00% 14 17,72% 62 22,22% 

Bom 83 41,50% 47 59,49% 130 46,59% 

Ótimo 50 25,00% 17 21,52% 67 24,02% 

Total 200 100,00% 79 100,00% 279 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

A maioria dos professores e alunos que responderam à pesquisa avaliam a 

estrutura e os recursos das salas de aula da UCSAL como bons e ótimos com os 

percentuais de 46,59% e 24,02%, respectivamente, demonstrando alto grau de 

satisfação de professores e alunos nesta área.  

- Sobre o acervo da biblioteca dentro de sua área de atuação: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 29 14,50% 2 2,53% 31 11,11% 

Regular 48 24,00% 12 15,19% 60 21,50% 

Bom 74 37,00% 39 49,37% 113 40,50% 

Ótimo 49 24,50% 26 32,91% 75 26,89% 

Total 200 100,00% 79 100,00% 279 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 É também preponderante o percentual de professores e alunos que 

responderam à pesquisa e que avaliaram o acervo da biblioteca como bom e ótimo, 

com os percentuais de 40,50% e 26,89% respectivamente, perfazendo um total de 

67,39% de respostas positivas. É, no entanto, significativo, o percentual de alunos 

que consideram esta área regular ou fraca com o percentual de 38,50% nessas 

escalas mais baixas o que pode dar algum indicativo da necessidade de alguma 

melhoria nessa área, em alguns cursos de graduação da UCSAL, observando a 

legislação pertinente para cada curso e as necessidades dos alunos.  

 - Sobre o grau de satisfação em relação à infraestrutura disponibilizada para o 

desenvolvimento de atividades de iniciação científica? 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 26 13,13% 12 15,38% 38 13,77% 

Regular 67 33,84% 26 33,33% 93 33,69% 

Bom 77 38,89% 33 42,31% 110 39,86% 

Ótimo 28 14,14% 7 8,97% 35 12,68% 

Total 198 100,00% 78 100,00% 276 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Para 52,54% dos alunos e professores a infraestrutura disponibilizada para o 

desenvolvimento de atividades de iniciação cientifica é boa ou ótima e para 47,46% 

essa estrutura é fraca ou regular. Estes resultados bastante equilibrados mostram 

que é necessário que a Universidade continue dando atenção para os espaços 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa na Universidade, com salas 

individuais para professores de RTC, salas de reuniões para os alunos do PIBIC e 

espaços adequados para apresentação dos resultados das pesquisas realizadas 

entre professores e alunos.   
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- Sobre o grau de satisfação em relação aos laboratórios específicos do curso: 

 Aluno Aluno - % Docente Docente - % Total 
% (Aluno e 
Docente) 

Fraco 33 16,58% 5 6,33% 38 13,67% 

Regular 69 34,67% 19 24,05% 88 31,65% 

Bom 69 34,67% 43 54,43% 112 40,29% 

Ótimo 28 14,07% 12 15,19% 40 14,39% 

Total 199 100,00% 79 100,00% 278 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação aos laboratórios específicos de cada curso as opiniões também 

estão divididas, considerando que parte dos professores e alunos considera esta 

área como boa ou ótima, com o total de 54,68% de respostas, e a outra parte avalia 

esta área como regular e fraca com 45,32% de respostas. 

 Estes últimos dados mostram que é necessária a continuação de 

investimentos nesta área, por parte da universidade, para que, cada vez mais, a 

dimensão prática do ensino possa ser valorizada, com reflexos positivos para a 

aprendizagem. 

- Sobre a orientação das ações do corpo docente e do corpo técnico-administrativo no 

sentido de seguir a missão da UCSAL: 

 Docente Docente - % Funcionário Funcionário - % Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Sim 78 96,30% 65 85,53% 143 91,08% 

Não 3 3,70% 11 14,47% 14 8,92% 

Total 81 100,00% 76 100,00% 157 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 A maioria absoluta de professores e funcionários que participou da pesquisa 

afirma que orientam suas ações no sentido de seguir a missão, visão e valores da 

UCSAL explicitados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  
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- Sobre as reuniões de Planejamento e Avaliação nos Cursos/Setores: 

 Docente Docente - % Funcionário Funcionário - % Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 6 7,41% 7 9,86% 13 8,55% 

Regular 11 13,58% 9 12,68% 20 13,18% 

Bom 29 35,80% 24 33,80% 53 34,86% 

Ótimo 33 40,74% 24 33,80% 57 37,50% 

Não tem 
reuniões 

2 2,47% 7 9,86% 9 5,91% 

Total 81 100,00% 71 100,00% 152 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 É preponderante o percentual de professores e funcionários que avalia as 

ações de Planejamento e Avaliação de Cursos ou Setores como boas e ótimas 

(72,36%), do que o percentual daqueles que consideram essas ações como 

regulares e fracas (21,73%).  

- Sobre a existência de um plano de ação estratégica nos Cursos/Setores, com 

estabelecimento de metas e ações, elegendo prioridade de trabalho: 

 Docente 
Docente - 

% 
Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Sim 59 72,84% 50 71,43% 109 72,19% 

Não 22 27,16% 20 28,57% 42 27,81% 

Total 81 100,00% 70 100,00% 151 100,00% 

 Fonte: CPA – UCSAL. 

 É também maior o percentual de professores e funcionários que diz existir um 

plano de ação estratégica nos cursos/setores, com estabelecimento de metas e 

ações (72,19%), do que aqueles que afirmam não existir esse plano de ação em seu 

setor (27,81%). Estes resultados reforçam os avanços que tem havido na 

Universidade na área de planejamento com implementação de ações, decorrentes 

dos processos de autoavaliação institucional. 
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- Sobre as relações interpessoais entre os professores/em seu setor de trabalho: 

 
Docente 

Docente 
- % 

Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 1 1,25% 2 2,78% 3 1,97% 

Regular 9 11,25% 8 11,11% 17 11,18% 

Bom 31 38,75% 21 29,17% 52 34,21% 

Ótimo 39 48,75% 41 56,94% 80 52,63% 

Total 80 100,00% 72 100,00% 152 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os dados revelam que existe um ótimo nível de relações interpessoais entre 

os Professores e Funcionários com um percentual de respostas situadas nas 

escalas bom e ótimo (86,84%).  É bastante menor o percentual daqueles que 

avaliam essas relações como regulares ou fracas (13,15%). 

- Sobre a sua relação com a comunidade interna: 

 Docente 
Docente - 

% 
Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 0 0,00% 2 2,86% 2 1,35% 

Regular 1 1,28% 0 0,00% 1 0,67% 

Bom 24 30,77% 29 41,43% 53 35,82% 

Ótimo 53 67,95% 37 52,86% 90 60,81% 

Não tenho 
vínculos com 
professores 

e/ou 
estudantes 

0 0,00% 2 2,86% 2 1,35% 

Total 78 100,00% 70 100,00% 148 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 É também muito bem avaliada a relação que professores e funcionários têm 

com a comunidade interna em geral, com um percentual de 96,63% de respostas 

nas escalas bom e ótimo.  
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- Sobre o Plano de Cargos e Salários (PCCS) da UCSAL: 

 

 
Docente 

Docente - 
% 

Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 8 10,00% 12 16,90% 20 13,24% 

Regular 16 20,00% 13 18,31% 29 19,20% 

Bom 24 30,00% 16 22,54% 40 26,49% 

Ótimo 4 5,00% 4 5,63% 8 5,30% 

Não conhece 
o PCCS da 

UCSAL 
28 35,00% 26 36,62% 54 35,77% 

Total 80 100,00% 71 100,00% 151 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os dados revelam que boa parte de professores e funcionários não conhece o 

PCCS da UCSAL com um percentual de 35,77% de respostas.  Para 26,49% o 

PCCS é avaliado como bom e para 32,44%, que é uma parcela maior, esse plano é 

avaliado como regular ou fraco.    

  Estes últimos dados, situados nas escalas mais baixas, acrescidos àqueles 

que afirmaram não conhecer esse documento (total de 68,21%), revelam 

dificuldades da comunidade com esta área, o que sugere da parte da Universidade 

um maior empenho em apresentar e discutir de forma clara para a comunidade suas 

políticas de contratação de pessoal, política salarial e de promoção de seus 

colaboradores, assim como maior divulgação desse documento entre seus 

colaboradores.  

- Sobre a atuação a UCSAL em relação à política de capacitação e aperfeiçoamento 

profissional de seu corpo docente/colaboradores: 

 Docente 
Docente - 

% 
Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 6 7,59% 20 28,17% 26 17,33% 

Regular 23 29,11% 18 25,35% 41 27,34% 

Bom 35 44,30% 27 38,03% 62 41,33% 

Ótimo 15 18,99% 6 8,45% 21 14,00% 

Total 79 100,00% 71 100,00% 150 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 Sobre a atuação da UCSAL na formulação de uma política de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores, a maioria avalia essa atuação 

como boa ou ótima (55,33%) enquanto que 44,67% consideram-na regular ou fraca. 

  Na análise por segmento, observa-se que os funcionários fazem pior 

avaliação dessa política de capacitação da UCSAL, considerando que a maioria 

(53,52%) avalia essa atuação como regular e fraca, enquanto que 46,48% considera 

essa política de capacitação boa ou ótima. 

 Os dados demonstram que ainda não há na universidade políticas e práticas 

de capacitação e formação continuada para os funcionários técnico-administrativos 

que garantam seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

- Sobre os benefícios que a UCSAL oferece: 

 Docente 
Docente - 

% 
Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 12 15,00% 10 13,89% 22 14,48% 

Regular 17 21,25% 20 27,78% 37 24,34% 

Bom 21 26,25% 27 37,50% 48 31,58% 

Ótimo 6 7,50% 11 15,28% 17 11,18% 

Não tenho 
benefícios 

24 30,00% 4 5,56% 28 18,42% 

Total 80 100,00% 72 100,00% 152 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação aos benefícios que a UCSAL oferece para seus colaboradores, as 

opiniões se dividem, preponderantemente, entre aqueles que dizem não ter nenhum 

tipo de benefícios (18,42%), entre os que consideram boa essa política institucional 

(31,58%) e os que avaliam a política de benefícios da UCSAL como regular 

(24,34%).  

 Somando o percentual de professores e funcionários  que avaliam essa área 

como regular e fraca (38,82%) com aqueles  que dizem não ter benefícios, obtemos 

o percentual geral de 57,24% de respostas negativas neste quesito, o que sugere a 

necessidade de uma maior atenção, por parte da universidade, em relação á politica 

de benefícios para seus colaboradores. 
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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?”: 

 Docente 
Docente 

- % 
Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 28 35,00% 23 32,86% 51 34,00% 

Regular 32 40,00% 28 40,00% 60 40,00% 

Bom 17 21,25% 14 20,00% 31 20,66% 

Ótimo 3 3,75% 5 7,14% 8 5,34% 

Total 80 100,00% 70 100,00% 150 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

A maior parte dos professores e funcionários (74,00%) avalia a atenção que a 

UCSAL dá à saúde de seus colaboradores, promoção de atividades de lazer e de 

integração como regular ou fraca e apenas 26,00% considera essa atenção como 

boa ou ótima.  

 Estes dados confirmam a necessidade de melhorias da universidade nesta 

área, para uma maior satisfação de seus colaboradores com reflexos num melhor 

desempenho. 

- Em relação à questão “A seleção e a progressão profissional das pessoas na UCSAL 

se dá com base em critérios de capacidade e mérito?”: 

 Docente Docente - % Funcionário 
Funcionário - 

% 
Total 

% (Docente e 
Funcionário) 

Sempre 17 21,25% 14 19,72% 31 20,53% 

Quase 
sempre 

33 41,25% 27 38,03% 60 39,74% 

Raramente 21 26,25% 25 35,21% 46 30,46% 

Nunca 9 11,25% 5 7,04% 14 9,27% 

Total 80 100,00% 71 100,00% 151 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Em relação ao progresso profissional, a maioria dos professores e 

funcionários afirma que esse progresso se dá sempre ou quase sempre por mérito, 

totalizando o percentual de 60,27% de resposta nestas duas escalas analisadas. É, 

no entanto, bastante alto o percentual daqueles que afirmam que esse 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

97 
 

reconhecimento por mérito raramente acontece (30,46%) ou que nunca acontece 

(9,27%), perfazendo um total de 39,73% nas escalas mais baixas e sugerindo 

alguma melhora nesse item.  

- Sobre a participação do corpo docente/corpo técnico-administrativo nas decisões 

institucionais: 

 Docente 
Docente 

- % 
Funcionário 

Funcionário - 
% 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Fraco 17 21,79% 21 29,58% 38 25,50% 

Regular 33 42,31% 18 38,03% 51 34,24% 

Bom 20 25,64% 27 38,03% 47 31,54% 

Ótimo 8 10,26% 5 7,04% 13 8,72% 

Total 78 100,00% 71 100,00% 149 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os dados revelam que a maioria dos professores e funcionários que 

participaram da pesquisa (59,74%) considera sua participação nas decisões 

institucionais como regular ou fraca e 40,26% afirma que essa participação é boa ou 

ótima.  Estes dados demonstram alguma fragilidade da universidade nos processos 

de gestão institucional que devem considerar a autonomia e representatividade dos 

órgãos gestores e colegiados e a participação de docentes, técnicos, discentes e da 

sociedade civil organizada nas questões institucionais, assegurando que as 

decisões colegiadas sejam divulgadas e apropriadas pela comunidade interna. 
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- Em relação à questão: “O que é levado em conta na determinação dos 

procedimentos acadêmico-administrativos, metas e ações institucionais na UCSAL? 

(permissão para assinalar mais de uma alternativa)” 

 Docente 
Docente 

- % 
Funcionário 

Funcionário 
- % 

Total 
% (Docente e 
Funcionário) 

Orientações do 
Ministério da 

Educação 
66 25,29% 49 24,26% 115 24,84% 

Orientações do 
Reitor e de sua 

equipe 
administrativa 

66 25,29% 58 28,71% 124 26,79% 

Processos e 
resultados as 

avaliações 
institucionais e 

de curso 

49 18,77% 32 15,84% 81 17,49% 

Demandas da 
comunidade 
acadêmica 

42 16,09% 34 16,83% 76 16,41% 

Demandas da 
Sociedade 35 13,41% 20 9,90% 55 11,88% 

Outros 3 1,15% 9 4,46% 12 2,59% 

Total 261 100,00% 202 100,00% 463 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

A maior parte dos respondentes a esta questão afirma serem as orientações 

do Reitor (26,79%) e as do Ministério da Educação (24,89%) as orientações que 

mais são levadas em conta na elaboração do Planejamento Institucional, com a 

determinação de metas e ações institucionais na UCSAL. Percentual menor 

(17,49%) afirma serem os processos e resultados das avaliações internas sobre a 

Instituição e os cursos que determinam as ações e os procedimentos acadêmicos e 

16,41% afirma serem as demandas da comunidade acadêmica interna (16,41%) que 

determinam esses procedimentos e metas institucionais.  

 É importante assegurar, para além das orientações mais gerais, que a 

Avaliação Institucional interna e as opiniões da comunidade acadêmica sobre a 

Universidade sejam levadas em consideração, impactem nos processos de gestão 

da Instituição e promovam ações de melhorias, através de um plano de metas e 

ações efetivas de mudanças.  
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c) Questões exclusivas 

1) Alunos 

- Sobre a avaliação dos Cursos:  

Aluno 
Aluno - 

% 

Fraco 7 3,45% 

Regular 33 16,26% 

Bom 111 54,68% 

Ótimo 52 25,62% 

Total 203 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

  Em relação aos cursos de graduação, a maioria absoluta dos 

estudantes que respondeu à questão (80,30%), faz uma avaliação boa e ótima de 

seu curso, demonstrando um alto grau de satisfação dos estudantes com seu curso. 

- Sobre a representação estudantil relacionada ao 

desenvolvimento dos Cursos: 

Aluno 
Aluno - 
% 

Fraco 88 44,22% 

Regular 47 23,62% 

Bom 44 22,11% 

Ótimo 20 10,05% 

Total 199 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

A maior parte dos estudantes afirma ser regular ou fraca (67,84%) a 

representação dos estudantes relacionada ao desenvolvimento do curso. Apenas 

32,16% afirma ser boa ou ótima essa representação.  

Estes dados demonstram a necessidade de haver espaços de 

participação dos alunos nas questões do curso, relacionadas diretamente aos 

estudantes, como por exemplo, a avaliação do corpo docente, o PPC do curso e 

respectivas matrizes curriculares; conceitos do MEC no ENADE, sistema de 
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avaliação da aprendizagem dos estudantes, entre outros. O canal dessa 

participação são os colegiados de curso, onde os alunos têm que estar 

obrigatoriamente representados. 

- Sobre a comunicação da UCSAL com a comunidade interna: 

Aluno 
Aluno - 

% 

Fraco 45 22,50% 

Regular 56 28,00% 

Bom 76 38,00% 

Ótimo 23 11,50% 

Total 200 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Há um equilíbrio nas respostas dos alunos em relação à avaliação que eles 

fazem do setor de comunicação da Universidade. Para 50,50% a comunicação 

institucional é fraca ou regular e para 49,50% é boa ou ótima.  Há uma leve 

preponderância de respostas situadas nas escalas mais baixas, o que sugere a 

necessidade de se realizarem melhorias na comunicação interna da Universidade. 

- Sobre os laboratórios de informática (iluminação, espaço, 

equipamentos e software): 

Aluno 
Aluno - 

% 

Fraco 28 14,07% 

Regular 64 32,16% 

Bom 78 39,20% 

Ótimo 29 14,57% 

Total 199 100,00% 

   Fonte: CPA – UCSAL. 

Sobre os laboratórios de informática, a maioria considera que são bons ou 

ótimos (53,77%) e 46,23% avaliam-nos como regulares e fracos.  

 Os dados mostram que ainda é necessário haver continuação de 

investimentos nesta área. 
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- Sobre as instalações sanitárias e bebedouros dos campi: 

Aluno 
Aluno - 

% 

Fraco 39 19,50% 

Regular 63 31,50% 

Bom 70 35,00% 

Ótimo 28 14,00% 

Total 200 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

Há um equilibrio dos resultados da pesquisa entre os alunos sobre instalações 

sanitárias e bebedouros dos campi. Para 51,00% essas instalações são regulares ou 

fracas e para 49.00% são boas ou ótimas. Considerando que, mesmo tênue, ainda é 

prevalecente o percentual dos que avaliam essa área, como regular ou fraca, 

sugere-se a continuação de investimentos e melhorias nesta área.  

2) Docentes 

 - Sobre a atuação no acompanhamento e cumprimento do 

cronograma do PDI na dimensão Ensino, pesquisa e extensão: 

Professor 
Professor 
- % 

Fraco 2 2,53% 

Regular 9 11,39% 

Bom 26 32,91% 

Ótimo 17 21,52% 

Não 
conheço o 

PDI da 
UCSAL 

25 31,65% 

Total 79 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

A maioria dos professores que respondeu a esta questão (54,43%), afirma ser 

boa ou ótima a atuação dos docentes no acompanhamento e cumprimento do 

cronograma do PDI.  É bastante significativo o percentual daqueles que não 
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conhecem o PDI da UCSAL (31,65%), sugerindo ações mais efetivas de divulgação 

deste importante documento institucional entre o corpo docente. 

- Sobre a participação na capacitação oferecida pela UCSAL 

nas novas ferramentas da Google: 

Professor 
Professor - 

% 

Sim 72 90,00% 

Não 8 10,00% 

Total 80 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

A maioria dos professores que respondeu à pesquisa (90,00%), afirma ter 

participado da capacitação oferecida pela UCSAL nas novas ferramentas da Google.  

Estes dados mostram a total aderência dos  professores nos projetos institucionais 

de modernização tecnológica da  sala de aula e inclusão de  novos  procedimentos e 

metodologias na condução das dinâmicas de aula adotadas pelos professores. 

- Sobre a caderneta eletrônica, controle de frequência, 

registros de notas e facilidade operacional, o atendimento da UCSAL: 

Professor 
Professor - 
% 

Fraco 5 6,33% 

Regular 16 20,25% 

Bom 43 54,43% 

Ótimo 15 18,99% 

Total 79 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 Os dados revelam que a maioria dos professores (73,42%) avalia como bom 

e ótimo o controle de frequência, registro de notas e facilidade operacional da 

caderneta eletrônica. Apenas 26,58% considera esse controle via caderneta 

eletrônica como regular ou fraco.  
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- Sobre os fatores que mais são levados em conta na criação 

de novos cursos de graduação da UCSAL: 

Professor 
Professor - 

% 

Demandas da 
Sociedade 

36 45,57% 

Avaliações de 
oportunidades 
de mercado 

18 22,78% 

Interesse dos 
professores 

2 2,53% 

Interesse 
institucional 

18 22,78% 

Orientações do 
MEC 

5 6,33% 

Total 79 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

Sobre o que mais é levado em conta na criação de novos cursos da 

graduação, grande parte dos professores afirma que são as demandas da sociedade 

(45,57%), seguido da avalição das oportunidades do mercado e do interesse 

institucional com 22,78% de respostas em cada uma dessas variáveis.  O interesse 

dos professores e as orientações do MEC têm menos peso nessa decisão 

institucional.  

- Sobre o grau de satisfação em relação aos equipamentos 

tecnológicos disponibilizados na sala dos professores: 

Professor Professor - % 

Fraco 10 12,66% 

Regular 20 25,32% 

Bom 37 46,84% 

Ótimo 12 15,19% 

Total 79 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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A maior parte dos professores avalia como bom ou ótimo o grau de satisfação 

do corpo docente em relação aos equipamentos tecnológicos disponibilizados na 

sala de professores, com o percentual de respostas de 62,03%. Para 37,98% esses 

equipamentos são avaliados como regulares ou fracos, sugerindo alguma ação de 

melhoria nesta área.  

3) Funcionários 

- Sobre o local de trabalho, em relação ao mobiliário e 

equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades 

profissionais: 

Funcionário 
Funcionário - 

% 

Fraco 7 10,00% 

Regular 19 27,14% 

Bom 26 37,14% 

Ótimo 18 25,71% 

Total 70 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 

 É boa a avalição que os funcionários fazem do mobiliário e equipamentos de 

seu local de trabalho com o percentual de 62,85% de satisfação. É alto, no entanto, 

o percentual daqueles que consideram esses equipamentos regulares ou fracos 

(37,14%), o que indica a necessidade de continuação de melhorias nesta área.  

- Sobre as condições do local de trabalho, tendo por base 

alguns aspectos como conservação, iluminação, climatização, 

acessibilidade: 

Funcionário 
Funcionário - 

% 

Fraco 3 4,23% 

Regular 12 16,90% 

Bom 38 53,52% 

Ótimo 18 25,35% 

Total 71 100,00% 

Fonte: CPA – UCSAL. 
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 Para a maioria dos funcionários (78,87%), as condições de trabalho também 

são boas e o local de trabalho é bem conservado, bem iluminado, tem boa 

climatização e boa acessibilidade, o que demonstra alto grau de satisfação dos 

funcionários com seu local de trabalho. 

 

1.2. Resultados Gerais da Pesquisa Discente 2018.2 

 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), constituindo-se em uma das estratégias do processo de 

autoavaliação adotado pela Universidade. 

   Como nos anos anteriores, a pesquisa discente foi realizada por meio 

eletrônico e com a adesão voluntária dos discentes ao preenchimento online do 

formulário de avaliação. 

 Em 2018.2, a coleta de dados adotou instrumento constituído por 7 

(sete) variáveis, Docência, Disciplina, Matriz Curricular, Coordenação de Curso, 

Secretaria Geral de Cursos, Infraestrutura Acadêmica e EAD – Disciplinas 

Semipresenciais, totalizando 46 (quarenta e seis)  questões. 

 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 também foi 

realizado através do ERP TOTVS. As ferramentas disponibilizadas pelo sistema 

possibilitaram a apuração mais rápida dos dados; para, além disso, os gráficos 

foram gerados através da planilha Excel. 

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

demonstrar o que foi coletado junto ao alunado, considerando os Cursos de 

Graduação Tradicional e Tecnológica. 
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1.2.1 Resultados Gerais da Pesquisa Discente 

A amostra foi composta por 581 (quinhentos e oitenta e um) 

estudantes, dos cursos de graduação da Universidade Católica do Salvador, 

representando aproximadamente 8,61% do universo do corpo discente matriculado 

em 2018.2 (6.744 alunos), na graduação.  

O TOTVS, sistema utilizado para aplicar a pesquisa, considera como 

participante o aluno que registrou alguma resposta. 

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

2018.2, agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao alunado dos 

cursos de graduação. 

 

1.2.1.1 Dados Quantitativos 

Variável Docência 

A variável docente foi respondida por 546 (quinhentos e quarenta e 

seis) alunos e obteve 2.376 (duas mil, trezentos e setenta e seis) 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. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Assiduidade (frequência) do 
professor às aulas. 

7 66 146 412 1.745 
0,29% 2,78% 6,14% 17,34% 73,44% 

2. Pontualidade do Professor às 
aulas. 

8 114 217 458 1.579 
0,34% 4,80% 9,13% 19,28% 66,46% 

3. Relações interpessoais com a 
turma. 

8 159 225 561 1.423 
0,34% 6,69% 9,47% 23,61% 59,89% 

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

8 185 249 454 1.480 

0,34% 7,79% 10,48% 19,11% 62,29% 

5. Estímulo ao debate de questões 
articuladas ao conteúdo da 
disciplina. 

13 180 237 506 1.440 

0,55% 7,58% 9,97% 21,30% 60,61% 

6. Conhecimento atualizado e 
domínio dos conteúdos tratados na 
disciplina. 

8 122 135 408 1.703 

0,34% 5,13% 5,68% 17,17% 71,68% 
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7. Utilização de procedimentos 
didáticos e metodológicos 
adequados à disciplina. 

9 203 268 544 1.352 

0,38% 8,54% 11,28% 22,90% 56,90% 

8. Utilização de Tecnologias da 
Informação e Comunicação como 
estratégia de ensino e 
aprendizagem (classroom, email, 
laboratório de informática, ambiente 
virtual de aprendizagem/AVA). 

34 315 307 486 1.234 

1,43% 13,26% 12,92% 20,45% 51,94% 

9. Planejamento das atividades 
docentes e cumprimento do plano 
de ensino. 

10 196 237 483 1.450 
0,42% 8,25% 9,97% 20,33% 61,03% 

10. Proposição de atividades de 
avaliação da aprendizagem 
compatíveis com os conteúdos 
ministrados em aula. 

15 164 201 503 1.493 

0,63% 6,90% 8,46% 21,17% 62,84% 
Fonte: UCSAL/ Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA. 

Variável Disciplina 

A variável disciplina foi respondida por 373 (trezentos e setenta e três) 

alunos e obteve 1.846 (Mil, oitocentos e quarenta e seis) 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 Ótimo 
1. Contribuição dos 
conteúdos da disciplina 
estudada para a sua 
formação profissional. 

14 124 153 389 1.166 

0,76% 6,72% 8,29% 21,07% 63,16% 

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

25 118 161 476 1.066 

1,35% 6,39% 8,72% 25,79% 57,75% 

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

20 135 176 464 1.051 

1,08% 7,31% 9,53% 25,14% 56,93% 

4. Acesso a conhecimentos 
atualizados e/ou 
contemporâneos na área de 
formação. 

17 125 161 423 1.120 

0,92% 6,77% 8,72% 22,91% 60,67% 

5. Articulação entre os 
conhecimentos teóricos 
estudados na disciplina e as 
atividades práticas de 
ensino. 

31 154 176 407 1.078 

1,68% 8,34% 9,53% 22,05% 58,40% 
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Fonte: UCSAL/Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA 

Variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) 

A variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) foi respondida por 336 

(trezentos e trinta e seis) 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 
1. Ambiente e instalações 
físicas. 

0 11 23 02 200 
0,00% 3,27% 6,85% 30,36% 59,52% 

2. Horário de 
funcionamento. 

0 13 26 124 173 
0,00% 3,87% 7,74% 36,90% 51,49% 

3. Relacionamento dos 
funcionários com os 
estudantes. 

2 46 47 126 115 

0,60% 13,69% 13,99% 37,50% 34,23% 

4. Atendimento às 
solicitações e 
requerimentos dos 
estudantes (Documentos 
acadêmicos emitidos pela 
SGC). 

5 55 60 122 94 

1,49% 16,37% 17,86% 36,31% 27,98% 

5. Disponibilidade para 
orientação e 
esclarecimento de 
dúvidas. 

2 55 70 104 105 

0,60% 16,37% 20,83% 30,95% 31,25% 
Fonte: UCSAL/Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA. 

Variável Coordenação de Curso 

A variável Coordenação de Curso foi respondida por 343 (trezentos e 

quarenta e três) alunos. A tabela abaixo mostra as respostas distribuídas por 

questão: 

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

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Relacionamento com o alunado. 
13 47 48 93 142 

3,79% 13,70% 13,99% 27,11% 41,40% 

2. Presença durante os horários de 
funcionamento do curso e 
disponibilidade para orientação 
acadêmica dos estudantes. 

20 47 50 99 127 

5,83% 13,70% 14,58% 28,86% 37,03% 

6. Desenvolvimento de 
ações/práticas integradas 
entre as várias disciplinas do 
curso. 

60 187 223 403 973 

3,25% 10,13% 12,08% 21,3% 52,71% 
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3. Empenho na resolução das 
solicitações e necessidades dos 
alunos. 

22 49 47 97 128 

6,41% 14,29% 13,70% 28,28% 37,32% 

4. Divulgação do planejamento das 
atividades e ações decorrentes dos 
processos de avaliação do curso. 

32 0 91 99 121 

9,33% 0,00% 26,53% 28,86% 35,28% 

5. Oportunidade de atuação dos 
estudantes, como representantes do 
curso, em órgãos colegiados 
(Centros Acadêmicos – CA, 
Colegiados de Curso). 

54 69 51 64 105 

15,74% 20,12% 14,87% 18,66% 30,61% 
Fonte: UCSAL/Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA 

Variável Infraestrutura Acadêmica 

A variável Infraestrutura Acadêmica foi respondida por 352 (trezentos e 

cinquenta e dois) alunos. A seguir é apresentada uma tabela com as respostas 

distribuídas por questão: 

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

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
1. Condições físicas das salas de 
aula (espaço, iluminação, 
climatização, acústica e 
equipamentos audiovisuais). 

0 22 86 141 103 

0,00% 6,25% 24,43% 40,06% 29,26% 

2. Laboratórios de informática 
(espaço, iluminação, 
equipamentos e softwares). 

12 52 94 112 82 

3,41% 14,77% 26,70% 31,82% 23,30% 

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

133 33 41 70 75 

37,78% 9,38% 11,65% 19,89% 21,31% 

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

5 52 75 119 101 

1,42% 14,77% 21,31% 33,81% 28,69% 

5. Infraestrutura física da 
biblioteca, acessibilidade, espaços 
individuais e coletivos para 
estudos. 

2 14 18 93 225 

0,57% 3,98% 5,11% 26,42% 63,92% 

6. Recursos de comunicação 
institucional para resolução das 
demandas de seu curso. 

15 45 65 123 104 

4,26% 12,78% 18,47% 34,94% 29,55% 
Fonte: UCSAL/Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA 
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Variável Matriz Curricular 

A variável Matriz Curricular foi respondida por 351 (trezentos e 

cinquenta e um) alunos. A seguir é apresentada uma tabela com as respostas 

distribuídas por questão: 

Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável Matriz Curricular. 

Questões 
Sem 

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

3 9 42 150 147 

0,85% 2,56% 11,97% 42,74% 41,88% 

2. Oportunidade de 
desenvolvimento de programas, 
projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

16 44 60 119 112 

4,56% 12,54% 17,09% 33,90% 31,91% 

3. Oportunidade de 
desenvolvimento de projetos de 
Iniciação Científica (PIBIC) e de 
atividades que estimulam a 
pesquisa acadêmica. 

33 53 69 98 98 

9,40% 15,10% 19,66% 27,92% 27,92% 

4. Oportunidade de 
desenvolvimento de experiências 
diversificadas de estágio 
supervisionado na área de 
formação. 

59 53 48 94 97 

16,81% 15,10% 13,68% 26,78% 27,64% 

5. Oportunidade de 
desenvolvimento de atividades 
durante o trabalho de conclusão 
de curso (TCC) que contribuam 
para melhor qualificação 
profissional. 

116 28 43 71 93 

33,05% 7,98% 12,25% 20,23% 26,50% 

6. Possibilidade de inserção no 
mercado de trabalho. 

50 28 71 112 90 
14,25% 7,98% 20,23% 31,91% 25,64% 

7. Possibilidade de realização de 
intercâmbios no país ou fora do 
país. 

57 64 66 85 79 

16,24% 18,23% 18,80% 24,22% 22,51% 
      

Fonte: UCSAL/Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA. 

Variável EAD - Disciplinas Semipresenciais 

 A variável EAD – Disciplinas Semipresenciais foi respondida por 174 

(cento e setenta e quatro) alunos. A seguir é apresentada uma tabela com as 

respostas distribuídas por questão: 

Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável EAD – Disciplinas Semipresenciais. 

Questões 
Sem 

Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 
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1. Apresentação e discussão de 
plano de ensino da disciplina com 
os estudantes. 

6 24 33 64 47 

3,45% 13,79% 18,97% 36,78% 27,01% 

2.  Oferta do conteúdo da 
disciplina atualizado e 
disponibilizado de forma clara 
para os alunos. 

3 24 34 52 61 

1,72% 13,79% 19,54% 29,89% 35,06% 

3. Relevância da disciplina para a 
formação humana/profissional dos 
estudantes. 

5 38 30 57 44 

2,87% 21,84% 17,24% 32,76% 25,29% 

4. Disponibilização de recursos e 
material didático-pedagógico no 
AVA que favoreçam o trabalho 
colaborativo e a interação entre o 
professor tutor e os alunos. 

3 25 21 77 48 

1,72% 14,37% 12,07% 44,25% 27,59% 

5. Desenvolvimento de ações de 
comunicação e utilização de 
recursos audiovisuais que 
estimulem o envolvimento dos 
alunos com a disciplina. 

5 30 41 59 39 

2,87% 17,24% 23,56% 33,91% 22,41% 

6. Resposta pontual e clara do 
professor tutor quanto aos 
questionamentos dos alunos. 

10 23 30 50 61 

5,75% 13,22% 17,24% 28,74% 35,06% 

7. Cordialidade e presteza do 
Centro de Educação à distância 
(CEAD). 

31 23 21 53 46 

17,82% 13,22% 12,07% 30,46% 26,44% 
      

Fonte: UCSAL/Pesquisa Avaliativa 2018.2. Sistematização CPA. 

 

1.2.2 Análise Qualitativa – Pesquisa Discente 

O material empírico obtido pelos alunos dos Cursos de Graduação e 

Graduação Tecnológica, relativo à Pesquisa Discente 2018.2, contém observações 

significativas dos estudantes sobre os cursos, relacionadas aos aspectos abordados 

sobre o Corpo Docente, Disciplinas, SGC, Coordenação de Curso, Infraestrutura 

Acadêmica, Matriz Curricular e EAD-Disciplinas Semipresenciais. 

A seguir é  apresentada a análise qualitativa a partir dos índices 

revelados pelas tabelas  apresentadas anteriormente. 

Variável Docência 

  Na variável Docente, o conjunto das respostas dos alunos indicam 

percentuais majoritários situados nas escalas bom (3) e ótimo (4), variando de 

72,39% a 90,78%.  
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  Esses dados revelam haver alta satisfação dos estudantes da UCSAL 

com seu corpo docente, nos aspectos relacionados à assiduidade (frequência) e 

pontualidade do professor, às relações interpessoais com os estudantes, ao 

entusiasmo com a disciplina lecionada e estímulo ao debate durante as aulas, ao 

conhecimento atualizado e  utilização dos procedimentos didáticos em sala de aula, 

assim como da utilização das TICs e finalmente aos mecanismos adotados pelo 

professor para avaliar a aprendizagem dos alunos. 

Variável Disciplina 

  Na variável Disciplina, o conjunto das respostas revela percentuais 

majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de 74,01% a 84,23%. Estes 

dados revelam um alto grau de satisfação dos estudantes com as disciplinas 

estudadas no curso, no que se refere à contribuição de cada uma delas para a  

formação profissional; adequação da carga horária aos  assuntos estudados; 

correlação entre material didático utilizado e a proposta da disciplina; acesso a 

conhecimentos atualizados na área de formação; articulação entre os 

conhecimentos teóricos e as atividades práticas e finalmente o desenvolvimento de 

ações/práticas integradas entre as várias disciplinas  do curso.  

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 62,20% a 89,88%.   

Os dados demonstram a satisfação do alunado com a SGC e a 

importância deste importante setor continuar se empenhando em atender bem os  

estudantes; no que se refere ao ambiente e instalações físicas; horario de 

funcionamento; relacionamento dos funcionários com os estudantes; atendimento às 

solicitações e requerimentos dos estudantes e  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 50,00% 

a 68,51%. Estes dados demonstram um bom nível de satisfação dos estudantes 

com a coordenação de curso, nos aspectos relacionados à presença do 
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coordenador durante os horários de funcionamento do curso; empenho ne resolução 

das solicitações dos alunos e  planejamento das atividades e ações decorrentes dos 

processos de autoavaliação do curso. 

  Apesar da preponderância de respostas situadas, na sua maioria, nas 

escalas bom e ótimo, há  índice significativo de respostas nas escalas regular, fraco  

e sem resposta, no item “oportunidade de atuação dos estudantes nos órgãos 

colegiados do curso” com 50,73% de respostas,  apontando para a necessidade  de 

haver uma gestão participativa dos curso, com a participação efetiva dos 

professores, através do NDE, e dos estudantes, através do colegiado do curso e dos 

Diretórios Acadêmicos.  

Variável Infraestrutura Acadêmica 

  O conjunto de respostas atribuídas à variável Infraestrutura Acadêmica 

revela percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de 44,20% 

a 90,34%. 

Considerando esses percentuais significativos de respostas nas 

escalas mais elevadas, observa-se um bom nível de satisfação dos alunos com  a 

infraestrutura acadêmica de seu curso nas questões relacionadas às condições 

fisicas das salas de aula , aos laboratórios específicos,  ao acervo bibliográfico  e 

aos recursos de comunicação institucional usados na divulgação das atividades 

desenvolvidas.  

Variável Matriz Curricular 

  O conjunto dos resultados atribuídos à variável Matriz Curricular revela 

percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de 46,73% a 

84,62%. 

Estes dados revelam um bom grau de satisfação dos estudantes com a 

matriz curricular dos curso nas questões relativas à compatibilidade dessa matriz 

com os objetivos gerais do curso; desenvolvimento de programas, projetos e 

atividades de extensão; desenvolvimento de projetos de iniciação cientifica e 

atividades que estimulem a pesquisa acadêmica; desenvolvimento de experiências 

diversificadas  de estágio supervisionado e possibilidade de inserção no mercado de 

trabalho.  
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Há uma variável em que houve um índice significativo de respostas nas 

escalas regular e fraco:  “Possibilidade de realização de intercâmbios no País ou 

fora do País”  com  o percentual de 37,03%.  É significativo o percentual dos  que 

deixaram esse item sem resposta (16,24%) sugerindo um desconhecimento dos 

serviços que esse setor presta à comunidade. 

Variável EAD - Disciplinas semipresenciais 

Na variável EAD, o conjunto das respostas dos alunos revela 

percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4) variando de 56,90% a  

71,84%. Esses dados demonstram um bom grau de satisfação dos alunos com a 

EAD - disciplinas semipresenciais, em relação a vários aspectos, entre eles: oferta 

do conteúdo atualizado da disciplina e disponibilizado de forma clara para os alunos; 

relevância da disciplina para a formação humano/profissional dos estudantes; 

disponibilização de recursos e material didático no AVA; feedback do professor-tutor 

aos questionamentos dos alunos e cordialidade e presteza do Centro de Educação à 

Distância. 

 

2. EIXOS E DIMENSÕES AVALIADAS 

Neste campo são analisados os dados e as informações pertinentes a 

cada eixo/dimensões do SINAES, com base no que foi realizado em 2018 pela 

UCSAL. O objetivo é analisar, de forma crítica, as ações realizadas na Universidade, 

ressaltando potencialidades, fragilidades e os desafios a serem enfrentados em 

cada Eixo/Dimensão, tomando como referência as pesquisas avaliativas internas, 

realizadas com a comunidade universitária e externas realizadas pelas comissões 

de avaliadores do MEC/ INEP.  

As questões orientadoras para o desenvolvimento deste capítulo foram:  

1. Quais foram os principais resultados encontrados/produzidos pela CPA 

em 2018, em cada Eixo/dimensão de Avaliação Institucional? 

2. Quais foram as ações realizadas pela UCSAL em 2018 em cada eixo e 

dimensão? 

3. Quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional? 
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4. Quais são os principais desafios da Universidade a serem 

enfrentados?  

Esta seção está organizada em 5 (cinco) tópicos, correspondentes aos 5 

(cinco) eixos que contemplam as 10 (dez) dimensões dispostas no artigo 3º da Lei 

10.861. Serão apresentados, textos explicativos de cada eixo e dimensão, 

relacionando as metas e ações do PDI 2016-2020 com os resultados das pesquisas 

realizadas em 2018; em seguida são apresentadas as principais ações realizadas, 

por dimensão do SINAES, resultantes da análise dos relatórios setoriais 2018 e das 

pesquisas avaliativas internas e externas realizadas  e, em seguida, é realizada uma 

análise de conteúdo, considerando de forma crítica, potencialidades,  fragilidades e 

desafios da UCSAL e de seus cursos, em cada Eixo Temático/Dimensão. 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Esta dimensão, Planejamento e Avaliação, refere-se à adequação e 

efetividade do planejamento geral da instituição e sua relação com o PDI e os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como os procedimentos de avaliação  e 

acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das atividades 

educativas (Conaes, 2004, pag. 31-32). As atividades de avaliação desenvolvidas, 

em 2018, na UCSAL, estão vinculadas diretamente ao que está proposto como 

objetivo no Plano de Desenvolvimento - PDI 2016-2020: “Consolidar a cultura de 

planejamento e autoavaliação institucional mediante a implantação de processos 

contínuos e permanentes”. As metas e ações apresentadas no PDI para 

operacionalização deste objetivo institucional estão relacionadas à integração entre 

a autoavaliação institucional e as avaliações externas, à consolidação de uma 

cultura da avaliação mediante a participação da comunidade acadêmica nos 

processos de autoavaliação, ao uso dos resultados das avaliações internas e 

externas como estratégia de planejamento e  ao acompanhamento e implementação 

do PDI. 

Em 2018, a Universidade passou por uma série de mudanças e  desenvolveu 

um trabalho estratégico voltado para a articulação entre o planejamento e avaliação 

institucional. Diversas ações foram realizadas nesta área  com a participação da 

comunidade acadêmica como, por exemplo, a atualização da maioria dos  PPCs dos 
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cursos, envolvendo a Assessoria Pedagógica, Coordenações de curso e NDEs; 

realização de reuniões da CPA com os coordenadores de cursos para elaboração, 

execução e acompanhamento dos planos de melhorias, a partir dos processos 

avaliativos; realização de encontros da Reitoria com a equipe de Assessores para 

desenvolvimento de diretrizes de trabalho ligadas ao planejamento estratégico e 

recredenciamento institucional. 

No tocante à avaliação interna, a CPA desenvolveu no ano de 2018, cinco 

pesquisas avaliativas: uma pesquisa denominada Escuta UCSAL, 3ª Edição, com a 

participação de todos os integrantes da comunidade acadêmica (professores, alunos 

e funcionários) e que resultou na elaboração do Relatório Institucional Consolidado 

2018, assim como uma pesquisa avaliativa que teve a participação direta dos alunos 

sobre os cursos de graduação, denominada Pesquisa discente 2018.2. Integraram 

também o Relatório de Avaliação os relatórios setoriais sintetizados no Quadro de 

Avaliação 2018, preenchido pelos coordenadores de cursos e pelos diversos setores 

da Universidade.  

Em relação à avaliação externa, a UCSAL recebeu, em 2018, 5 (cinco) visitas 

do MEC (Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos-EAD, Gastronomia, 

Engenharia Química e Nutrição). A CPA participou de reuniões com as comissões 

de avaliação e elaborou e disponibilizou para a comunidade acadêmica sínteses dos 

relatórios das avaliações externas, com uma análise  das variáveis que interferiram 

na composição do conceito final dos avaliadores, mostrando algumas tendências e 

regularidades nas avaliações dos especialistas que podem ajudar em  avaliações  

futuras. 

 Em 2018, a CPA, desenvolveu uma série de atividades nesta área que são 

sintetizadas  a seguir:  

• Elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 2018-2020. 

• Realização de pesquisa avaliativa em 2018.1, denominada Escuta UCSAL, 

com aplicação de questionário junto a toda comunidade (estudantes, 

professores e funcionários). 

• Elaboração de Relatório da Escuta UCSAL 2018.  

• Realização de pesquisa avaliativa, em 2018.2, denominada pesquisa 

discente sobre os cursos de graduação, com a participação direta dos 

estudantes durante a matrícula. 
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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 2018-2020 na reunião da 

Comissão interna – CPA, assim como ações e desafios. 

• Elaboração e encaminhamento do Relatório de Autoavaliação Institucional 

2018, para o MEC/INEP, em Março 2019. 

• Participação da CPA  nos trabalhos ligados  ao Planejamento Estratégico. 

• Participação da CPA na comissão do Recredenciamento Institucional. 

Síntese das ações realizadas pelas Pró-Reitorias e Coordenadores de cursos 
na área de Planejamento e Avaliação 

• Participação das Pró-Reitorias no Planejamento Estratégico da UCSAL 

(reuniões, análise e elaboração de documentos, postagens), considerando-

se os objetivos da Instituição, os parâmetros normativos que a orientam e 

seus instrumentos de autoavaliação (CPA).  

• Proposição de indicadores de gestão a serem utilizados pelos gestores dos 

Núcleos, Programas e Projetos das Pró-Reitorias. 

• Realização colaborativa do planejamento interno das Pró-Reitorias, 

mediante participação dos gestores de seus Núcleos, Programas e 

Projetos, através da utilização de instrumento próprio de planejamento. 

• Assessoria dos Pró-Reitores aos cursos para sistematização de ações com 

vistas ao recebimento de comissões do MEC. 

• Elaboração de relatório de gestão das Pró-Reitorias do triênio 2016-2018. 

• Discussão com o corpo docente para verificar estratégias de melhorias com 

base nas fragilidades diagnosticadas pelas pesquisas da CPA. 

• Elaboração de relatórios setoriais e encaminhamento à CPA até Dezembro 

2018. 

• Acompanhamento permanente da Matriz Curricular dos cursos de 

graduação, a partir da observação da legislação do MEC pertinentes a 

cada  curso. 
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• Revisão, pelo NDE, da Bibliografia Básica e Complementar dos conteúdos 

curriculares, em conformidade a implantação da Plataforma digital “Minha 

Biblioteca” na UCSAL. 

• Reunião com o corpo docente para apresentação e discussão do PPC. 

• Elaboração dos planos de curso para as disciplinas novas a serem 

oferecidas. 

• Planejamento, organização e sistematização das provas, por semestre, 

referentes à Avaliação Integradora. 

Em 2018 a CPA integrou a comissão de acompanhamento das metas e ações 

propostas no PDI para o período 2016-2020. Foi realizada, inicialmente, uma análise 

das ações previstas para 2018, 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 avaliativas  desenvolvidas pela 

CPA e no conteúdo dos relatórios setoriais organizados pelos Pró-reitores e 

gestores da universidade.  

 As ações previstas no PDI para o ano de 2018 foram realizadas, em sua 

maioria, e os diversos setores têm procurado cumprir regularmente com suas 

responsabilidades, nos prazos estabelecidos, embora algumas delas ainda não 

tenham sido cumpridas integralmente. A ação, por exemplo, ligada ao indicador 1.3 - 

participação da comunidade acadêmica nas pesquisas da CPA, apesar de algumas 

ações terem sido realizadas, em parceria com a ASCOM, como chamada para os 

coordenadores para sensibilização da comunidade para participarem das pesquisas 

avaliativas, campanhas motivadoras com o apoio da ASCOM,  disponibilização dos 

resultados das avaliações no portal da universidade;  realização de reuniões com os 

coordenadores de cursos  para apresentar  os resultados  das avaliações e  

elaboração  conjunta de um plano de ação, ainda  se faz necessário implementar 

ações mais efetivas de sensibilização e divulgação  das ações realizadas nesta área 

para ampliar os níveis de participação da comunidade nos processos  avaliativos. 

Este aspecto constitui, portanto, um desafio ainda a  ser superado pela 

Universidade.  

 Na última pesquisa realizada com a comunidade, a maioria dos professores, 

funcionários e estudantes alegou não participar das pesquisas da CPA, por 

desconhecimento, com 55,15%, 52,70% e 62,25% de respostas, respectivamente. 
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Também a maioria diz não ter acesso aos Relatórios de Autoavaliação (61,30% 

entre os professores e 73,89% entre os alunos) e, finalmente, a maioria de 

professores, alunos e funcionários (61,52%) alega não ter conhecimento das ações 

de melhorias a partir das avaliações realizadas pela CPA (Escuta UCSAL 2018). 

 Na avaliação realizada pelos avaliadores do MEC na visita para o 

Credenciamento EAD foi dado conceito 4 (quatro) para o item “participação da 

comunidade acadêmica, vinculado ao Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional. 

No entanto, para a referida  Comissão, as estratégias para aumentar a amostra de 

respondentes e o índice de adesão da comunidade acadêmica nas pesquisas 

avaliativas  devem ser reforçadas, principalmente “no que se refere ao questionário 

direcionado aos discentes e docentes para aumentar a confiabilidade das respostas, 

considerando o baixo índice de participação (aproximadamente 13%), o que 

compromete os índices analisados”. No item “previsão de análise e divulgação dos 

resultados” a referida comissão também atribuiu o conceito 4 (quatro),  também em 

função da baixa participação dos docentes e discentes no processos de avaliação e 

da ausência de evidências das discussões dos resultados da avaliação com o 

membro da sociedade civil organizada.  

 Mesmo com a participação baixa da comunidade, o relatório da “Escuta 

UCSAL 2018” apresenta, não somente os resultados da pesquisa avaliativa  

realizada com toda a comunidade Universitária, mas também, uma análise 

comparativa entre os resultados da Escuta UCSAL 2016 e 2018,  evidenciando os 

avanços da UCSAL nesse período. Esta evolução da Universidade em vários 

aspectos organizacionais e de gestão também têm sido evidenciados em outros 

documentos da CPA como “Relatórios de Gestão 2016-2018” e “Relato Institucional  

2015-2017”. 

A síntese dessa análise comparativa entre essas pesquisas institucionais, 

com base nas respostas dos estudantes, professores e funcionários que 

responderam aos questionários estão publicados na íntegra no site da UCSAL 

(www.ucsal.br/cpa). Destacam-se, no entanto, algumas dificuldades da 

Universidade, ligadas essencialmente ao desconhecimento da comunidade sobre os 

documentos Institucionais ( PDI, PPC, RI, PCCS); à política e ações  sobre a 

produção acadêmica e científica da Universidade;  à política e ações de 

internacionalização e necessidade de realização de intercâmbios no País e fora do 
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País; à participação mais efetiva de professores, estudantes e funcionários nas 

decisões Institucionais, através dos órgãos colegiados; à política e ações ligadas à 

capacitação  dos funcionários e política de benefícios e, por último algumas 

questões ligadas à infraestrutura como instalações sanitárias, lanchonete e 

laboratórios de informática. 

 Estas dificuldades estão sendo levadas em consideração ne elaboração  dos 

planos de ação, tanto no plano institucional através do planejamento estratégico 

quanto dos cursos através dos planos de melhorias realizados com os 

coordenadores dos cursos. 

 Assim, os processos de planejamento, articulados aos processos de 

avaliação institucional, interna e externa,   têm permitido identificar  os pontos 

positivos da Universidade e também aqueles que se constituem em desafios 

institucionais e que estão descritos ao final deste relatório, traduzidos em 

indicadores de linhas de ação,  no capitulo “Ações com base na análise”.  Estes 

dados mostram uma adequação entre os processos e resultados das  avaliações  e 

o planejamento institucional apresentado no PDI e esse é um dado relevante, haja 

vista que realizar o processo avaliativo é uma tarefa complexa, sobretudo quando se 

espera que esses processos contribuam efetivamente para a consolidação de uma 

cultura de avaliação e consequente melhoria dos processos organizativos da  

Universidade.  

Eixo 2:  Desenvolvimento Institucional  

Este eixo refere-se às finalidades, objetivos e compromissos da instituição, 

explicitados no PDI, concretização das práticas pedagógicas 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.  

Durante o ano de 2018 foram realizados encontros para acompanhamento do 

PDI e realizados estudos para atualização desse documento à luz da nova 

legislação e algumas modificações foram propostas pela Comissão Gestora do PDI, 

com exclusão de algumas metas e indicadores e inclusão de outros. Este processo  

está ainda em andamento pela necessidade de envolver a comunidade acadêmica 
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nesta atualização de conteúdo e, ao mesmo tempo, de verificar a coerência entre o 

que está proposto no PDI e as ações efetivamente realizadas pela Universidade nos 

seu vários níveis de responsabilidades.  Além disso é necessário já se pensar na 

construção de um novo PDI, considerando que o último ano de vigência do atual PDI 

é 2020 e o Recredenciamento Institucional está previsto para 2021,  momento em 

que já deve ser apresentado um novo Plano de Desenvolvimento Institucional para 

um período de 5 (cinco) anos. 

O que se pode verificar através desse trabalho de avaliação e 

acompanhamento, tanto internamente pela CPA, como pelas avaliações externas  é 

que o PDI da UCSAL é um documento bem estruturado, tem objetivos e metas bem 

claros, como por exemplo a proposta de transparência administrativa e acadêmica, 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, autonomia colaborativa e 

gestão participativa, estímulo ao desenvolvimento cultural, à produção científica e ao 

pensamento crítico e reflexivo, assim como à extensão universitária. A UCSAL 

trabalha com uma perspectiva de integração entre ensino, pesquisa e extensão e 

busca projetos colaborativos de produção de ciência, tecnologia e inovação, 

materializados  na Semana de Mobilização Científica-SEMOC, realizada a cada ano 

na Universidade. 

Há  um alinhamento entre o PDI e as  atividades de  ensino já implantadas no 

ensino presencial e previstas para cursos na modalidade EAD,  entre o PDI e as 

práticas de iniciação cientifica, tecnológica, artística e cultural, assim como com as 

políticas para a valorização da diversidade, do meio ambiente, da promoção dos 

direitos humanos, do desenvolvimento econômico e  responsabilidade social.  

No entanto, em relação  à política institucional para a modalidade EAD,  

consta no PDI a meta  de implantar 3 (três) cursos de graduação modalidade à 

distância no campus de Pituaçu, 4 (quatro) polos de apoio presencial em municípios 

da Bahia e 2 (dois) cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. Até o momento essas 

metas ainda não foram realizadas, considerando que só foi implantado em 2018 o 

curso de Tecnologia em Recursos Humanos. Este é um aspecto que tem sido 

apontado pela avaliação interna e externa como uma dificuldade institucional porque 

há uma certa incompatibilidade entre o que está proposto no PDI  e as ações  que 

têm sido efetivamente realizadas nesta área. 
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Há outras metas institucionais apresentadas  no PDI que ainda não foram 

realizadas, integral ou parcialmente, como por exemplo a verticalização da 

graduação e pós graduação  com atividades planejadas nos Centros de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; implantação da TV Universitária; implantação e 

monitoramento da gestão com base em indicadores por curso e área ; implantação 

de um  sistema formal de acompanhamento de egressos; ampliação do número de 

publicações científicas dos professores.  A previsão é que essas metas institucionais 

sejam implantadas em 2019 e 2020, últimos anos de vigência do PDI da UCSAL. 

Nas pesquisas avaliativas realizadas com a participação da comunidade no 

ano de 2018  há evidencias de que o PDI da UCSAL ainda não é conhecido pela 

grande maioria de professores, alunos e funcionários, como foi referido no Eixo1,  e 

isso representa uma fragilidade institucional, considerando a importância desse 

documento para a vida Universitária. De acordo com a Escuta UCSAL 2018 as 

respostas do conjunto de estudantes, professores, e funcionários que responderam 

à questão: “Você conhece o PDI da UCSAL?”, demonstram que a comunidade, na 

sua maioria, não conhece o PDI, com 64,56% de respostas e que apenas 35,44% 

conhece esse documento institucional. Entre os alunos esse desconhecimento é 

ainda maior,  com 83,33% de respostas. 

Esses dados revelam a necessidade de uma maior valorização do PDI pelos 

gestores da Universidade, através de uma política de discussão e divulgação 

continua de seu conteúdo entre a comunidade universitária, pró-reitores, 

coordenadores de cursos, chefes de  setores, professores e estudantes para que 

todos tenham conhecimento da missão, objetivos, metas e ações institucionais até 

2020 e, dessa forma todos possam colaborar com o êxito institucional.  

 

Dimensão 1: Missão e plano de desenvolvimento institucional - PDI 

No que se refere à missão institucional da UCSAL, houve em 2018, ampla 

divulgação e disseminação em diversos espaços de convivência acadêmica 

distribuídos nos campi de Pituaçu e Federação. A missão da UCSAL tem sido 

também divulgada no site da universidade e nos principais documentos 

institucionais, como por exemplo, nos Relatórios de Autoavaliação Institucional, 

Relatório Consolidado da Escuta UCSAL 2018, no PDI 2016-2020 e no Estatuto da 

Universidade. 
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 Durante o ano de 2018, a UCSAL desenvolveu as seguintes ações, 

organizadas em 2 (dois) temas: ações de reflexão/Formação e ações 

Socioeducativas, com o objetivo de reforçar e divulgar  a sua missão e sua 

identidade institucional no ambiente Universitário: 

 
Ações de Reflexão/Formação  

O Seminário Temático sobre a Campanha da Fraternidade 2018 

“Fraternidade e superação da violência” foi  realizado no mês de março, no  Espaço 

Cultural, campus Federação, envolvendo os cursos de Teologia, Filosofia, Direito, 

Serviço Social e Eixo de Formação Geral. 

Foi um momento de reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade 

2018, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Doutrina 

da Fraternidade Cristã e o referencial antropológico do humanismo solidário, como 

caminho de superação da violência. 

 O Seminário Campanha da Fraternidade 2018 “ Fraternidade e superação da 

violência” pretendeu debater, identificar e estimular horizontes de superação da 

violência.  A partir do tema “A violência cotidiana e invisível: a realidade preocupa a 

proximidade cura”, o seminário abordou alternativas mínimas de superação da 

violência, bem como a necessidade de fomentar a alteridade das relações humanas 

na esfera interna e externa da comunidade acadêmica, e enfatizou a promoção da 

cultura da paz e da fraternidade, temas a serem desenvolvidos de forma transversal 

a  todos os cursos afins, à comunidade UCSAL e à sociedade em geral. O seminário 

se justificou pelo comprometimento dos membros da comunidade acadêmica em 

promover, disseminar o humanismo solidário e fraterno, a cultura da paz, da 

reconciliação e da justiça restauradora, bem como formar a consciência dos 

discentes como futuros profissionais comprometidos com esta causa elementar. 

A Roda de Debates foi realizada  no mês de Abril e ocorreu em um momento 

semelhante, também promovido pela Pastoral Universitária. Na ocasião foi realizada 

uma Roda de Debates com docentes de Direito e do curso de pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. O tema na pauta de debate foi “A violência cotidiana e 

invisível: a realidade preocupa, a proximidade cura”, e que se apoiou na temática da 

Campanha da Fraternidade 2018. O evento ocorreu no  campus de Pituaçu e 

envolveu os cursos de Psicologia, Enfermagem, Direito, Arquitetura e Urbanismo.    
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O Projeto de Qualificação desenvolvido junto ao setor de Recursos Humanos 

teve como objetivo  refletir, de forma dinâmica e meditativa, a respeito da relação 

“Trabalho e Espiritualidade: a dignificação do trabalho humano”. Foram  

desenvolvidas, no período de uma semana, aprofundamento espiritual, reflexões e 

dinâmicas que nortearam  o objetivo de qualificação pretendido pelo setor..  

As Mesas-redondas realizadas na SEMOC 2018 abordaram temas como 

“Alteridade, Religião e Diálogo Secular” e  “Alteridade e Promoção da Integralidade 

da Vida Humana” e também se constituem em canais relevantes para disseminar o 

carisma e os valores da Universidade. 

No Eixo de Espiritualidade foram formados Grupos na comunidade 

universitária e realizados momentos de espiritualidade como  Escola de Comunidade 

(Movimento Comunhão e Libertação, Noite de Louvor, Oração do Santo Terço; 

Oração da Hora Média (Seminaristas e Universitários). 

Além dessas atividades, a Pastoral na UCSAL promoveu as tardes de 

espiritualidade para os Colaboradores, momento intitulado Café com Fé, 

respectivamente nas terças-feiras (Pituaçu) e quintas-feiras (Federação). 

Também no contexto dos funcionários a Pastoral Universitária desenvolveu o 

momento Gota de Espiritualidade. Trata-se de um momento de reflexão e 

espiritualidade na abertura das reuniões do G-LÍDERES e outras reuniões de 

setores que solicitam esse momento.  

 
Ações Socioeducativas  

A Pastoral contou com a participação de alunos da UCSAL na Caminhada 

Penitencial da Arquidiocese de Salvador através do gesto ecológico, recolhendo os 

descartáveis durante a caminhada. 

 Contou também com a participação de funcionários da UCSAL no Caritativa, 

realizado na Organização de Auxilio Fraterno (OAF), animando o momento de 

brincadeiras e danças com crianças acolhidas pela organização. Evento promovido 

pela Pastoral Universitária Arquidiocesana. 

 Com a Campanha de arrecadação de alimentos promovido pelos cursos de 

Engenharia Civil, Engenharia Química e Comunicação, a Pastoral Universitária 

destinou fardos de alimentos para a Casa de Repouso Bom Jesus, que acolhe e 

zela de idoso abandonados e moradores de rua.  
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Foram realizadas campanhas de Conexões para o Bem, Caritativa em Prol 

dos abrigos que acolhem os aproximadamente 40 (quarenta)  mil venezuelanos que 

buscam refúgio em Roraima. A Pastoral Universitária, juntamente com a Paróquia 

Ascenção do Senhor (CAB), UNIFACS, UFBA e Cáritas Brasileira, desenvolveram 

ações de coleta de roupas, alimentos não perecíveis e itens de higiene Pessoal.  

 Por último foi realizada Campanha intitulada “Dia Nacional  de Coleta”, 

promovido pelo Movimento Comunhão e Libertação, em parceria com organizações 

de movimentos católicos, ONGs e Instituições de Ensino Superior. A Pastoral da 

Universidade participou desse momento, tanto no dia da Coleta, como da 

arrecadação na comunidade interna da UCSAL.  

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social 

Em relação à dimensão 3,  Responsabilidade Social, vinculada ao Eixo 2, 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 2018, 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. Este conjunto de atividades 

extensionistas, atendimentos à comunidade, cursos de formação e de capacitação, 

entre outros, foram desenvolvidos através de vários Núcleos, apresentados a seguir: 

O PLENUS/CEAC - Centro de Assistência à Comunidade, realizou 14.302 

(quatorze mil, trezentos e dois) atendimentos em 2018. Tais números evidenciam a 

consolidação deste setor enquanto um espaço de atenção psicossocial junto à 

Comunidade UCSAL. 

No exercício fiscal do mesmo ano, 2.455 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

cinco) discentes tiveram seus estudos viabilizados, parcial ou integralmente, por 

programas de bolsas federais ou institucionais. 
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Foram assistidos pelo PLENUS 23 (vinte e três) alunos com deficiência e 

necessidades especiais, sendo 13 (treze) deficientes visuais, 1 (um) deficiente 

auditivo, 3 (três) deficientes físicos, 2 (dois) com Autismo, 2 (dois) com Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 1 (um) com Síndrome de Sotos, 

também conhecida como gigantismo cerebral, e 1 (um) com Transtorno de 

Aprendizagem. 

O Centro Integrado de Saúde (CIS) é um espaço privilegiado para a execução 

do Programa Cuidar UCSAL, destinado à promoção de bem-estar biopsicossocial e 

espiritual aos colaboradores da Universidade Católica do Salvador. No ano de 2018, 

o projeto iniciou com um diagnóstico ergométrico, através de coleta de dados 

empreendida por discentes de Fisioterapia sob supervisão (16 acadêmicos), em 

articulação com os setores de Gestão de Pessoas e Segurança do Trabalho. 

Paralelamente, ampliou-se o atendimento aos trabalhadores da UCSAL na 

UNAFISIO, através do Projeto PROFISIO. O curso de Nutrição da UCSAL também 

contribuiu com esse programa oferecendo aos funcionários o conhecimento sobre 

vida nutricional saudável, visando a prevenção e os cuidados de saúde e mudança 

comportamental no ambiente de trabalho (109 atendimentos). 

Na Unidade de Assistência em Fisioterapia (UNAFISIO), foram prestados 

3.210 (três mil, duzentos e dez) atendimentos de fisioterapia na UNAFISIO. A 

UNAFISIO é também campo de estágio para estudantes do curso de Serviço Social 

e, em, 2018.2 foram realizados 111 (cento e onze) atendimentos aos pacientes e 

suas famílias. Na UNAFISIO desenvolvem-se os seguintes projetos de extensão: 

Práticas Educativas e Assistência Multidisciplinar ao Diabético (382 atendimentos), 

Práticas Educativas e Assistência Multidisciplinar a Pacientes com HTLV HAM/TSP 

PET (746 atendimentos), Cuidar UCSAL Fisioterapia (300 atendimentos). 

           O curso de Educação Física da UCSAL, através do Centro de Atividade 

Física (CAF), ampliou a sua atuação extensionista em favor da saúde 

biopsicossocial através do fortalecimento ou proposição dos seguintes projetos: 

Atividade Física e Envelhecimento Saudável, destinado a idosos da comunidade; 

Atividade Física na UCSAL, integrante do programa Cuidar UCSAL, dirigido aos 

funcionários da Universidade; Esporte Cidadão, em parceria com o Instituto Central 

de Educação Isaías Alves (ICEIA), voltado aos alunos e comunidade do seu entorno; 

e o projeto UCSAL Brincante, em parceria com o Centro Comunitário da Igreja 
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Batista da Graça (CECOM), fomentando a prática esportiva com crianças atendidas 

na referida instituição. Por meio destes projetos, foram realizados 6.456 (seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e seis) atendimentos em 2018, com a participação de 66 

(sessenta e seis) estudantes do curso. 

            A UCSAL, através da Assistência Socioprodutiva e Novas Tecnologias 

Sociais. empenha-se na promoção de inclusão social, desenvolvendo ações em 

favor da economia popular e do empreendedorismo. Com este propósito, atuam a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/UCSAL) e o Núcleo de 

Estágio e Práticas Empreendedoras (NEPE). 

Em 2018, a Tecnologia Social para políticas públicas, desenvolvida pela 

ITCP/UCSAL foi complementada com a conclusão de pesquisa realizada no âmbito 

desse programa, abrangendo um tratamento estatístico que permite captar, de forma 

aproximada, as características do trabalho e o perfil do trabalhador da economia 

popular urbana, utilizando a base de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio - PNAD/IBGE e a base de microdados da Pesquisa de Emprego e 

Desemprego – PED/Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizada pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais – SEI/SETRE/DIEESE. Esta 

pesquisa, realizada no âmbito da ITCP/UCSAL, identificou, na RMS, cerca de 

400.000 (quatrocentos mil) trabalhadores da economia popular urbana, fornecendo 

elementos que subsidiam a formulação de políticas voltadas para a inserção social 

pelo trabalho. O resultado dessa pesquisa será publicado, sob a forma de livro, em 

2019.  

Um outro projeto, “Tecnologia Social para o Desenvolvimento”, resultou em 

assessoria técnica para quatro empreendimentos associativos que produzem 

alimentos e elaboração de software para estudo de viabilidade: o SEIVA - Suporte 

Tecnológico para Estudo de Viabilidade de Empreendimentos da Economia Popular 

Solidária.  

Foram organizadas atividades formativas e assessorias às instituições de 

apoio e aos empreendimentos da economia popular solidária: Em 2018, realizaram-

se as seguintes assessorias e capacitações: 1 - Capacitação da equipe da Rede 

Gerar – Saúde Mental em Economia Solidária, no uso da metodologia desenvolvida 

pela ITCP/UCSAL, com o uso do SEIVA, para planejar a organização de 

empreendimentos de economia solidária pelos usuários do sistema de saúde 
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mental. A Rede Gerar, coordenada pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal da Bahia (ISC/UFBA) com apoio da SETRE do governo estadual da Bahia, 

atua na inclusão social e promoção da saúde de pessoas com sofrimento psíquico 

por meio de empreendimentos solidários no campo da Saúde Mental. As atividades 

de capacitação realizadas pela ITCP/UCSAL ocorreram nos meses de outubro, 

novembro e dezembro/2018. 2 - A ITCP/UCSAL forneceu a tecnologia social para a 

capacitação em empreendedorismo social de 15 (quinze) pessoas da comunidade 

Guerreira Zeferina, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O treinamento foi realizado 

por solicitação da Associação Voluntários para o Serviço Internacional – AVSI Brasil, 

organização não governamental que atua no Brasil há mais de 30 (trinta) anos, 

promovendo atividades em apoio ao desenvolvimento local e urbano. O treinamento 

foi realizado em 6 (seis) encontros, na própria comunidade, nos meses de março e 

abril. A capacitação tratou de questões práticas relacionadas à viabilidade e gestão 

de atividades empreendedoras, considerando as características peculiares dos 

empreendimentos populares.  

Através do Programa UCSAL em movimento: ação social itinerante, 

ocorreram, em 2018,  mais quatro edições do Programa UCSAL em movimento, em 

Salvador, na Paróquia de Novos Alagados, no Centro Comunitário da Igreja Batista 

da Graça (CECOM), oportunizando uma experiência ecumênica para os 

participantes, e no Instituto Central de Educação Isaías Alves (ICEIA), estreitando os 

laços institucionais com este colégio estadual, onde regularmente se desenvolve o 

programa extensionista Esporte Cidadão. 

O Voluntas UCSAL, além de cursos e eventos, organiza e desenvolve ações 

colaborativas em parceria com organizações que têm no seu âmago a prática e 

valorização do voluntariado e da promoção do bem comum. Destaca-se, nesta 

perspectiva, a participação da UCSAL no Dia Nacional da Coleta de Alimentos (em 

2018, 14 (quatorze) voluntários arrecadaram 702kg de alimentos), na Parada do 

Livro (em 2018, na 5ª edição da Parada do Livro, a UCSAL contribuiu com a coleta e 

adoção de mais de 2.000 exemplares e contou com 13 voluntários) e no Dia Mundial 

dos Pobres (18 voluntários atenderam 101 pessoas). 

Foram realizadas ações de educação sócio ambiental, através do Programa 

SABIÁ, baseadas na caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos 

orgânicos gerados em uma instituição de ensino superior, ações socioeducativas 
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com enfoque no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelos - campus de 

Pituaçu; propostas de minimização dos resíduos químicos oriundos das aulas 

práticas da disciplina química geral e inorgânica, dos cursos de Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica e Engenharia Química; trilha interpretativa como promoção da 

educação ambiental em Mucugê – BAHIA; levantamento e identificação das 

espécies botânicas existentes nos jardins internos da UCSAL campus de Pituaçu, 

visando a utilização como espaços educativos; mobilização em favor do ambiente: 

atividades permanentes. 

O NEOJIBA atendeu 161 (cento e sessenta e uma) crianças e adolescentes 

entre 6 (seis) e 17 (dezessete) anos, e desenvolve atividades de ensino coletivo 

através de instrumentos de cordas, madeiras, metais, percussão, e canto coral. No 

ano de 2018, o Núcleo Federação realizou 11 (onze) apresentações musicais nas 

instalações da UCSAL. 

 O programa Coral UCSAL contou com a participação de 48 (quarenta e oito) 

coralistas, além de músicos para o acompanhamento instrumental nas 

apresentações. No ano de 2018, o coral ensaiou obras de compositores brasileiros e  

esse repertório foi apresentado em várias ocasiões, a saber: no XIV Encontro 

Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), ocorrido 

em Setembro de 2018, na capital baiana; no Teatro da Universidade Estadual da 

Bahia (UNEB) para a abertura da Semana Científica; na XXI Semana de Mobilização 

Científica da UCSAL (SEMOC) em outubro; no Seminário Nacional de Urbanização 

de Favelas, em novembro, no campus de Pituaçu. Além disso, por ocasião das 

festas natalinas, o Coral UCSAL fez apresentação do Concerto Natalino na Basílica 

de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Universidade do Estado da Bahia e na 

Universidade Católica do Salvador. 

Desta forma, a UCSAL, como instituição confessional e comunitária que 

promove educação, a Responsabilidade Social tem sido bastante atuante, através 

de programas e projetos voltados para o atendimento e demandas das comunidades 

carentes, tanto numa perspectiva mais geral da Universidade, quanto nas atividades 

realizadas em disciplinas curriculares dos  cursos de graduação e pós-graduação. 
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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 2018, e as ações realizadas 

pela Universidade com relação às dimensões do Ensino, Pesquisa e Extensão 

(dimensão 2); à comunicação com a sociedade (dimensão 4) e às  políticas de 

atendimento aos discentes e egressos (dimensão 9). 

Trata-se de um eixo central e imprescindível para a Universidade porque dá 

uma visão das formas de operacionalização das políticas institucionais ligadas ao 

ensino, pesquisa e extensão em conformidade com o PDI. 

Como metas gerais do PDI nesta área estão “ o acompanhamento do projeto 

pedagógico e a avaliação do ensino da graduação e da pós-graduação; articulação 

da graduação com a pós-graduação; o aumento da produção técnico- científica; a 

qualificação do corpo docente; o aprimoramento das tecnologias de informação e 

comunicação; a expansão dos cursos de graduação e pós-graduação e a ampliação 

da oferta de atividades e programas de extensão articuladas com as políticas de 

inclusão e ação social” (PDI 2016-2020, pag. 21-27). 

 

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 de graduação 

De acordo com o PDI,  o objetivo principal da área de ensino se baseia na 

integração entre ensino, pesquisa e extensão, capaz de  garantir um padrão de 

qualidade em todos os cursos de graduação e pós-graduação. O PDI traz como 

princípios básicos nesta área: 

• Uso de metodologias voltadas para possibilitar o aprendizado baseado 

na elaboração do pensamento, com autonomia e independência dos 

estudantes. 

• Promoção da interdisciplinaridade que permita uma formação integrada 

entre as várias áreas do conhecimento e os problemas advindos de 

situações reais do cotidiano. 
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• Acompanhamento do estudante em seus processos de aprendizagem, 

principalmente aqueles que apresentam dificuldades anteriores. 

• Aprimoramento contínuo do corpo docente e qualificação pedagógica. 

• Utilização de tecnologias da informação e oferecimento de novas 

possibilidades de aprendizado na modalidade EAD. 

• Produção técnico-científica de qualidade. 

• Internacionalização e mobilidade de estudantes e professores. 
 

Considerando estes princípios e objetivos gerais e específicos ligados ao 

ensino, explicitados no PDI, a Universidade desenvolveu uma série de ações, 

através de suas Pró-Reitorias, que passam a ser apresentadas a seguir. 

Atividades realizadas pela Pró Reitoria de Graduação:  

A PROGRAD realizou ao longo do ano de 2018 diversas atividades que 

podem ser sintetizadas: 

•  Otimização do corpo docente, com o estabelecimento de carga horária 

mínima dos professores na instituição de, no mínimo, 12h semanais; 

estabelecimento de titulação mínima de especialista para o corpo 

docente e otimização da carga horária extraclasse dos professores de 

regime de tempo contínuo- RTC (integral e parcial). 

•  Ações com vistas ao processo de reconhecimento dos Cursos pelo 

MEC, realizado em 2018/2. 

• Estruturação e consolidação do Escritório Público de Engenharia e 

Arquitetura, com o objetivo de ser um campo de estagio e atender às 

demandas das comunidades carentes. 

• Elaboração de proposta com vistas à ampliação da sala de Maquete. 

• Reconhecimento dos cursos de Engenharia Química, Gastronomia, 

Nutrição. 

• Articulação entre as disciplinas do eixo de formação básica dos cursos 

afins. 

• Investimento em práticas pedagógicas inovadoras como, por exemplo, 

metodologias ativas, salas de aula invertidas, etc. 

• Ações de captação de alunos nas escolas católicas. 

• Participação da UCSAL no Edital do PIBID sendo selecionados 92 

(noventa e dois) estudantes dentre os cursos de música, matemática, 
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pedagogia, letras e história por um período de 18 (dezoito) meses a 

contar de agosto/2018 e contemplados com uma bolsa mensal no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

•  Realização de reuniões semanais de acompanhamento com a equipe 

do Projeto Estratégico Nova Sala UCSAL, com o objetivo de auxiliar o 

andamento do principal projeto institucional da gestão atual. 

•  Realização de reuniões com SGC para despachos ordinários, 

definição de processos de transferência externa e matrícula especial e 

assinatura de diplomas, dentre outros. 

• Realização de reuniões com o PED para definir o programa de 

formação, jornada pedagógica e ações voltadas ao docente; com o 

INGRESSO para definir a ambientação, forma e editais dos 

vestibulares. 

• Realização de reuniões com o CEAD para acompanhar o andamento 

das matrículas e do curso, bem como ações de formação do projeto 

Google for Education e oferta de cursos e disciplinas semipresenciais. 

• Desenvolvimento do projeto TRILHAS para acompanhamento das 

ações com o egresso e alunos. 

• Desenvolvimento do projeto UCSAL TECH para acompanhamento, 

sugestões, motivação e registro das ações de inovação realizadas. 

• Reuniões com as Licenciaturas para integração dos cursos, inclusive 

fisicamente, para torná-los mais competitivos em um cenário de baixa 

procura dos cursos presenciais (em média com duração de 3,5 anos). 

• Formação de Professores (Sala de Metodologias Ativas): A formação 

de professores propõe aulas inovadoras conjuntas e realiza o Prêmio 

CREARE de inovação. Além disso, foi realizado Simpósio de Prática 

Docente com apresentação dos professores e sessões de posters.  

• A PROGRAD realizou, durante o ano de 2018, junto à CPA e 

Procuradoria Institucional a atualização do PDI – 2016-2020 em 

relação a: políticas e cronograma de implantação de abertura de novos 

cursos, presenciais e à distância, dentro e fora da sede, expansão de 

EAD, bem como revisão das metas e ações para o período 2016-2020. 
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• Criação de um ambiente virtual, com o objetivo de implantar um 

modelo de excelência para as aulas de graduação da UCSAL, 

permitindo e facilitando uso de iniciativas (Metodologias Ativas de 

Ensino, Ferramentas Google, etc.) 

• Atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso – PPCs, atendendo às 

exigências legais do MEC e a missão, visão e valores da 

UCSAL/AUCBA, contribuindo para a formação de egressos alinhados 

com as exigências profissionais. 

• Realização de reuniões com os Coordenadores de Cursos para 

conscientizá-los da importância do ENADE para a instituição e para os 

estudantes, assim como seu impacto social.   

• Ações relacionadas ao Recredenciamento da Universidade Católica do 

Salvador em 2020. 

• Realização de ações de reforço à Formação Profissional Continuada 

Docente.  Este Projeto teve como objetivo apresentar o projeto 

institucional de qualificação profissional e formação docente, 

desenvolvido através de Programa Espaço Docente - PED, tendo em 

vista implantar um modelo de excelência para os cursos de graduação 

da UCSAL. 

         Destacam-se, no entanto, algumas dificuldades da Universidade, nas políticas 

do Ensino, de acordo com as pesquisas realizadas em 2018,   ligadas 

essencialmente ao desconhecimento da comunidade sobre os documentos 

Institucionais (PDI, PPC, RI, PCCS); à política e ações  de ampliação da produção 

acadêmica e científica da Universidade; às políticas institucionais e ações 

acadêmico-administrativas para a pesquisa e iniciação cientifica;  à política e ações 

para a  internacionalização voltadas para programas de cooperação e intercâmbios 

no país e fora do país; à participação mais efetiva de professores, estudantes e 

funcionários nas decisões Institucionais, através dos órgãos colegiados; à política e 

ações ligadas ao envolvimento do corpo docente nos programas de formação e 

capacitação e  política e ações institucionais  de acompanhamento de egressos. 
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Políticas para o ensino da Pós-Graduação Lato Sensu 

O conceito diferenciado do ensino na Pós-Graduação Lato Sensu UCSAL 

busca desenvolver cursos com rigor metodológico e  conteúdo acadêmico e habilitar 

profissionais a exercer o conhecimento adquirido. Estão sendo privilegiados cursos 

que possuam uma grande ênfase prática sem perder de vista o embasamento 

teórico necessário a uma pós-graduação. Cursos que tragam não só conhecimento 

aos estudantes como desenvolvam competências e habilidades necessárias ao 

ambiente empresarial e de pesquisa. Por isso, o foco da maioria das disciplinas é de 

cunho prático onde serão desenvolvidos trabalhos através de estudos de casos reais 

e simulações empresariais. A inovação também se dá ao trazer profissionais de 

grandes centros nacionais e referências em suas áreas buscando trazer 

experiências e conhecimentos de vanguarda. 

Em 2018 a UCSAL ampliou seu número de parcerias com instituições 

governamentais e privadas para ampliar a atuação na área de educação continuada, 

além de oferecer aos seus egressos e colaboradores uma política de descontos que 

vem propiciando facilidades na formação continuada da comunidade acadêmica. 

 A política de pós-graduação lato sensu da UCSAL favorece uma integração 

com os cursos de graduação na formulação e na execução dos projetos, de modo a 

assegurar a interface com os pressupostos estabelecidos, o controle de qualidade 

em conformidade com os preceitos legais do MEC e as normas da UCSAL. Os 

projetos dos cursos de pós-graduação lato sensu seguem, obrigatoriamente, a 

legislação pertinente e estão sendo devidamente cadastrados no sistema E-MEC. 

Em 2018 a UCSAL passou a oferecer mais de 40 (quarenta) cursos lato 

sensu distribuídos nas áreas de Comunicação, Direito, Gestão-MBAs, Gestão 

Pública, Educação e Sociedade, Engenharia e Tecnologia, Saúde, todos 

reformatados de acordo com a nova política de marca da Nova UCSAL. Atualmente 

a pós-graduação lato sensu comporta cerca de 1.500 (mil e quinhentos) alunos 

matriculados. 

 

Políticas para o ensino da Pós-Graduação Stricto Sensu 

A Pós-graduação stricto sensu na UCSAL configura-se como um dos 

principais pilares da Universidade.  Conforme definida pela LDB 9.394/96, as 

Universidades, diferentemente das faculdades e até de centros universitários, têm a 
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obrigação de oferecer programas de mestrados e doutorados próprios, inclusive 

formando docentes titulados, no mais alto nível acadêmico, para a sociedade em 

geral.  

 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. Todas as metas e ações são cuidadosamente 

estabelecidas visando à construção de uma sociedade mais justa.  Inclui-se, 

portanto, o desenvolvimento de projetos que atendam às especificidades regionais e 

aqueles requeridos pela internacionalização da Educação Superior, às relações com 

o Estado e com o poder local, o desenvolvimento científico e tecnológico regional, a 

atenção com as necessidades das comunidades onde se inserem os projetos de 

pesquisa e a sensibilização dos recursos humanos em formação para o olhar 

humanizado para as necessidades do próximo. 

 Com base em princípios e valores comunitários que preservam as 

especificidades da UCSAL, as políticas visam a garantia de uma produção científica 

qualificada que seja transformadora da realidade social e que articule os diferentes 

saberes por meio de ações interdisciplinares. Tomando os problemas sociais reais a 

serem enfrentados como desafios multidimensionais, os projetos de pesquisa dos 

núcleos e grupos de pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação stricto 

sensu, incluem sempre professores de diferentes áreas e subáreas do conhecimento 

que, de modo complementar, buscam juntos uma compreensão mais ampla dos 

fenômenos e de suas possíveis soluções. 

Os 4 (quatro) programas existentes e os que estão em construção buscam 

sistematicamente construir a identidade institucional em sintonia com o Sistema 

Nacional de Pós-graduação (SNPG) em torno de 4 (quatro) conceitos fundamentais: 

a) atendimento aos parâmetros e requisitos de produtividade do sistema nacional de 

ciência e tecnologia; b) elevada qualidade da produção científica; c) cooperação e 

intercâmbio locais, regionais, nacionais e internacionais; d) avaliação e 

acompanhamento permanente do resultado das ações praticadas. 

 A partir dessas referências e respaldados por uma concepção pedagógica de 

formação continuada para a construção de uma cultura científica, destacam-se as 

seguintes iniciativas e ações da universidade, desenvolvidas em 2018,  alinhadas 

aos parâmetros estabelecidos por organismos regulatórios governamentais, pela 
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gestão institucional e pelas demandas sociais: 

• Participação em seminários sistemáticos de acompanhamento das 

atualizações e das ações e políticas do Plano Nacional de Pós-

Graduação, incluindo redirecionamento dos planos de ações, análises 

dos marcos regulatórios, acompanhamento da evolução dos critérios 

de avaliação, estudos sobre a pós-graduação brasileira, ampliação da 

cooperação e do intercâmbio internacional. 

• Apoio permanente aos Programas de Pós-Graduação por meio de 

constante manutenção da infraestrutura existente e de medidas para 

seu aperfeiçoamento que se revelam em aquisição de novos 

equipamentos, softwares, livros, insumo e recursos diversos para a 

produção e o acesso ao conhecimento científico da atualidade, para o 

intercâmbio com cientistas e centros de referência, para a divulgação 

em meios de alcance amplo dos resultados das pesquisas e para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa competitivos e qualificados 

frente aos órgãos de fomento. 

• Acompanhamento dos grupos de pesquisa e apoio aos intercâmbios 

entre eles visando ao melhor aproveitamento e à valorização das 

diferentes habilidades, competências e infraestrutura; identificando a 

formação de núcleos emergentes para a oferta de novos programas e 

novos cursos necessários à sociedade. 

• Apoio à participação de docentes e discentes em eventos técnicos 

científicos, bem como na organização e promoção de alguns destes no 

contexto de nossos programas ou em parceria com estes. 

• Acompanhamento e avaliação permanente dos programas e dos 

cursos já implantados para ações indutoras de seu aperfeiçoamento; 

avaliação de relatórios de trabalho dos professores para 

credenciamento e descredenciamento nos programas. 

 

Ações realizadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

• Submissão do APCN de um novo curso de Mestrado em Educação. 

• Aprovação do APCN do Mestrado em Direito – Alteridade e Direitos 

Fundamentais. Preparação de Edital para seleção de novos alunos. 
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• Homologação do Minter envolvendo o Programa de Família e a FASB 

(Teixeira de Freitas), para  ampliar a capacidade de nucleação do 

Programa e alcançar uma possível elevação da nota. 

• Organização da I Mostra de Pesquisa da UCSAL. 

• Organização da SEMOC 2018. 

• Organização do Prêmio TCC 2017. 

• Organização de eventos internacionais. 

• Publicação em periódicos bem qualificados. 

• Pesquisas e publicações conjuntas. 

• Captação de alunos novos  

• Implantação do PROVIC – Programa de Iniciação Científica Voluntária. 

O Programa de Iniciação Científica Voluntária tem como objetivo apoiar 

estudantes não bolsistas com projetos em desenvolvimento em Grupos 

de Pesquisa. 

• Melhoria da comunicação das ações sobre o PIBIC – Programa de 

Iniciação Científica na UCSAL. 

• Ampliação  da inserção dos professores da pós-graduação stricto 

sensu na graduação. A grande maioria ministrou disciplinas em 

diversos cursos: Psicologia, Direito, Serviço Social, Fisioterapia e 

Teologia. 

•  Ampliação do número de orientações de PIBICS e orientações de TCC 

e algumas colaborações no Centro de Escrita.  

•  Integração da pós-graduação com os  NDEs dos cursos de graduação. 

•  Ampliação consistente do número de professores que publicaram 

artigos em periódicos bem qualificados.  

• Os Programas tem investido bastante em realização de pesquisa em 

rede envolvendo os professores da UCSAL e de outras instituições 

nacionais e internacionais. 

• Além das pesquisas em rede, os Programas recebem professores de 

fora e seus docentes também participam de eventos internacionais e 

promovem publicações com a participação de pesquisadores 

estrangeiros. 
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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). 

A UCSAL há pouco mais de 10 (dez) anos decidiu investir em pesquisa, o que 

se consolidou com a implantação de programas de stricto sensu e grupos de  

pesquisa, hoje bem qualificados e produtivos, tornando a Universidade uma 

referência nacional, principalmente em áreas humanas multidisciplinares e 

interdisciplinares.   

No processo de desenvolvimento de suas atividades de pesquisa, a UCSAL 

assume referências básicas que se consolidam como concepção pedagógica para a 

produção qualificada de conhecimento científico:  

  a) Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão.  

  b) Autonomia Institucional.  

  c) Multirreferencialidade e interdisciplinaridade. 

  d) Ética e valorização da dignidade da pessoa humana. 

  e) Meio Ambiente e assistência comunitária. 

  f) Inovação e tecnologia. 

  g) Formação de Redes para Articulação Institucional e Interinstitucional. 

  A partir da concepção pedagógica da pesquisa, 2 (duas) referências foram 

institucionalizadas: a primeira delas é o comprometimento da ciência com a 

sociedade. Esse comprometimento verticaliza o Projeto Pedagógico Institucional, 

vivenciado na extensão e no ensino, e integra a identidade comunitária da 

Universidade. A segunda é o tratamento interdisciplinar das questões de pesquisa 

por se considerar possível, com essa abordagem, compreender de maneira mais 

completa os problemas estudados, superando a disciplinaridade  do conhecimento. 

  As linhas temáticas desenvolvidas no stricto sensu nasceram em sua maioria 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

139 
 

de ações extensionistas desenvolvidas na UCSAL. Os núcleos temáticos de 

pesquisa, embora não se restrinjam às áreas em que se realiza a pós-graduação 

stricto sensu, constituem importante subsídio para esses cursos e impulsionam a 

colaboração entre diferentes grupos de pesquisa dos diferentes centros acadêmicos. 

  As atividades de pesquisa na UCSAL são sustentadas por professores em 

Regime de Tempo Contínuo - RTC e pelo engajamento da UCSAL no Sistema 

Nacional de Fomento, supondo relações interinstitucionais com vistas à formação de 

redes. A divulgação dos seus resultados é compreendida como socialização do 

conhecimento inerente à concepção de ciência comprometida com a sociedade, que 

fundamenta o Projeto Pedagógico de Pesquisa e Pós-Graduação da UCSAL. 

  A UCSAL assume o fortalecimento de uma cultura científica para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, para a configuração e reforço de 

grupos, mediante iniciativas como:  

  a) Informação geral sobre Ciência e Tecnologia (C&T). 

  b) Identificação de talentos e núcleos emergentes para expansão das 

competências para novas áreas de pesquisa. 

  c) Apoio aos Projetos de Pesquisa, bem como identificação de linhas de 

fomento para financiamento de novas pesquisas. 

  d) Acompanhamento do desempenho dos Grupos de Pesquisa de acordo 

com os indicadores do CNPq. 

  e) Acompanhamento do Programa de Iniciação Científica. 

  f) Promoção de capacitação docente e discente para a pesquisa científica, 

através da formação continuada em programas stricto sensu e no estímulo à 

participação nos diferentes grupos e núcleos de pesquisa. 

  g) Incentivo à produção científica qualificada e à participação em eventos 

técnicos científicos de impacto. 

  h) Promoção e apoio a eventos técnicos científicos de relevância nacional, 

incluindo a Semana de Mobilização Científica da própria UCSAL. 

  h) Articulação da pesquisa com atividades de ensino e extensão com o 

fortalecimento de grupo e linhas de pesquisa, articulando graduação e pós- 

graduação (verticalização). 

  i) Acompanhamento das atividades de pesquisa de professores RTC da 

graduação com carga horária destinada à pesquisa. 
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  Com a finalidade de estimular o gosto pela investigação científica, o interesse 

pela produção e divulgação do conhecimento, a interlocução científico-acadêmica, 

bem como a intercomunicação pessoal, profissional e institucional, a Universidade 

promove, anualmente, desde 1998, a Semana de Mobilização Científica - SEMOC.  

Em 2018, realizou a 21ª edição da SEMOC, com o tema “Alteridade, Direitos 

Fundamentais e Educação”, com a realização de 101 (cento e uma) Mesas 

(Redondas e de Pesquisa), 37 (trinta e sete) Sessões de Comunicação de Trabalhos 

Científicos, 57 (cinquenta e sete) Minicursos, Salão Interativo e Sharing Experience, 

além da SEMOC com o receptivo de 100 (cem) alunos do Ensino Médio com a 

apresentação de resultados de projetos de pesquisa que estão sendo realizados em 

parceria com a UCSAL.  

Atividades realizadas em 2018 na área de pesquisa: 

• Realização da I Mostra de Grupos de Pesquisa na UCSAL com a 

apresentação de 39 (trinta e nove) mesas de pesquisa e 13 (treze) 

pôsteres nos 2 (dois) campi. O objetivo foi a divulgação das atividades 

de pesquisa na Universidade para toda a comunidade. 

•  Realização de  2 (duas) oficinas, com cerca de 40 (quarenta) alunos 

cada. As oficinas aconteceram no campus Federação. 

• Realização de Seleção para bolsas FAPESB Mestrado e Doutorado. 

Acompanhamento rigoroso às Normas Gerais da FAPESB e o que 

rege o edital; Conversão de 3 (três) bolsas não utilizadas no doutorado 

do programa de Políticas Sociais para 5 (cinco) bolsas de Mestrado. 

• Acompanhamento dos relatórios parciais dos bolsistas, que são 

disponibilizados à Comissão do PIBIC para avaliação e parecer; 

Elaboração do relatório institucional parcial; Documentos entregues em 

tempo hábil. 

• Acompanhamento dos relatórios finais dos bolsistas, que são 

disponibilizados à Comissão do PIBIC para avaliação e parecer; 

Elaboração do relatório institucional final; Documentos entregues em 

tempo hábil; Avaliação dos relatórios finais pelos avaliadores externos. 

• Seleção para bolsas PIBIC/FAPESB/CNPq/UCSAL. Organização de 

propostas e documentação para avaliação da comissão, distribuídas 

por área de atuação de cada membro da comissão, o que facilita e 
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agiliza o processo de avaliação. 

• Seleção para bolsas PIBIC-EM/PIBITI. Atendemos aos chamados do 

CNPq para aquisição de bolsas para o PIBIC-EM e PIBITI e fomos 

contemplados com 9 (nove) bolsas; Acompanhamento rigoroso às 

Normas Gerais do CNPq e o que rege o edital da UCSAL e processo 

seletivo realizado dentro dos prazos estabelecidos. 

• Realização do seminário anual, onde a abertura com a participação do 

Reitor, da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação; Presença de 2 

(dois) avaliadores externos, produtividade CNPq, avaliando o evento e 

as apresentações dos bolsistas e voluntários; Palestra de abertura 

abrangendo o tema do evento. 

• Prestação de contas das bolsas PIBIC à FAPESB. 

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 

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. 

Ações desenvolvidas durante a SEMOC 

• Acompanhamento das propostas de atividade, que nessa edição, 

foram realizadas pelo do Google Forms, o que ajudou a organizar 

melhor a programação. 
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• Inscrição para minicursos através do sistema próprio, desenvolvido 

pelo coordenador da TI. 

• Check in dos participantes das palestras via celular (leitura de QR 

code), viabilizado pelo prof. Arnaldo, junto com o coordenador da TI, o 

que ajudou a agilizar o ingresso dos participantes aos espaços, 

especialmente das palestras, que também foi crucial para agilizar a 

emissão de certificados da Participação Geral. 

• Venda de camiseta pelo Sympla. 

• Atividades bem distribuídas entre os campi e, na medida do possível, 

alocadas em espaços adequados à capacidade. 

• Atendimento ágil da equipe da ASCOM às solicitações referentes à 

SEMOC. 

• Lançamento de Livros de Docentes e Egressos durante 21ª Semana de 

Mobilização Científica – SEMOC (parceria com o Sistema de 

Bibliotecas) – 8 (oito) títulos. 

• Publicação dos Anais da XX SEMOC. 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente - de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos, atendendo 

a padrões éticos. A sua atuação é voluntária, autônoma e independente e está 

fundamentada em documentos internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes 

Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos – CIOMS) 

e nacionais (Resolução 466/2012 e Norma Operacional 001/2013 do Conselho 

Nacional de Saúde) que traçam as diretrizes para as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

Todas as instituições e/ou organizações nas quais se realizem pesquisas 

envolvendo seres humanos podem constituir um ou mais de um Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP, conforme suas necessidades e atendendo aos critérios normativos. 

Os CEPs estão sob a coordenação da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, 

normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, 
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órgão de controle social do Ministério da Saúde. O sistema CEP/CONEP utiliza 

mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho 

cooperativo que visa, especialmente, à proteção da integridade e dos direitos dos 

participantes de pesquisa do Brasil, de forma coordenada e descentralizada. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica do Salvador, 

CEP/UCSAL foi instituído em julho de 2013, conforme Carta Circular nº 129/2013 do 

CONEP/CNS/GB/MS, tendo sido instalado em reunião realizada em 23 de setembro 

de 2013. É composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento e com 

representantes dos usuários, em atendimento à Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), e está administrativamente vinculado ao Gabinete do 

Reitor. 

Ações realizadas em 2018 pelo Comitê de Ética 

• Participação do CEP/UCSAL no treinamento de CEPs Regionais nos 

dias 13 e 14 de setembro de 2018.  

• Participação na reunião CEPs na Escola Baiana de Medicina e Saúde 

Pública na cidade de Salvador/BA. 

• Realizações de um encontro de orientações a pesquisadores de Pós-

Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, na aula da disciplina de 

metodologia.  

• Realizações de um encontro de alunos de TCC I E II do curso de 

Serviço Social.  

• Analise, debate e compreensão da Resolução 510/2016 que trata de 

pesquisas das Ciências Humanas e Sociais.  

• Atendimento e orientação aos pesquisadores: São atendidos e 

orientados semestralmente em média 84 (oitenta e quatro) 

pesquisadores. 

• Envio de pautas mensais das reuniões e controle de presença e 

justificativa de ausência dos membros no evento.  

• Orientação constante no sistema da Plataforma Brasil. 

• Inclusão e exclusão de membros do CEP/UCSAL Informar de forma 

imediata todas as mudanças ocorridas à CONEP.  

• Atualizar dados cadastrais dos membros do CEP/UCSAL na CONEP. 

Ato de atualização dos dados. 
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• Atualizar CNPJ da instituição. 

• Elaboração do relatório semestral de 2018.1 para envio a CONEP.  

• Encaminhamento do formulário de atualização do cadastro dos 

membros do CEP/UCSAL para a CONEP.  

• Encaminhamento do ato de atualização do cadastro dos membros do 

CEP/UCSAL.  

• Encaminhamento das documentações necessárias para atualização do 

CNPJ de sua mantenedora para a CONEP através de e-mail.  

• Escolha do novo coordenador para compor a coordenação do 

CEP/UCSAL em reunião do colegiado.  

• Avaliação de projetos internos externos nas reuniões ordinária que 

ocorrem mensalmente no CEP/UCSAL. Avaliação de projetos em “ad 

referendum”. Avaliação de emendas, notificações.  

• Nomear coordenador (a) entre os membros do colegiado; Avaliar 

projetos de pesquisa institucionais e externos a instituição conforme 

estabelece a Norma Operacional para Comitês de Ética em Pesquisas 

que envolvem seres humanos. Recebimento de emenda e notificações. 

• Foram enviados os relatórios semestrais 2018.1 em conformidade com 

a Norma Operacional da CONEP.  

• Cronograma anual das reuniões do CEP elaborado e publicizado.  

• Monitoramento dos prazos de submissão e atendimento as 

readequações das pendências quando necessário.  

• Orientações a alunos e internos e externos, antes e durante o processo 

de submissão de Projeto de Pesquisa, esclarecendo dúvidas sobre o 

Sistema da Plataforma Brasil 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.  

• Participação das professoras dos cursos de TCCs e responsáveis por 

grupos de pesquisas no treinamento de CEPs. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC tem um 

papel fundamental na composição das atividades de pesquisa da UCSAL. O 
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Programa tem como objetivos: 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e 

para o exercício de atividades profissionais. 

• Possibilitar maior interação entre a graduação e a qualificação de 

alunos para os programas de pós-graduação. 

O PIBIC oferece uma bolsa com remuneração mensal a alunos da graduação 

por um período de um ano, desde que atendam aos seguintes requisitos: 

• Estar regularmente matriculado em algum dos cursos de graduação 

oferecidos pela Universidade. 

• Ter um bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico 

escolar. 

• Não possuir vínculo empregatício e dedicar-se às atividades 

universitárias e de pesquisa. 

• Ser indicado por um professor/pesquisador e selecionado mediante 

edital específico. 

• Não possuir bolsa de estudo. 

• Executar o plano de atividades previsto pelo projeto aprovado, 

dedicando pelo menos vinte horas semanais. 

• Apresentar os resultados parciais e finais do projeto de pesquisa sob a 

forma de relatórios. 

• Participar dos Seminários de Iniciação Científica promovidos pela 

instituição através da apresentação de painel ou exposição oral. 

Ao mesmo tempo que proporciona ao bolsista, orientado por um 

professor/pesquisador qualificado, a aprendizagem de métodos e técnicas de 

pesquisa, a iniciação científica também estimula o desenvolvimento ao pensar 

cientificamente e a criatividade, pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

As inscrições são feitas mediante publicação de editais anuais, específicos de 

cada modalidade de bolsa (CNPq, FAPESB e UCSAL), que além dos requisitos 

gerais, anteriormente citados, apresentam outros, próprios de cada modalidade de 

bolsa. Atualmente a UCSAL possui um total de 63 (sessenta e três) bolsistas 

distribuídos nas seguintes modalidades: 

• Bolsa CNPQ - 18 (dezoito). 

• CNPQ Ensino Médio - 5 (cinco). 
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• CNPQ Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - 4 (quatro). 

• FAPESB - 24 (vinte e quatro). 

• UCSAL - 12 (doze). 

 

Inserção Social na Pós-Graduação 

A pós-graduação no Brasil foi capaz de produzir nas últimas décadas uma 

cultura de produção científica apoiando desta forma o desenvolvimento do país. 

A partir de 2007, a Coordenação para Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Educação Superior (CAPES) incluiu na Ficha de Avaliação dos Cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu um item, chamado “Inserção Social”, tornando-se 

importante na composição de indicadores de avaliação dos programas de stricto 

sensu no Brasil. 

A natureza própria de uma Universidade requer um diálogo constante com a 

sociedade e considerando que a comunidade científica produz conhecimento, este 

pode ser gerado visando resolver demandas da sociedade. O caráter comunitário da 

UCSAL confere a sua pós-graduação esta forte característica de desenvolvimento 

de ações voltadas para as comunidades, objeto de pesquisa de professores, 

mestrandos e doutorandos. 

Os projetos de inserção social nos programas de stricto sensu da UCSAL são 

organizados nas seguintes formas: 

• Projetos de pesquisa com forte ênfase extensionista, com atividades de 

campo e envolvimento com comunidades periféricas de espaços 

urbanos e rurais. 

• Atividades de formação extensionista derivadas de projetos de 

pesquisa com foco em formação de agentes da sociedade. 

• Envolvimento de Núcleos de Pesquisa com entidades governamentais 

e não governamentais para atuação em ações direcionadas a 

desenvolvimento de políticas ou apoio a movimentos da sociedade civil 

organizada. 

Todas as ações extensionistas desenvolvidas no âmbito da pós-graduação da 

UCSAL são compartilhadas com a Pró-Reitoria de Extensão com o intuito de 

fortalecer a integração institucional entre as suas diversas instâncias. 
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Enfim, a organização das atividades caracterizadas como inserção social 

constitui-se como forte elemento de diálogo dos Programas de Stricto Sensu, com 

alta performance na produção de conhecimento com a sociedade e suas 

organizações. 

 

Internacionalização na Pós-Graduação 

Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto 

educacional, econômico, social e político do século XXI, a Universidade Católica do 

Salvador elege a internacionalização como uma de suas áreas prioritárias.  

 O mundo atual globalizado, cada vez mais, demanda processos 

educacionais no ensino superior amadurecidos e enriquecidos por relações que 

privilegiam a Internacionalização, que deve envolver a tríade ensino, pesquisa e 

extensão em sua plenitude.  

 A UCSAL, com a recente implantação estatutária de sua Assessoria de 

Relações Internacionais – ARI acredita que a internacionalização é capaz de 

promover grandes mudanças nos protagonistas acadêmicos versados pela 

cooperação e solidariedade entre pares. 

Nesse sentido, a UCSAL tem trabalhado no desenvolvimento de políticas 

institucionais que vão além da mera mobilidade discente para abranger outras ações 

de internacionalização que têm impacto direto sobre a qualidade de seus cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, da pesquisa e desenvolvimento técnico científico e 

dos serviços prestados à comunidade. Ou seja, a UCSAL entende como 

fundamental promover estratégias de internacionalização e impulsionar a criação de 

redes de produção técnico-científica e difusão de conhecimento. A Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação assume papel colaborativo desta perspectiva 

institucional. 

Nos últimos anos a CAPES tem reforçado publicamente a importância de 

fortalecer as ações de internacionalização nos programas de stricto sensu, com o 

intuito de qualificar o ensino e as pesquisas na pós-graduação stricto sensu.  

O movimento da CAPES e de outras instituições que regulam a educação no 

país mostram que a internacionalização tem sido considerada uma das principais 

tendências do desenvolvimento da educação de ensino superior, porém ainda há 

muito a ser feito para alcançarmos um nível de internacionalização plena em nossas 
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instituições. No nosso caso essa internacionalização plena levar-nos-ia, junto com o 

aumento da produção científica institucionalizada,   a uma elevação progressiva dos 

conceitos dos nossos mestrados e doutorados. No momento, para promover e 

desenvolver a internacionalização na pós-graduação da UCSAL, as seguintes 

atividades foram  desenvolvidas em 2018: 

• Acompanhamento e apoio das atividades dos professores que 

trabalham com redes internacionais de pesquisa. 

• Incentivo à realização de estágios Pos Doc por parte dos professores 

da pós-graduação em instituições internacionais. 

• Sensibilização da comunidade acadêmica da pós-graduação para 

eventos de cunho internacional. 

• Fortalecimento da mobilidade acadêmica, seja no envio de alunos e 

professores da pós-graduação para o exterior, como no acolhimento de  

acadêmicos de outras instituições internacionais. 

• Participação junto a instâncias de fomento em ações e editais ligados à 

internacionalização. 

• Desenvolvimento de parcerias de pesquisa em rede com instituições 

internacionais de reconhecido prestígio acadêmico. 

• Criação de indicadores de inserção da internacionalização na pós-

graduação. 

• Promoção de parcerias com Universidades Internacionais para 

participação em propostas de cursos lato sensu na universidade. 

• Promoção  e incentivo de ações de co-tutela na formação de pós-

graduação stricto sensu em parceira com instituições internacionais. 

• Oferecimento, pela UCSAL, da validação de diplomas de cursos de 

stricto sensu de universidades internacionais através da Plataforma 

Carolina Bori. 

• Participação no Programa Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE 

para formação qualificada dos alunos dos Programas de Stricto Sensu. 

Todas as ações de internacionalização desenvolvidas na PROPPG são 

compartilhadas com a Assessoria de Relações Internacionais da UCSAL. 

A PROPPG apoiou a organização de alguns eventos internacionais 

promovidos pelos nossos programas: em 2018 aconteceu o II CONGRESSO DE 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E ALTERIDADE promovidos pelo Programa de Direito, 

e também aconteceu o lll SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE URBANIZAÇÃO DE 

FAVELAS – URB FAVELAS 2018, promovido pelo Programa de Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Social em parceria com o Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UCSAL. 

Política de Egressos na Pós-Graduação 

O acompanhamento do egresso, além de ser um dos itens de avaliação da 

CAPES sobre os programas de stricto sensu se constitui como um modo de aferição 

do impacto da formação produzida através de mestres e doutores formados pelos 

programas de stricto sensu.  

Os programas têm obrigação de acompanhar e monitorar os seus egressos, 

pois o caminho feito por estes pode refletir a qualidade da formação oferecida pelo 

stricto sensu. Isso é possível pela forte conexão que é estabelecida entre o corpo 

docente e os discentes durante os cursos de mestrado e doutorado, através da 

participação conjunta em eventos científicos, publicações e discussões de 

pesquisas. 

Espera-se que a CAPES possa desenvolver indicadores que avaliem a 

capacidade que os programas de pós-graduação têm para oferecer  uma melhor 

formação de quadros qualificados e as universidades devem criar modelos de 

acompanhamento ou sistemas de forma a permitir a participação dos egressos, mas 

também de empregadores e de especialistas (CAPES, 2018). 

A seguir algumas ações executadas pela UCSAL para o acompanhamento de 

seus egressos da Pós-Graduação: 

• Manutenção e atualização dos dados cadastrais dos egressos. 

• Convite aos egressos para participação em eventos promovidos pelo 

Programa. 

• Participação dos egressos nos grupos de pesquisa, colaborando com 

as pesquisas realizadas e possibilitando a continuidade dos estudos no 

caso no curso de doutorado ou em pós-doutorado. 

• Incentivo de publicações conjuntas dos egressos com os professores 

que orientaram seus trabalhos de conclusão (dissertações ou teses). 

• Colaboração de egressos na organização de eventos em conjunto com 

professores do Programa e apresentação trabalhos em diversos 
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congressos/seminários em co-autoria com os orientadores. 

• Participação de egressos doutores em bancas de qualificação e de 

defesa dos programas 

• Atualização constante do site da UCSAL com as informações da Pós 

para que os egressos possam ter acesso às informações dos 

programas. 

• Incorporação de egressos nos quadros de corpo docente da UCSAL da 

graduação, além dos cursos de especialização e de extensão. 

Atualmente a UCSAL acompanha os alunos ao longo de toda carreira: na 

inscrição, durante o curso e após a graduação, pós-graduação, mestrado e 

doutorado quando se torna egresso, através do Programa Trilhas que oferece 

vagas, treinamentos, emprego, mentoria, coaching, capacitação, imersão em 

empresas, visitas técnicas, para todos os discentes e egressos. A pós-graduação 

stricto e lato sensu trabalha de forma integrada a este programa, de modo tal que os 

alunos são convidados a se cadastram no sistema e continuar recebendo 

informações importantes para sua carreira e formação. 

 

Editora UCSAL (UCSAL Press) 

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. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

151 
 

 

Ações realizadas em 2018: 

• Textos dos 3 (três) primeiros livros revisados pela UCSAL Press. Em 

curso: adequação da formatação visual destes três livros e revisão do 

texto dos dois livros restantes. Projeto sendo reconfigurado. A definir 

novos direcionamentos. 

• Texto revisado de publicação na área de Filosofia. Texto submetido ao 

Conselho Editorial. 

• Implantação dos Conselhos Curador e Editorial da UCSAL PRESS, 

mediante Atos 014-A e 014-B, de 22 de fevereiro de 2018. Submissão 

e Aprovação das publicações “10 anos da Pós na UCSAL” & “Filhos do 

Trovão”. 

• Apoio à publicação eletrônica, em parceria com a UNICAP, do Caderno 

do CEAS: revisão do texto dos artigos, formatação, disponibilização na 

plataforma do SEER, indexação em bases gerais e específicas. 

Publicação da Revista de Direitos Fundamentais a Alteridade, 

pertencente ao Programa de Stricto Sensu em Direito da UCSAL: 

revisão do texto dos artigos, formatação, disponibilização na plataforma 

do SEER, indexação em bases gerais e específicas. Implantação de 

Publicação na Área de Educação e Humanidades. 

 

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 elemento  de integração 

das atividades universitárias com as demandas da sociedade.  

Neste sentido e para atingir esses objetivos, foram projetadas as seguintes 

metas para esta área: “Estabelecimento de convênios e parcerias nacionais e 

internacionais; ampliação das atividades extensionistas, internamente, junto aos 

cursos de graduação, assim como junto do público externo; fomento dos programas 

de extensão articulados com as políticas de inclusão social e ação cultural e 

divulgação das atividades extensionistas nos meios de comunicação” ( PDI 2016-

2020, pag. 26 e 27). 
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Apresenta-se a seguir uma série de ações realizadas pela Universidade na 

área de extensão para atingir essas metas institucionais. 

            A Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, através do Núcleo de 

Cursos e Eventos (NCE), recebeu, em 2018, 181 (cento e oitenta e uma) propostas 

de atividades extensionistas: 164 (cento e sessenta e quatro) foram realizadas; e 17 

(dezessete), canceladas e/ou adiadas para 2019. Apesar do crítico cenário 

econômico brasileiro no presente ano, houve um aumento médio de 14% na 

realização das atividades em comparação com 2017. 

 No ano de 2018, 50 (cinquenta) cursos foram operacionalizados e/ou 

certificados pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, dos quais 32 (trinta e 

dois) foram realizados no primeiro semestre e 18 (dezoito) no segundo semestre. 

Desse total, 39 (trinta e nove) foram propostos por professores vinculados à 

Graduação; 1 (um) à Pós-Graduação; 5 (cinco) pelo Programa Espaço Docente 

(PED); e 5 (cinco) pela PROEXT. Através destas ações, 3.222 (três mil, duzentas e 

vinte e duas) pessoas foram qualificadas nas mais diversas temáticas. 

 No que se refere a cursos e oficinas na modalidade EAD, realizaram-se 15  

(quinze) atividades em 2018.1 e 11 (onze) em 2018.2. Destaca-se que, apesar do 

aumento da realização de atividades extensionistas, em 2018.2, 8 cursos foram 

cancelados. 

 No ano de 2018, dos 50 (cinquenta) cursos presenciais realizados pelo NCE, 

37 (trinta e sete) foram de proponentes da Comunidade UCSAL, e 13 (treze) 

externos. Foram realizados também 26 (vinte e seis) cursos/eventos e oficinas a 

distância, sendo 23 (vinte e três) propostos pela Comunidade UCSAL e 3 (três) 

externos. Por fim, dos 88 (oitenta e oito) eventos/oficinas presenciais cadastrados na 

PROEXT, 82 (oitenta e dois) foram promovidos pela Comunidade UCSAL e 6 (seis) 

externos. Tais números indicam a adesão da comunidade interna para a 

formalização de atividades extensionistas através da PROEXT. Acredita-se que tal 

adesão possa ser gradativamente ampliada por ações de sensibilização junto a 

coordenadores, docentes e funcionários quanto à necessidade e relevância da 

predita formalização, considerando que atividades extensionistas conceitualmente 

diferenciam uma instituição de ensino e a qualidade da educação nela desenvolvida. 

  Verificou-se, ainda,  o incremento da oferta e realização de atividades 

extensionistas propostas por docentes e/ou parceiros externos, de 14 (quatorze) em 
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2017 para 22 (vinte e dois) em 2018. Por outro lado, houve uma redução de 

proposições pelo corpo docente da UCSAL, influenciada pelo gap entre os prazos 

ideais para a viabilização das atividades e os prazos de atendimento da Assessoria 

de Comunicação.  

 Em 2018.2, com o objetivo de fornecer ao aluno as bases da estrutura 

linguística e um amplo vocabulário que o capacite à leitura e ao entendimento de 

textos, lançou-se o Curso de extensão em italiano no segundo semestre de 2018, 

que contou com 48 (quarenta e oito) participantes. 

 Faz-se necessário o registro de que, na sua condição de Universidade 

filantrópica, comunitária e confessional, a UCSAL realiza atividades gratuitas 

voltadas à comunidade, com estreita relação com a missão da instituição, que 

priorizem temáticas voltadas para Saúde, Educação, Cidadania e Humanidade. 

Observa-se que essas atividades vêm crescendo progressivamente na ordem de 26 

(vinte e seis) em 2016, 78 (setenta e oito) no ano de 2017 e 102 (cento e duas) em 

2018. Notoriamente, há uma tendência de crescimento para os próximos anos. 

 Em relação às áreas acadêmicas da instituição, quantitativamente 

prevaleceram as ações relacionadas à área de Educação, Cultura e Humanidades, 

que acumularam um total de 177 (cento e setenta e sete) iniciativas ao longo do 

triênio 2016-2018. 

 
 
Síntese das ações realizadas pela Pró-Reitoria de Extensão 

 

• Mapeamento das atividades extensionistas desenvolvidas na 

Instituição (protocoladas ou não na PROEXT) e as disciplinas com 

potencial extensionista. 

• Elaboração da Política de Curricularização da Extensão na UCSAL. 

• Ampliação da oferta de atividades de Extensão na modalidade EAD. 

• Mobilização estratégica dos estudantes através das Ligas Acadêmicas. 

• Aprovação do Estatuto das Ligas Acadêmicas da UCSAL. 

• Consolidação do Coral UCSAL, aberto às comunidades interna e 

externa. 

• Participação da ITCP/UCSAL em eventos locais, regionais e 

internacionais (Fórum Social Mundial, Universidade do Porto e Instituto 
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Universitário de Lisboa). 

• Realização de assessorias aos empreendimentos da economia popular 

solidária utilizando a metodologia para o estudo de viabilidade 

desenvolvida pela ITCP/UCSAL. 

• Produção e transferência para a sociedade de uma tecnologia social 

apropriada para programas e políticas públicas em apoio à economia 

dos setores populares. 

• Aprimoramento da documentação das atividades de extensão mediante 

a padronização de  instrumentos. 

• Estabelecimento de indicadores e padronização parcial dos 

instrumentos de gestão. 

• Realização de reuniões  com a TI para reformulação do mapa da Nova 

Extensão no site institucional. 

• Alimentação e atualização da página da Extensão com programações e 

informações das atividades extensionistas. 

• Publicação de relatórios relativos ao UCSAL em Movimento. 

• Gravação das aulas e elaboração do material didático do CURSO DE 

EXTENSÃO “ACOMPANHAMENTO E ACONSELHAMENTO 

CONJUGAL E FAMILIAR” (coordenado pelo Prof. Rafael Fornasier e 

envolvendo docentes e discente do Programa). 

• Projeção da universidade em nível nacional e internacional com a 

realização do I Congresso Brasileiro de Humanismo Solidário na 

Ciência, promovido pela UCSAL em parceria com a CNBB e a PUC 

Rio, no qual foi aprovada a criação da Sociedade Brasileira de 

Cientistas Católicos. 

• Projeção da Instituição através da ITCP/UCSAL no Fórum Social 

Mundial, e nos Eventos da Universidade do Porto e Instituto 

Universitário de Lisboa. 

• Ampliação do atendimento à comunidade interna com a criação de dois 

novos programas: Cuidar UCSAL e PROFISIO, com a participação 

inicial dos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Educação Física. 

• Realização de quatro edições do UCSAL em Movimento em 2018: na 

Paróquia de Novos Alagados, no Centro Comunitário da Igreja Batista 
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da Graça (CECOM), no Instituto Central de Educação Isaías Alves 

(ICEIA) e durante a 23ª. Feira de Integração da Paróquia Nossa 

Senhora da Luz. 

• Finalização de projeto de transferência de uso para o SEBRAE-RJ da 

tecnologia social construída pela ITCP/UCSAL, no âmbito do programa 

de pesquisa e extensão “Economia dos Setores Populares”. 

• Participação da ITCP/UCSAL em reuniões consultivas ou técnicas com 

Universidades, ONGs e Órgãos Governamentais. 

• Capacitação da equipe da REDE GERAR - SAÚDE MENTAL EM 

ECONOMIA SOLIDÁRIA, no uso da metodologia desenvolvida pela 

ITCP/UCSAL, com a utilização do SEIVA. 

• Fornecimento, através da ITCP/UCSAL, de tecnologia para a 

capacitação em empreendedorismo social de 15 (quinze) pessoas da 

comunidade Guerreira Zeferina, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

• Realização de pesquisa, no âmbito da ITCP/UCSAL, que identificou, na 

RMS, cerca de 400.000 (quatrocentos mil) trabalhadores da economia 

popular urbana, fornecendo elementos que subsidiam a formulação de 

políticas voltadas para a inserção social pelo trabalho. 

• Qualificação de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) estudantes do 

Ensino Médio através do Curso de Extensão Jovem Empreendedor, 

realizado em parceria com o SEBRAE. 

• Qualificação dos gestores municipais (53 participantes), que criou para 

a UCSAL a perspectiva de uma parceria com a Prefeitura Municipal de 

Salvador. 

• Participação em diferentes campanhas: Parada do Livro, Dia Nacional 

da Coleta de Alimentos, Dia Mundial dos Pobres. 

• Preservação da parceria com o NEOJIBA no campus da Federação. 

• Reavaliação do ALLSTAR, projeto financiado pela União Europeia com 

parceiros nacionais e internacionais, com vistas à sua aplicação em 

Capim Grosso (BA), através da Escola Família Agrícola. 

• A UCSAL foi a primeira instituição privada da BAHIA, e possivelmente 

do Nordeste, aprovada no edital da CAPES, conseguindo 90 (noventa) 

bolsas, sendo 30 (trinta) só para o Curso de Licenciatura em 
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Música.Reuniões periódicas do NDE e discussões da nova matriz com 

o corpo docente da unidade de ensino, bem como a realização de 

escuta dos discentes, com vistas à implantação da nova habilitação. 

• Foram enviados os relatórios semestrais 2018.1 em conformidade com 

a Norma Operacional da CONEP.  

• Monitoramento dos prazos de submissão e atendimento as 

readequações das pendências quando necessário.  

• As ações programadas foram realizadas, juntamente com as 

licenciaturas de História, Pedagogia e demais cursos de licenciatura da 

UCSAL. A nova proposta de matriz curricular foi construída a partir de 

várias reuniões no intuito de unificar as licenciaturas, garantindo a 

permanência dos cursos e especificidade de cada curso. Os aspectos 

referentes à inovação, contemplação de tecnologias na educação e 

metodologias ativas foram contemplados nessa proposta. 

• Realização de atividades junto ao Escritório Público da Prefeitura 

Municipal de Salvador (estágio supervisionado). 

• Realização de atividades junto às comunidades de baixa renda, no 

âmbito das disciplinas de “Habitação Social”, Planejamento Urbano e 

Regional II. 

           Apesar do grande número de atividades realizadas na área de Extensão da 

Universidade, em 2018, de acordo com o relatório da Pró- Reitoria e com o que está 

proposto no PDI 2016/2020,  ainda não há percepção  da comunidade nem 

conhecimento  de grande parte dessas ações realizadas, a avaliar pelos resultados 

das pesquisas avaliativas realizadas com a comunidade ao longo  do ano. 

Os resultados da Escuta UCSAL  indicam que a maior parte dos estudantes e 

professores  que responderam à pesquisa avaliam  as atividades de extensão como 

regular ou fraca com 53,50% de respostas. Apenas 46,49% avaliaram essa área 

como boa ou ótima. Chama também  a atenção o elevado índice de professores e 

alunos que afirma não participar de nenhuma atividade nessa área (60,31%). Parte 

dos respondentes alega participar em cursos de Extensão promovidos pela UCSAL 

(21,23%) e apenas 9,54% diz participar em programas de extensão e inclusão social 

nas comunidades carentes. 

Já na pesquisa discente 2018.2 houve um crescimento na avaliação que os  
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estudantes fazem sobre esta área, considerando que 65,81% consideraram que foi 

boa ou ótima a oportunidade que tiveram de  desenvolverem programas, projetos ou 

atividades de Extensão Universitária, contra apenas 29,63% que avaliaram essa 

oportunidade como regular ou fraca.  

 Estas informações mostram, por um lado, os avanços no segundo semestre 

em relação à percepção positiva dos alunos sobre esta  área, mas por outro lado 

ainda revelam a necessidade de uma reestruturação desta área com  maior 

participação da comunidade em geral e maior divulgação das atividades 

extensionistas no meio acadêmico.  

 

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 2018 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 

consolidação  da ouvidoria na UCSAL. 

 A seguir apresentam-se as principais ações que foram realizadas pela 

ASCOM, no ano de 2018: 

• Mais de 1.500 (mil e quinhentas) 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. 

•  Gerenciamento das redes sociais da UCSAL, aprimoramento dos 

recursos e da forma como a Universidade se faz 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 (trinta mil, oitocentos e 
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oitenta e sete) seguidores; Instagram: 3.885 (três mil, oitocentos e 

oitenta e cinco) seguidores (investimento apenas em campanhas de 

vestibular); Twitter: 2.622 (dois mil, seiscentos e vinte e dois) 

seguidores (sem investimento); YouTube: 152.933 (cento e cinquenta e 

dois mil, novecentos e trinta e três) visualizações, em 79 (setenta e 

nove) vídeos. 

• Resgate do contato junto às escolas católicas e não católicas, tendo 

sido contactadas 29 (vinte e nove) escolas que resultaram em mais de 

40 (quarenta) ações. 

• Produção no departamento de 68 (sessenta e oito) vídeos, 54 

(cinquenta e quatro) coberturas de fotos. 

• Estabelecimento de um novo relacionamento junto aos meios de 

comunicação. Foram realizadas 11 (onze) matérias de TV em nossos 

campi, sendo duas ao vivo. A UCSAL foi procurada, como 

fornecedores de conteúdo, por jornais, rádios e revistas. 

 Apesar dessas ações pontuais  realizadas em 2018, a área Comunicação da 

Universidade ainda precisa ser mais efetiva, tanto no âmbito interno quanto  

externamente, levando em conta os objetivos e metas apresentados no PDI para 

esta área e a análise dos  resultados das pesquisas avaliativas realizadas em 2018 

com a participação  da  comunidade Universitária. 

 Por meio de questionário eletrônico, a CPA avaliou, no primeiro semestre , a área 

de Comunicação e Marketing da UCSAL, com a participação direta de professores, 

funcionários e estudantes na  Escuta UCSAL e, no segundo semestre,  com a 

participação apenas de estudantes na pesquisa discente 2018.2. 

 Os resultados gerais da Escuta UCSAL 2018, envolvendo os resultados dos 3 

(três) segmentos, mostrou um equilíbrio nas respostas, mas há preponderância dos 

que avaliaram positivamente este setor com maior número de  respostas  nas 

escalas bom e ótimo (53,74%). É, no entanto, bastante elevado o índice de 

respostas localizadas nas escalas regular e fraco (46,26%) sugerindo a necessidade 

de continuação de melhorias e aperfeiçoamento da comunicação interna e externa 

da Universidade 

 Na pesquisa discente 2018.2, que teve a participação dos estudantes durante 

a matrícula, 36,18% dos estudantes avaliaram como boa a utilização de recursos de 
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comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso, com 64,49% 

de respostas nas escalas bom e ótimo. No entanto também foi alto o percentual de 

respostas que incidiram nas escalas  regular e fraco (31,25%).  

Estes resultados mostram alguma evolução do setor, comparativamente com 

as pesquisas anteriores, mas  evidenciam ainda que existe grande distância para 

que a Universidade atinja bons resultados nesta área, considerando os grandes 

objetivos institucionais de “contribuir para o fortalecimento Institucional através do 

desenvolvimento e divulgação permanente de suas competências nas áreas do 

ensino, da pesquisa e da extensão e pela excelência em gestão.” (PDI 2016-2020, 

pág.119). De acordo com o Instrumento de Avaliação Externa para fins de 

Recredenciamento a comunicação da Universidade deve no âmbito interno 

“promover a transparência Institucional por meios de canais diversificados, 

impressos e virtuais, favorecer o acesso por todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, divulgar os resultados das avaliações interna e externa, disponibilizar 

ouvidoria e  fomentar a manifestação da comunidade, gerando insumos para a 

melhoria da qualidade Institucional.” 

Em relação à Comunicação da Universidade com a  comunidade externa os 

avaliadores do MEC, através do  Instrumento de Avaliação Externa, esperam que a 

Universidade, através da ASCOM, “ divulgue informações de cursos, de programas, 

da extensão e da pesquisa, publique documentos institucionais relevantes, possua 

mecanismos de transparência Institucional, permite o acesso às informações acerca 

dos resultados da avaliação interna e externa e apresente instância específica que 

atue transversalmente às diversas áreas.”   

Diante da realidade  atual, será necessário se realizar um auto diagnóstico 

mais completo da área de Comunicação da Universidade e,  diante dos requisitos 

legais contidos no PDI e no Instrumento de avaliação externa, elaborar um plano de 

ação para 2019 e que deve ser acompanhado pela Pró-Reitoria de Planejamento 

para garantir a sua execução nos prazos estabelecidos. 

 

Ouvidoria 

Como parte da política de comunicação com a sociedade, a Ouvidoria da 

UCSAL foi desenvolvida para atendimento da comunidade que não se considera 

atendida de forma satisfatória pelos canais usuais da Universidade. Sua função, 
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segundo o PDI, pag.20,  deverá ser de “ouvir a comunidade interna e externa, 

localizar informações pertinentes e ajudar na compreensão e resolução dos 

problemas (...) atua como instância mediadora de conflitos proporcionando um 

constante feedback à Reitoria ne sentido de atendimento dos anseios e expectativas 

da comunidade”. 

Em relação à percepção da comunidade sobre este setor os resultados gerais 

das pesquisas avaliativas realizadas em 2018 indicam também a necessidade de 

uma ação mais efetiva na gestão desta área, maior divulgação do setor e das ações 

desenvolvidas, considerando que 39,71% da comunidade afirma nunca ter utilizado 

este canal de  comunicação  e 38,58% alega não conhecer esse setor.  

Considerando que a Nova UCSAL busca um atendimento de excelência, 

sugere-se que haja maior investimento nesta área, com uma melhor estrutura do 

setor e que as informações decorrentes do processo de escuta  da comunidade 

possam ser tratadas adequadamente, sejam apropriadas pelas lideranças da 

Universidade e possam  ocasionar melhorias institucionais, nas diversas instâncias 

da Universidade. 

 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

A UCSAL vem aprimorando as condições de atendimento aos Estudantes no 

que tange à agilidade, eficiência e disponibilidade de seus serviços. A finalidade é a 

de garantir o apoio necessário para a plena realização e desenvolvimento dos 

estudantes, assegurando o acesso, permanência e conclusão do curso, em especial 

para aqueles que apresentam maiores dificuldades, tanto no que se refere à 

aprendizagem, quanto àquelas relacionas a questões de ordem socioeconômica. 

Para o quinquênio 2016-2020, a UCSAL estabeleceu como objetivo geral “ 

ampliar as políticas de valorização dos estudantes da Universidade, através dos  

processos  e dos mecanismos pedagógicos visando à autonomia e ao protagonismo 

do estudante” (PDI, p. 44). Para atingir esse objetivo a UCSAL destaca/destacou, 

para o período  2015-2018,  os seguintes programas: 

• Programa de Apoio Pedagógico e Financeiro que tem por finalidade 

possibilitar o sucesso escolar do estudante e sua integração com a 

comunidade, através da participação em projetos de pesquisa e 
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extensão, em programas de atividades culturais, de monitoria e de 

nivelamento. 

• PLENUS/CEAC - 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, Oficinas de aprendizagem, 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.  

• SGC que presta serviços aos estudantes através de  informações 

acadêmicas e financeiras, orientação para matrícula, atendimento aos 

estudantes e egressos, emissão e registro de diplomas, etc. 

• NAD que é um canal prioritário de atendimento dos estudantes com a 

comunidade acadêmica, oferecendo atendimento às demandas de 

estudantes e egressos, assim como a emissão e entrega dos 

documentos solicitados. 

• NAC – Núcleo responsável por acompanhar e lançar dados 

relacionados a vida acadêmica dos alunos da graduação desde o 

ingresso até a formatura. 

• Setor de Internacionalização – estabelecimento de parcerias com a 

finalidade de incentivar experiências acadêmicas e culturais com outras 

Universidades e organizações  nacionais e internacionais. 

• Monitoria com os alunos – programa que tem por finalidade 

potencializar o aprendizado dos estudantes. 

• NEPE – Núcleo de Estágios e Práticas Empreendedoras – incentivo à 

prática de empreendedorismo social com apoio técnico do SEBRAE. 

• Programa de Bolsas – possibilitar a dedicação plena aos estudos por 

meio da concessão de bolsas. A UCSAL conta com:  

o Bolsa de demanda social através do PROUNI, Educa Mais Brasil, 

Instituto Educar, Bolsa UCSAL, etc. 

o Bolsa de Iniciação Científica concedida a estudantes matriculados 

regularmente nos cursos de graduação. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

162 
 

o Bolsa Estágio concedida a estudantes de graduação visando 

apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

o Bolsa de Pesquisa – auxílio concedido pelas agências 

financiadoras (CAPES, CNPq e FAPESB) aos estudantes que 

pretendem fazer mestrado e doutorado. 

Com esses programas e projetos, a UCSAL vem oferecendo  um bom 

atendimento aos estudantes, com base nas suas reais necessidades, 

diagnosticadas em estudos realizados pela CPA com estudantes que ingressam na 

Universidade a cada semestre. Este atendimento diferenciado  tem sido  percebido 

pelos alunos, através da participação nas  pesquisas de opinião, realizadas em 

2018, onde se observa um crescimento em alguns setores ligados ao atendimento 

dos alunos. Em 2018, de acordo com a Escuta UCSAL, o percentual de satisfação 

da comunidade acadêmica com o PLENUS/CEAC foi boa. Para a maioria  (60,63%),  

o atendimento desse setor  é bom ou ótimo e apenas 19.82% consideram esse setor 

regular ou fraco. 

Em relação  à  SGC, que também atende diretamente a comunidade 

estudantil, a avaliação também tem melhorado bastante e, na pesquisa discente 

2018.2, todos os itens ligados ao desempenho da SGC tiveram percentuais de 

respostas entre 62,20% e 89,88% nas escalas bom e ótimo. 

No ano de 2018, 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. Os Relatórios de Gestão dos coordenadores de cursos, relativos a 

esse período, demonstram uma evolução da Universidade nessa área.  A maioria 

dos coordenadores desenvolveu ações de apoio aos estudantes ligadas ao  

atendimento das reivindicações dos alunos; integração entre a graduação e a pós-

graduação e inserção dos alunos em grupos de iniciação científica com apoio de 

bolsas para pesquisa; inserção dos estudantes nas monitorias voluntárias; estímulo 

permanente à participação dos estudantes em eventos culturais, seminários, 

viagens, vivências e saídas de campo; visitas técnicas, participação em atividades 

de extensão dentro e fora da Universidade e oportunidade de participação em 

programas de estágios profissionais; visitas a museus, bibliotecas públicas, estímulo 

às práticas em laboratórios e participação direta dos estudantes nos serviços que a 
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Universidade presta à comunidade através de espaços de atendimento público 

como, por exemplo, Unidade de Enfermagem, Unafisio, NPJ, entre outros. 

 Esta diversidade de programas e ações realizadas no âmbito dos cursos de 

graduação, associadas à avaliação que os próprios estudantes fazem desta área, 

em diversos aspectos, demonstram a evolução da Universidade no quesito 

atendimento aos discente. 

Há no entanto ainda alguns  aspectos relacionados ao atendimento estudantil 

que na ótica dos próprios alunos ainda precisam melhorar. Tanto na Escuta UCSAL 

quanto na pesquisa discente 2018.2 o quesito “ Ações institucionais de estímulo à 

produção acadêmica e à participação em eventos científicos” não foi bem avaliado 

pelos alunos. Para 51,60% esse estímulo é fraco ou regular  e  boa parte dos 

estudantes (45,99%) afirma não participar de atividades de pesquisa e de extensão 

desenvolvidas na UCSAL.  

Embora a Universidade tenha procurado atender da melhor forma a 

comunidade acadêmica  nessa área, em 2018, através da participação de docentes 

e discentes em alguns eventos científicos, participação em Editais para que 

professores e alunos possam submeter projetos para aprovação e liberação de 

recursos, implantação da Editora UCSAL Press para auxiliar a comunidade 

acadêmica na produção e divulgação do conhecimento científico, promoção da 

Semana de Mobilização Científica (SEMOC) para estimular e socializar as iniciativas 

no campo da pesquisa científica,  ainda é necessário aumentar a produção científica 

dos estudantes e sua participação nas  atividades de iniciação científica e de 

extensão, como condição básica para o alcance da nota máxima no 

Recredenciamento Institucional. Para isso se faz necessário garantir o pleno 

funcionamento dos grupos de pesquisa  já cadastrados, através de professores com 

boa titulação,  regime de trabalho em tempo integral e parcial e participação  efetiva 

dos estudantes nesses grupos com  ampliação de bolsas de iniciação científica.   

Eixo 4: Políticas de Gestão 

O Eixo 4 - Políticas de Gestão, inclui a Dimensão 5, Políticas de Pessoal, de 

carreiras do corpo docente e técnico administrativo, a Dimensão 6, Organização e 

Gestão, e a Dimensão 10, Sustentabilidade Financeira. 

As políticas que estabelecem as condições institucionais para a atuação do  

corpo docente e técnico-administrativo da UCSAL estão regulamentadas por meio 
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das resoluções do CONSUN, Regulamento Geral da Universidade e Estatuto e pelas 

diretrizes acadêmicas constantes no seu PDI e PPCs.  

As políticas de organização e gestão institucional definidas no PDI, 

apresentam “um  modelo de gestão no qual estão alinhados o planejamento e a 

avaliação institucional, sustentados por informações qualificadas, gestão 

participativa e  instâncias decisórias colegiadas” (PDI 2016-2020, pág.125). Para a  

implementação desse modelo foram propostas metas e ações institucionais para 

serem implementas pelos gestores,  entre elas a avaliação do corpo funcional, 

através de indicadores de avaliação de desempenho, desenvolvimento de  

programas de capacitação docente e técnico-administrativa,  redefinição de critérios 

de seleção, contratação e de carreira do corpo funcional.  Estas políticas e ações  

estão apresentadas na Dimensão Políticas de Pessoal, abaixo descritas: 

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 A UCSAL instituiu políticas de valorização do corpo docente e técnico-

administrativo, sendo estes segmentos regidos pelas diretrizes contidas no Plano de 

Cargos e Salários (PCCS),  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. Redefinição de critérios de seleção, contratação, carreira do corpo funcional. 

3. Implementação dos novos PCCS (docente e técnico-administrativo). 

4. Constituição das comissões de avaliação do corpo funcional (docente e 

técnico-administrativo). 

5. Concepção e desenvolvimento de Programas de Capacitação docente e 

técnico-administrativo. 

Para cumprir o disposto nas suas metas e proposições explicitadas no PDI 

2016-2020, a UCSAL instituiu políticas e ações de valorização e capacitação do 

corpo docente, tutores e corpo técnico- administrativo e, simultaneamente, políticas 

de readequação e adaptação do quadro funcional à nova realidade da UCSAL. 

elegeu como uma de suas prioridades promover a qualificação como forma de 

valorização do seu corpo docente. Para tanto, desenvolveu ações na área 
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pedagógica, através do Programa Espaço Docente (PED) com o objetivo de ampliar 

espaços para formação pedagógica a partir do diálogo entre professores, numa rede 

de troca de experiências, através da reflexão permanente sobre os desafios e as 

possibilidades da docência no ensino superior. 

O corpo docente da UCSAL é constituído por 80,28% entre mestres e 

doutores e possui vasta experiência acadêmica e profissional, tendo um percentual 

significativo de professores em regime de tempo parcial e integral (63,26%).  

Dentre as ações de qualificação de docentes destaca-se também a criação do 

curso de Especialização em Docência Universitária 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 2018 foi a apresentação e 

publicação do Plano de Cargos, Carreiras 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 para acompanhamento, por parte da 

universidade, da produção técnica e científica desses professores, na sua maioria 

mestres e doutores, permitindo também com isso a organização e a comparação da 

carga horária contratada. 

 

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 
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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 corpo 

técnico-administrativo). 

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  

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. 

9. Articulação da PI com o planejamento institucional, Pró-Reitoria de 

Graduação 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 processos   institucionais. 

Para dar conta das metas Institucionais acima descritas as Pró-Reitorias e 

coordenações realizaram as seguintes ações em 2018, na área de gestão: 

 

Ações realizadas pelas Pró-Reitorias e Coordenações de Curso 
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• Implantação do Dashboard de Gestão. 

• Apoio às ações propostas pelo Programa Espaço Docente (PED) na 

realização de cursos de aperfeiçoamento, formação e capacitação de 

docentes: Ateliês Formativos, Rodas de Conversa e Jornadas 

Pedagógicas.  

• Realização de atividades de atenção à saúde dirigidas a docentes e 

funcionários, através dos Programas Cuidar UCSAL (do qual mais 

diretamente participam os cursos de Fisioterapia, Nutrição e Educação 

Física), PROFISIO e Coral UCSAL. 

• Criação de indicadores que melhor avaliem a eficácia dos processos 

das Pró-Reitorias  e de seus Núcleos. 

• Análise de editais para captação de fontes alternativas de recursos. 

• Manutenção de uma política permanente de análise financeira das 

propostas apresentadas às Pró-Reitorias, estabelecendo uma melhor   

relação entre custos e benefícios. 

• Estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de cursos, 

eventos, programas ou projetos de graduação. 

• Visitas a diversos colégios por membro do NDE para melhor 

visibilidade dos cursos. 

• Capacitação de 80% dos professores na utilização de ferramentas do 

Google. 

• Oferta de curso de capacitação para professores nas ferramentas 

Google for Education na modalidade EAD.  

• Avaliação de projetos internos e externos nas reuniões ordinária que 

ocorrem mensalmente no CEP/UCSAL. Avaliação de projetos em “ad 

referendum”.  

• Avaliação de emendas, notificações.  

• Participação de Professores no Curso na Jornada Pedagógica e Rodas 

de Conversa (2018.1 e 2018.2) organizadas pelo Programa Espaço 

Docente (PED/UCSAL). 

 Em 2018, a UCSAL deu continuidade ao 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 
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reordenamento à universidade, considerando uma relação mais eficiente entre o 

quantitativo de alunos matriculados na graduação, o quantitativo  de professores 

mestres e doutores e de Regime de tempo integral e de funcionários e a 

sustentabilidade financeira da Universidade.  

As ações relacionadas à gestão acadêmica da Universidade e dos cursos de 

graduação foram avaliadas pela CPA ao longo do ano de 2018 e contou com a 

participação direta de professores, estudantes e funcionários.  Os resultados indicam 

algumas fragilidades em alguns aspectos estruturais da Universidade na área de 

Organização e Gestão. Um desses aspectos refere-se ao funcionamento dos órgãos 

colegiados na Universidade e da participação efetiva dos vários segmentos nas 

decisões institucionais. De acordo com a Escuta UCSAL 2018 e da pesquisa 

discente 2018.2, a maioria dos estudantes (50,78%) afirma não conhecer o 

Colegiado de seu curso, afirma não ter oportunidade de atuação nesse órgão de 

decisão e  não ter participação efetiva nas ações  do curso naquilo que diz respeito 

aos estudantes. 

Em relação ao PCCS a maioria de professores e funcionários que 

participaram da escuta UCSAL 2018  avaliaram esse Plano como regular e fraco 

com 50,71% de respostas. É muito alto ainda o percentual daqueles que 

desconhecem o PCCS da Universidade (39,73% entre os professores e 30,99% 

entre os funcionários técnico-administrativos), sugerindo a necessidade de melhorar 

a divulgação desse  plano na  Comunidade  interna.  

Ainda no contexto das políticas de pessoal  e mais especificamente na política 

de benefícios,  os resultados da Escuta UCSAL  sugerem melhorias, considerando 

que a maioria dos professores e  funcionários afirma ser regular ou fraca a atenção 

da UCSAL em relação a sua saúde e de sua família e  promoção de atividades de 

lazer e integração com 72,61% e 77,47%  de respostas, respectivamente. É também 

alto o percentual daqueles que consideram regular ou fraco o incentivo que a 

Universidade dá para a progressão na carreira, considerando critérios de qualidade 

e mérito (45,84% de respostas), sugerindo continuação de melhorias nessa área, 

com implantação de algumas políticas e ações que favoreçam a seleção e promoção 

funcional de seus colaboradores, com base no seu desempenho. 

É também  considerada uma fragilidade da Universidade, de acordo com a 

comunidade acadêmica, a política de capacitação profissional, principalmente a 
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capacitação dos funcionários que ainda não tem um Programa Permanente 

implantado. 

 

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 

(cinquenta) 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 2018, 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. Implantação de 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. Oferta de disciplinas compartilhadas para otimização de recursos. 

7. Redução do contingente de professores e técnicos.  

8. Gerenciamento e renegociação  do endividamento da Universidade, 

pactuando taxas mais atrativas e alongando os prazos de 

amortizações de algumas operações. 

As ações realizadas em 2018, 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.  
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Há ainda ações a serem realizadas nesta área, considerando a política 

financeira orçamentária explicitada no PDI, principalmente em relação à melhoria 

das políticas de ingresso e permanência dos alunos nos cursos, assim como das 

dos egressos e à revisão de prioridades de utilização dos recursos financeiros. É 

importante que haja um vínculo mais forte da política orçamentária e alocação de 

recursos da UCSAL às metas e políticas institucionais direcionadas ao cumprimento 

das determinações do MEC relacionadas ao recredenciamento institucional e ao 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, assim como ao 

cumprimento das exigências da CAPES para os programas stricto sensu. 

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 2018, foram feitos investimentos em diversos âmbitos da 

Universidade, a exemplo da estrutura física e equipamentos de sala de aula; 

investimentos no imobiliário e equipamentos dos setores técnico-administrativos; 

reforma dos laboratórios específicos dos cursos, 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, novos equipamentos e ar condicionado; reformas dos laboratórios dos 

cursos de saúde, reestruturação e ampliação dos laboratórios específicos, 

atualização do acervo bibliográfico assim como reformulação do acervo  de 

bibliotecas e, finalmente, adoção de novos sistemas informatizados de gestão 

acadêmica e administrativa, para maior agilidade dos processos. 
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As pesquisas realizadas em 2018, 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, demonstrando um 

bom nível de satisfação da comunidade com esta área. 

A Comissão do MEC que credenciou a Universidade para a modalidade de 

ensino à distância, em 2018, atribuiu nota máxima em praticamente todas as  

dimensões de análise, na área de infraestrutura,  exceto na estrutura de Polos EAD, 

onde a Universidade obteve nota 3 (três).   

 Mas, apesar disso,  é notório o desenvolvimento desta área nos últimos anos 

e tem havido o reconhecimento da comunidade interna em relação às melhorias 

realizadas, considerando a alto grau de satisfação da comunidade com as 

mudanças que têm ocorrido nesta área. 
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IV. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

Para se obter uma visão mais clara e global da realidade institucional, 

apresenta-se, nesta seção,  um quadro resumo com a descrição das metas que a 

Universidade traçou no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para 2018,  

ressaltando, numa coluna comparativa, a avaliação das metas que foram 

alcançadas, as que foram parcialmente  alcançadas e as que não foram alcançadas. 

São utilizadas 3 (três) cores: verde para sinalizar as metas realizadas 

integralmente, amarelo para as que estão ainda em construção e, portanto, foram 

realizadas apenas  parcialmente, e vermelho para sinalizar as metas não realizadas. 

Por último, apresenta-se um texto resumo das potencialidades e desafios da 

UCSAL, com base nas análises de todas essas informações e de todos os 

resultados apresentados. 

Síntese dos Eixos e Dimensões Avaliadas – Quadro Resumo 

Quadro 17: Situação das Metas do PDI 2016-2020, por dimensão do SINAES. 
METAS SITUAÇÃO EM 2018 

Missão e PDI 

Disseminar continuamente a Missão Institucional em toda a comunidade 
acadêmica. 

Meta  alcançada 

Estabelecer mecanismos de acompanhamento das políticas definidas no 
PPI, nos PPC e nos demais projetos acadêmicos. 

Meta parcialmente alcançada 

Acompanhar semestralmente o cumprimento do cronograma do PDI. Meta parcialmente alcançada 

Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

100% da oferta de Pós-Graduação Stricto Sensu alinhada ao campo 
temático da oferta da Graduação. 

Meta alcançada 

100% dos grupos de pesquisa institucionais cadastrados no CNPq. Meta alcançada 

100% da oferta de Pós-Graduação Lato Sensu alinhada com a(s) 
demandas da educação/formação profissional e (b) campo temático da 
oferta da Graduação. 

Meta alcançada 

Alcançar 27% de professores doutores. Meta parcialmente alcançada 

Implantação dos Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão. Meta não alcançada 

Acompanhamento do Projeto Pedagógico Institucional. Meta alcançada 

Articulação da graduação com a pós-graduação. Meta parcialmente alcançada 

Implementação do novo Eixo de Formação Geral. Meta parcialmente alcançada 

Aumento da produção técnico-científica. Meta parcialmente alcançada 

Qualificação do corpo docente. Meta alcançada 

Implantação de um programa de internacionalização e mobilidade. Meta alcançada 

Aprimoramento do uso de TIC. Meta alcançada 

Atualização do TCC. Meta parcialmente alcançada 
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METAS SITUAÇÃO EM 2018 

Aperfeiçoamento e normalização das atividades acadêmicas. Meta alcançada 

Implantar 3 (três)  cursos de graduação modalidade à distância no campus 
de Pituaçu (Salvador). 

Meta não alcançada 

Implantar 2 (dois)  polos de apoio presencial em municípios da Bahia. Meta não alcançada 

Implantar 2 (dois) cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade à 
distância. 

Meta não alcançada 

Desenvolver políticas de apoio à tecnologia social no âmbito nacional e 
internacional por meio de intercâmbio. 

Meta parcialmente alcançada 

Ampliar a oferta de atividades de extensão. Meta alcançada 

Fomentar programas de extensão articulados com as políticas de inclusão 
social. 

Meta alcançada 

Consolidar programas que promovam a interação transformadora entre a 
UCSAL e a sociedade. 

Meta alcançada 

Fomentar os programas de extensão com políticas de ação cultural. Meta parcialmente alcançada 
Responsabilidade Social da Instituição 

Implantar a política de responsabilidade social. Meta parcialmente alcançada 

Fomentar os programas de extensão com políticas de ação social. Meta alcançada 
Ampliar a oferta de serviços comunitários de extensão. Meta parcialmente alcançada 

Comunicação com a Sociedade 
Desenvolvimento de novos núcleos dentro da ASCOM. Meta parcialmente alcançada 

Modernização do Portal. Meta parcialmente alcançada 

Sinalização dos campi. Meta alcançada 

Projeto de comunicação interna. Meta parcialmente alcançada 

TV Universitária. Meta não alcançada 

Implantar o Setor de Ouvidoria na UCSAL.  Meta parcialmente alcançada 

Políticas de Pessoal 
Programa Espaço Docente (PED) implantado. Meta alcançada 

Curso de Especialização em Docência Universitária (Lato Sensu) 
consolidado. 

Meta alcançada 

Novo Plano de carreiras, cargos e salários.  Meta alcançada 

Programa de capacitação permanente implantado. Meta parcialmente alcançada 

Organização e Gestão da Instituição 

Gestão participativa. 
Meta parcialmente alcançada 

60% de Docentes contratados em Regime de Tempo Contínuo (RTC). 
Meta parcialmente alcançada 

Plano Anual de Trabalho e Relatório Anual de Trabalho implantados para 
Docentes em RTC. 

Meta alcançada 

Consolidação da Assessoria de Planejamento. Meta alcançada 
Procuradoria Institucional (PI) reestruturada. 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 

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. 

Meta alcançada 

Garantia das condições de infraestrutura adequada para as atividades 
acadêmicas. 

Meta alcançada 

Priorizar investimentos voltados para melhorias dos cursos aplicados no(s) 
laboratório(s) correspondente(s). 

Meta alcançada 
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METAS SITUAÇÃO EM 2018 

Modelo de terceirização de serviços expandindo para toda a Instituição, 
inclusive nos campi fora da sede.  

Meta parcialmente alcançada 

Projeto de Sustentabilidade da Universidade implantado. 
Meta parcialmente alcançada 

Ampliação da rede social acadêmica (campus virtual) com vistas a 
implantação de rotinas de apoio à ouvidoria institucional. 

Meta alcançada 

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 parcialmente alcançada 

Ampliação da oferta de acesso a rede sem fio (wi-fi). Meta parcialmente alcançada 

Modernização do parque tecnológico. Meta alcançada 

Implantação de novos sistemas de apoio à gestão. Meta alcançada 

Acervo atualizado, condizente com as necessidades dos cursos e demanda 
dos usuários. 

Meta parcialmente alcançada 

Expansão do acervo (obras, periódicos e multimeios) e do acesso ao Portal 
de Periódicos e base de dados Capes. 

Meta parcialmente alcançada 

Repositório institucional da UCSAL implementado. Meta parcialmente alcançada 

Modernização e manutenção dos computadores das Bibliotecas, 
proporcionando aos usuários produtos e serviços com qualidade. 

Meta alcançada 

Expansão e readequação da infraestrutura tecnológica das áreas 
administrativa e acadêmica. 

Meta alcançada 

Implantação de sistema formal de acompanhamento de egressos.  Meta não alcançada. 

Planejamento e Avaliação 

Autoavaliação institucional integrada às avaliações externas. Meta alcançada 

Consolidação da cultura da avaliação mediante participação da 
comunidade acadêmica nos processos de autoavaliação. 

Meta parcialmente alcançada 

Projeto de Autoavaliação nos cursos de graduação implantado em 
articulação com CPA e Comissão Ampliada de Cursos. 

Meta parcialmente alcançada 

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 

Acompanhamento e implementação do PDI. Meta parcialmente alcançada 

Política de governança corporativa implantada. Meta não alcançada 

Acompanhar e analisar os dados dos relatórios de autoavaliação e do 
processo regulatório do MEC. 

Meta alcançada 

Atendimento aos Discentes 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e Atendimento a Estudantes 
implantado. 

Meta alcançada 

Criação do Núcleo de Assistência Pedagógica (NAP). Meta alcançada 

Programa de Egressos implantado. Meta parcialmente alcançada 

Sustentabilidade Financeira 

Aumentar e garantir as receitas da Universidade. Meta parcialmente alcançada 

Redução de gastos, readequando a sua estrutura a realidade atual. Meta alcançada 

Gerenciar o nível de endividamento bancário da Instituição. Meta alcançada 

Fonte: PDI/UCSAL. 

         O PDI apresenta 75 (setenta e cinco) metas distribuídas por Dimensões do 

SINAES, para serem alcançadas ao longo de 5 (cinco) anos. Desde 2016, parte 

dessas metas já vêm sendo implantadas na UCSAL e até ao final de 2018, de 

acordo com o quadro anterior, dessas 75 (setenta e cinco) metas, 37 (trinta e sete) 

já foram alcançadas integralmente, 30 (trinta) foram alcançadas parcialmente e 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

175 
 

apenas 8 (oito) ainda não foram alcançadas, mas que farão parte do planejamento 

estratégico dos próximos 2 (dois) anos.  

Com base no quadro apresentado, pode-se afirmar que em todos os Eixos e 

Dimensões apresentados no PDI há uma coerência entre as políticas e metas 

explicitadas no documento e as ações realizadas até 2018. Os processos e 

resultados da Autoavaliação Institucional desencadearam uma série de ações 

inovadoras e de mudanças positivas que ocorreram na UCSAL, em 2018, tendo 

implicações diretas no novo modelo de gestão da UCSAL. O processo de 

autoavaliação está consolidado na UCSAL, é bem estruturado e atende às 

demandas de professores, alunos e funcionários, o que resulta em informações 

estratégicas para o desenvolvimento institucional. Os relatórios de autoavaliação 

contêm indicativos de linhas de ação, com base nas fragilidades diagnosticadas pelo 

processo avaliativo e constituem referenciais básicos para a elaboração de planos 

de ação de melhorias, tanto no nível da Universidade, através das Pró-Reitorias e 

setores administrativos, quanto dos cursos através dos coordenadores de cursos. 

Algumas ações de melhorias têm sido implementadas na Universidade em função 

dos relatórios de autoavaliação. Temos como exemplo, o projeto Google for 

Education e implantação de praticas institucionais voltadas à melhoria do processo 

ensino aprendizagem com uso de recursos tecnológicos. No entanto ainda é 

necessário  uma maior apropriação dos relatórios por toda a comunidade para que 

mais ações dessa natureza possam ser realizadas, em todos os âmbitos da 

Universidade.  

Sobre a participação da comunidade acadêmica nas pesquisas avaliativas a 

CPA tem desenvolvido uma série de ações de sensibilização e divulgação dos 

resultados das avaliações com proposição de planos de ação de melhorias, mas os 

índices de participação ainda são baixos, principalmente entre os alunos onde tem 

havido  uma participação em média de 10%, o que representa ainda um desafio 

institucional. 

No ato de trilhar a excelência e a qualidade do processo educativo, destaca-

se no quadro acima, de um lado, a importância de refletir sobre as relações mais 

amplas da Universidade com a implantação de políticas e ações institucionais 

alicerçadas na visão estratégica e o alcance de grande número de metas ligadas ao 

aprimoramento da Universidade como modernização de infraestrutura física e 
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tecnológica, sustentabilidade e perenidade da Instituição, fortalecimento de ações de 

comunicação institucional; cumprimento dos requisitos legais e, de outro lado, a 

busca constante de qualificação da instituição para o momento presente através de 

uma série de projetos na área de tecnologia; ampliação da modalidade de ensino à 

distância; empreendedorismo social, capacitação docente através das metodologias 

ativas; aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa assegurando uma 

gradual melhoria do corpo funcional; revisão e acompanhamento contínuo dos PPCs 

com a respectiva atualização das matrizes curriculares dos cursos de graduação; 

melhoria dos serviços oferecidos à sociedade através de atividades extensionistas. 

Os resultados das pesquisas avaliativas e as análises qualitativas realizadas 

no ano de 2018 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. 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 Pós-Graduação 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. 

Embora os objetivos, metas e ações propostas no PDI 2016-2020 já 

começaram a ser desenvolvidos, desde seu primeiro ano de vigência, muito deles 

ainda precisam ser considerados nos próximos anos, por representarem eixos 

estruturantes que devem fazer parte do escopo de Planejamento Institucional a curto 

e médio prazo.  Essas metas aparecem no quadro anterior,  sinalizadas como 

“metas parcialmente alcançadas”. Aparecem outras metas e ações propostas no 

PDI, sinalizadas em verde, que representam “metas alcançadas” e que mostram o 

grande esforço da Universidade em superar dificuldades que historicamente tem se 

mostrado difíceis de solução. As metas sinalizadas em vermelho representam aquilo 

que ainda não foi realizado pela Universidade até 2018, através das diversas 

instâncias e setores, se constituindo, portanto, ainda, em desafios da Universidade 

para os próximos 2 (dois) anos. 
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Estas metas não realizadas, estão relacionadas, essencialmente, à 

implantação dos Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão, integração da graduação 

com a pós-graduação (verticalização); implantação do programa de 

acompanhamento de egressos; ampliação da produção científica, técnica, cultural e 

artística dos professores da UCSAL; implantação de cursos e  polos de EAD 

apresentados no PDI;  Implantação da TV Universitária; implementação do novo 

Plano de Classificação de Cargos e Salários; monitoramento da gestão com base 

em indicadores por curso e área; politica de governança corporativa. 

Em relação às metas parcialmente alcançadas, referidas no Quadro 17, há 

ainda ações que precisam ser implementadas até 2020, e que estão diretamente 

relacionadas ao bom desempenho da Universidade no Recredenciamento 

Institucional. São elas: ampliação do número de alunos nos cursos de graduação  

com uma política mais efetiva de captação e permanência de alunos nos cursos; 

elevação dos conceitos do ENADE e CPC dos cursos de graduação, principalmente 

os que têm  nota abaixo de 3 (três); elevação dos conceitos dos Programas de Pós- 

Graduação através do aumento da produtividade dos professores e das ações de 

internacionalização; implantação dos colegiados em todos os cursos; política de 

seleção e  capacitação do corpo técnico-administrativo; atualização do acervo físico 

e eletrônico da biblioteca em todos os cursos; representação e participação mais 

efetiva de professores e estudantes no desenvolvimento e aprimoramento dos  

cursos de graduação. 

Em relação à pesquisa científica tem havido avanços na UCSAL em relação à 

aproximação da graduação com a pós-graduação. Em todos os grupos de pesquisa 

liderados por professores da Pós-Graduação Stricto Sensu participam alunos e 

professores da graduação e orientam a maior parte dos estudantes de iniciação 

científica. Mas é ainda baixa a produção científica institucionalizada de professores 

de tempo integral e sente-se a necessidade de definição de uma política institucional 

para os Grupos de Pesquisa da Universidade. Esta é uma temática  que tem sido 

sinalizada como ponto frágil da Universidade, tanto pela autoavaliação, através da 

CPA,  quanto pela avaliação externa, através das Comissões do MEC. Faz-se 

necessário buscar meios de financiamento e fomento para pesquisa e inovação e já 

existe uma assessoria na UCSAL que busca essas linhas de financiamento. Em 

2018 foi implantado na UCSAL o Ecossistema de Inovação com o intuito de 
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fomentar o desenvolvimento de projetos de inovação nos cursos de graduação e 

pós-graduação em parceria com empresas públicas e privadas. Já estão sendo 

identificados professores doutores que trabalham com tecnologia e inovação para 

um trabalho mais alinhado com o ecossistema de inovação com os grupos de 

pesquisa. 

E também necessário haver um sistema de acompanhamento da 

produtividade dos professores que têm  carga horária destinada à pesquisa. Esses 

professores tanto da graduação quanto na pós-graduação, devem produzir ao 

menos dois artigos ao ano em periódicos altamente qualificados ou em livros 

publicados por editoras consolidadas no meio acadêmico, além de serem motivados 

a participarem de eventos técnico-científicos. No ano de 2018 houve uma grande 

redução desse apoio em função das dificuldades financeiras pelas quais a 

Universidade está passando. Para difusão e divulgação da produção docente a 

Biblioteca e o Centro de Escrita Cientifica trabalham e planejam suas atividades de 

forma integrada. A Editora UCSAL Press tem também um papel importante como 

espação de publicação e divulgação da produção científica institucionalizada  mas 

em 2018 parou suas atividades também em função de dificuldades financeiras. 

Há também aspectos ligados à gestão e organização acadêmica  que de 

acordo com as pesquisas avaliativas da CPA também necessitam de uma atenção 

dos gestores da Universidade. Não há até  o momento uma política clara de 

acompanhamento de egressos nem a forma como será realizado esse 

acompanhamento. É necessário um aprofundamento deste tema e elaboração de 

um plano de melhorias  com metas, ações e responsabilidades por sua execução. A 

CPA tem desenvolvido algumas ações isoladas e elaborou um instrumento de 

avaliação que foi encaminhado aos ex-alunos que saíram da UCSAL nos últimos 5 

(cinco) anos. O instrumento está disponível online e já conta com boa participação 

de Egressos de alguns cursos e a CPA irá começar a  elaborar relatórios por curso 

em 2019. Um outro aspecto importante é a implementação do PCCS, a capacitação 

do corpo técnico-administrativo, a avaliação do desempenho docente e definição de 

critérios de seleção, contratação e carreira. A composição e atribuições dos órgãos 

colegiados  estão regulamentados no Estatuto e Regimento da UCSAL. No entanto 

não há evidências de que há politicas e práticas instituídas de funcionamento e de 

participação efetiva de toda a comunidade (professores, estudantes e funcionários) 
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nesses órgãos. Até  o momento os colegiados de cursos, por exemplo, que são uma 

prerrogativa legal,  ainda não estão funcionado plenamente em todos os cursos de 

graduação. Alguns cursos têm seus colegiados regulamentados mas não há uma 

cultura de registros das decisões tomadas, o que tem prejudicado as avaliações 

sobre os cursos. 
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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  alguns  objetivos e metas  gerais da 

Universidade  precisam ser reforçados  pela gestão superior, traduzidos neste 

relatório em indicativos de linhas de ação e, assim, a UCSAL  possa atingir níveis 

cada vez mais elevados de excelência nas áreas do ensino, pesquisa e extensão. 

1. Indicativos de Linhas de Ação 

Apresentam-se, a seguir, alguns indicativos de linhas de ação para 2019, 

com base nas fragilidades diagnosticadas pela avaliação interna e externa , e que 

podem se constituir em referenciais básicos para o Planejamento Estratégico 2019, 

com vistas ao Recredenciamento Institucional. 

EIXO 1: Avaliação e Planejamento 

• Reestruturação dos mecanismos de participação da comunidade 

acadêmica nas pesquisas avaliativas realizadas pela CPA, fazendo uma 

revisão nas ações e procedimentos adotados até o momento, 

assegurando, progressivamente, maior índice de participação de 

professores, funcionários e alunos nos processos de autoavaliação. 

• Ampliação das ações de divulgação dos relatórios da CPA entre 

professores e alunos para maior conhecimento sobre ações de melhorias, 

a partir dos resultados da autoavaliação. 

• Descrição de evidências de que todos os segmentos da comunidade 

acadêmica estão sensibilizados e se apropriam dos resultados da 

autoavaliação. 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

• Maior clareza da política e das práticas de pesquisa ou iniciação científica, 

alinhadas ao PDI, com oferta de linhas de pesquisa e de trabalhos 

transversais a todos os cursos ofertados. 

• Ampliação das políticas e ações institucionais para o desenvolvimento 

social, considerando ações de inclusão e de melhorias das condições de 

vida da população. 
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• Melhoria da política institucional para a modalidade EAD, articulada com o 

PDI, com demonstração clara da formação pretendida para os discentes 

(na Sede e nos Polos) e considerando aspectos regionais, a demanda por 

cursos superiores, assim como as condições reais de base tecnológica da 

localidade de oferta. 

EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

Ensino: 

• Elevação dos conceitos do Enade e CPC dos cursos de graduação  da 

UCSAL,  com ênfase nos que estão com nota 1 (um) e 2 (dois), através de 

ações mais efetivas junto às Coordenações de Cursos e NDEs. 

• Implantação de mecanismos de acompanhamento de egressos, 

atualização sistemática de informações e estudos comparativos entre a 

atuação do egresso e a formação recebida na graduação. 

• Revisão das ações acadêmico-administrativas para a modalidade EAD, em 

consonância com o PDI. 

• Ampliação das ações de internacionalização e mobilidade acadêmica com 

instituições nacionais ou internacionais. 

Pesquisa:  

• Fortalecimento do desenvolvimento dos grupos de pesquisa; estímulo à 

publicação docente e discente através da participação de alunos e 

professores em eventos científicos. 

• Ampliação do número de bolsas para os estudantes de Iniciação científica 

e busca de fontes alternativas de financiamento e fomento para a pesquisa. 

• Ampliação das atividades de pesquisa na graduação; garantia de 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou iniciação científica com a 

participação efetiva de professores e estudantes. 

• Ampliação da produção técnico-científica da UCSAL, através de um 

sistema efetivo de acompanhamento e registro da produtividade docente  e 

ações de estímulo à divulgação dos resultados das pesquisas em eventos 

de natureza científica. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

182 
 

Extensão:  

• Ampliação da oferta de atividades de extensão, garantindo maior 

participação docente e discente. 

•  Ampliação das ações de Responsabilidade Social, através da  elaboração 

e execução de projetos de intervenção junto às comunidades carentes. 

Comunicação com a Sociedade: 

• Reestruturação do setor de Ouvidoria Institucional, com ações mais 

efetivas de escuta da comunidade e resolução dos problemas 

encaminhados, assim como divulgação desta área entre professores 

alunos e funcionários.  

• Melhoria da comunicação interna e externa com ênfase no 

desenvolvimento de ações mais efetivas de captação e fidelização de 

alunos. 

• Fortalecimento e maior divulgação das ações de  internacionalização entre 

a comunidade universitária, para garantir maior participação de professores 

e alunos em programas de mobilidade acadêmica, com instituições 

nacionais ou internacionais e que possam ter efeito positivo nos conceitos 

dos cursos de graduação pelo MEC e nos programas de pós-graduação 

pela CAPES. 

• Divulgação dos documentos institucionais entre professor, estudantes e 

funcionários (PDI, PPCs, Relatórios de Autoavaliação Institucional e 

PCCS). 

Atendimento aos Estudantes: 

• Melhoria do atendimento aos discentes pelos vários setores institucionais. 

• Ampliação do número de alunos com bolsas de iniciação científica/PIBIC, 

bolsas de monitoria e de extensão. 

• Desenvolvimento de estudos sobre perfil de alunos e ações de nivelamento 

para estudantes ingressantes. 

• Fortalecimento das lideranças estudantis através de uma maior 

participação dos alunos nos centros acadêmicos e colegiados dos cursos. 
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EIXO 4: Políticas de Gestão 

Políticas de Pessoal: 

• Implantação de um programa institucional de seleção de professores e 

funcionários. 

•  Implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS e da 

política de remuneração e promoção do corpo funcional, considerando os 

valores de qualidade e mérito. 

• Maior investimento na capacitação e formação continuada do quadro 

técnico-administrativo da UCSAL. 

• Ampliação da política de benefícios para professores e funcionários, no que 

se refere, principalmente, ao plano de saúde e promoção de atividades de 

integração e lazer. 

Organização e Gestão: 

• Ampliação das políticas de captação e permanência de alunos nos cursos 

para assegurar o crescimento natural de estudantes, de acordo com os 

planos e metas estabelecidos no PDI. 

• Implantação dos colegiados em todos os cursos de graduação. 

• Atualização da estrutura organizacional da UCSAL, com redefinição do 

papel da mantenedora e da mantida e garantia da participação da 

comunidade universitária nos órgãos colegiados da Universidade. 

• Implantação dos  Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

EIXO 5: Infraestrutura 

• Ampliação da oferta de espaços de lazer para estudantes e funcionários. 

• Atualização do acervo físico e eletrônico em todos os cursos de graduação. 

• Estruturação  física e tecnológica dos polos EAD 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste Relatório de Autoavaliação Institucional 2018, apresentaram-se os 

principais resultados e análises resultantes das pesquisas avaliativas realizadas com 

a comunidade acadêmica dos relatórios setoriais internos e dos relatórios de 

avaliação externa, articulados aos processos de Planejamento e de Gestão.  

 Através deste Relatório e, com base na análise dos dados gerais, percebe-

se, em todas as instâncias da UCSAL,  o impacto da avaliação  no  cotidiano da 

Universidade, em diferentes ações gestoras, sejam elas de âmbito restrito de um 

setor ou de impacto amplo na comunidade acadêmica. Fica evidente que os 

resultados da avaliação institucional e a análise e discussão desses resultados, 

assim como o estímulo constante às mudanças por parte da Reitoria, foram 

aspectos imprescindíveis para que a avaliação se consolidasse como ferramenta de 

gestão e melhoramento pedagógico. 

Nesse contexto, a Universidade desenvolveu uma nova estratégia de trabalho 

em diferentes momentos, cujas medidas adotadas possibilitaram o estabelecimento 

de princípios de gestão essenciais tendo como base o trabalho em equipe, o 

exercício do diálogo; articulação Universidade/comunidade; eficiência dos processos 

acadêmico-administrativos subsidiados pela adoção de rotinas, procedimentos e 

utilização de instrumentos compatíveis com a legislação educacional vigente, 

garantindo os fins últimos do papel da Universidade de promover um ensino de 

excelência, através da produção e disseminação do conhecimento científico. 

Deste modo, as respostas dadas pela Instituição em 2018, como imperativo 

dos processos avaliativos, resultaram na combinação de um conjunto de ações 

articuladas e simultâneas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, subsidiadas 

por atividades, procedimentos, serviços de atendimento, e medidas administrativas 

que contribuíram enormemente para a melhoria do processo de desenvolvimento 

acadêmico, administrativo e de gestão estratégica da Universidade. 

Diversas conquistas e avanços da Universidade foram apresentados neste 

Relatório, mas merecem destaque todos os esforços da Reitoria para alavancar a 

área de inovação tecnológica, com ações preparatórias para viabilização da parceria 

Google for Education na Universidade. A finalidade desse projeto é empreender na 

instituição um novo modelo de ensino-aprendizagem, promovendo a implantação de 

práticas educacionais inovadoras com uso de recursos tecnológicos. Em 2018 foi 
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implantado  o Programa de Capacitação Docente em Metodologias Ativas no Ensino 

Superior e Uso dos Recursos Computacionais do Google for Education. Trata-se de 

uma revolução nas práticas acadêmicas de ensino na UCSAL, dando continuidade 

ao processo de renovação institucional, fundamentada na criatividade e inovação e 

na geração de conhecimento,  iniciada no ano de 2014, com ações já realizadas, tais 

como, implantação de novos laboratórios didáticos; práticas administrativas 

inovadoras a exemplo da implantação  de um sistema de inteligência estratégica, 

capaz de dar apoio efetivo ao Planejamento e Gestão Estratégica da Universidade.  

A implementação do conjunto dessas ações e estratégias empreendidas pela 

Universidade em 2018, aliadas aos objetivos estabelecidos para o novo PDI 2016-

2020 tem proporcionado à Universidade a institucionalização de um novo 

ordenamento acadêmico, estratégico, administrativo e financeiro, objetivando torná-

la adequada e capacitada para o enfrentamento dos novos desafios presentes no 

cenário da Educação Superior Brasileira e Baiana.  

 Uma das metas definidas pela NOVA UCSAL é alavancar o processo de 

crescimento e desenvolvimento institucional, transformando a Universidade Católica 

do Salvador em PUC–BA, satisfazendo os anseios da comunidade universitária e 

tendo oportunidade de oferecer para a sociedade baiana um ensino de alto padrão 

de qualidade, associado aos valores humanísticos e cristãos que caracterizam a 

Universidade Católica do Salvador, desde a sua fundação.  

Par isso, a Universidade ainda precisa caminhar em alguns aspectos, 

considerados pela comunidade ainda pontos frágeis e que foram apresentados e 

discutidos ao longo deste relatório. Estes aspectos estão relacionados, em linhas 

gerais, à necessidade de obtenção de  notas altas no IGC e no CPC de todos os 

cursos de graduação, junto ao MEC, assim como no Recredenciamento Institucional 

e  investimento e evidências de melhorias em aspectos essenciais da Universidade 

como ampliação da pesquisa científica docente com publicação de pelo menos 2 

(dois) artigos científicos ao ano em revistas altamente qualificadas pela CAPES; 

necessidade premente de ampliar o número de alunos da Universidade de acordo 

com o plano de expansão dos cursos apresentado no PDI, através de um programa 

eficiente de captação e fidelização de alunos; à efetividade nas ações de 

comunicação e marketing  e de Ouvidoria e às políticas e ações efetivas  de 

atendimento aos estudantes, tanto nas questões de financiamento dos estudos para 
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aqueles que  demonstrarem  não ter capacidade de pagamento, quanto nas 

questões de aprendizagem para aqueles que apresentarem  dificuldades de 

aprendizagem em função de uma formação anterior desfavorável; políticas 

institucionais para seleção, promoção e desenvolvimento pessoal e profissional, de 

acordo com o que está explicitado no PCCS da UCSAL e finalmente às políticas de 

benefícios para a comunidade, sobretudo nas questões de saúde, integração e 

lazer. 

Concluindo, a CPA, a partir das análises e sínteses apresentadas ao longo 

deste Relatório de Autoavaliação, atuará, conjuntamente com os diversos setores da 

estrutura da UCSAL, com a finalidade de promover a alavancagem de 

procedimentos e ações a serem alcançados, aliada com os objetivos estabelecidos 

no PDI 2016-2020, para atingir os fins últimos institucionais com foco no 

Recredenciamento Institucional, previsto para ocorrer em 2021. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DA ESCUTA UCSAL 2018 

GRUPO 1 – CORPO DISCENTE  
 

 
 

Questionário de Avaliação Institucional  
Escuta UCSAL 2018 

 
 
Missão e PDI 
 
1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI contendo a missão, os 

objetivos, metas e planos futuros da UCSAL? 
( ) Sim 
( ) Não 
 

2. Como você avalia a atuação da UCSAL em relação à formação humana do corpo 
discente, atenção aos setores excluídos da sociedade e promoção da cidadania?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
3. Como você avalia a atuação da Pastoral Universitária da UCSAL? (Considere 

campanhas de fraternidade, celebrações, missas, acolhidas solidárias) 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
4. Como você avalia a atuação da PLENUS/CEAC (Centro de Atendimento à Comunidade 

UCSAL)? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não conheço o PLENUS/CEAC 

 
 
Planejamento e Avaliação  
 
5. Você tem participado das pesquisas de Autoavaliação Institucional realizadas pela CPA? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

6. Você acessa os resultados dos Relatórios de Autoavaliação Institucional disponíveis no 
portal da UCSAL? 
( ) Sim 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

188 
 

( ) Não, por falta de interesse  
( ) Não, por dificuldade de acesso a um computador  
( ) Não, por desconhecimento  
( ) Não, por outro motivo 

 
7. Você tem conhecimento da realização de ações de melhorias, a partir dos resultados de 

Autoavaliação Institucional? 
( ) Sim 
( ) Não 

 
 
Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 
8. Como você avalia o seu curso até agora? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
9. Como você avalia o modelo de avaliação processual de aprendizagem implantado pela 

universidade? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
10. Como você considera a “Avaliação Integradora” promovida pela universidade para 

melhorar o desempenho dos alunos no ENADE? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
 

11. Qual é a sua opinião em relação à pesquisa científica/tecnológica da UCSAL? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
12. Como você considera a política institucional e as ações de estímulo à produção 

discente e à participação em eventos?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
13. Como você avalia sua atuação na área de pesquisa? (Você pode marcar mais que uma 

alternativa) 
( ) Participo de grupo (s) de pesquisa na UCSAL 
( ) Participo como estudantes do PIBIC 
( ) Participo na apresentação de trabalhos científicos em congressos, seminários e 

eventos acadêmicos 
( ) Não participo de atividades de pesquisa desenvolvidas na UCSAL 
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14. Como você avalia a Extensão Universitária da UCSAL relacionada a ao seu curso? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
 

15. Como você avalia sua atuação na área de Extensão? (Você pode marcar mais que uma 
alternativa) 
( ) Participo em cursos de extensão institucional promovidos pela UCSAL 
( ) Participo na promoção de convênios e parcerias com vistas ao desenvolvimento de 

projetos extensionistas 
( ) Participo em programas de extensão e inclusão social nas comunidades carentes 
( ) Não participo de atividades de extensão desenvolvidas na UCSAL 
 

16. Qual a sua opinião sobre a política institucional para a mobilidade dos estudantes com 
instituições nacionais ou internacionais? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
17. Como você considera a representação estudantil relacionada ao desenvolvimento de 

seu curso? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
 
Comunicação  
 
18. Como você avalia a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UCSAL? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
19. Como você considera a comunicação da universidade com a comunidade interna? 

(Deve levar em conta canais diversificados e comunicação, divulgação dos resultados 
das avaliações institucionais, ouvidoria, fluxos internos de comunicação). 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
20. Para você, a UCSAL desfruta de uma boa imagem entre o corpo discente?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
21. Assinale o (s) meio (s) de comunicação que mais o (a) mantém informado (a) sobre sua 

Universidade. (Você pode marcar mais que uma alternativa) 
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( ) Colegas 
( ) Site da UCSAL 
( ) Redes Sociais (Facebook, Instagram) 
( ) E-mails 
( ) Murais de comunicação interno 

 
22. Sobre o setor de Ouvidoria da UCSAL. 

( ) Conheço 
( ) Não conheço 
( ) Conheço e já utilizei 
( ) Nunca utilizei 

 
 
Organização e Gestão  
 
23. Você conhece o Projeto Pedagógico (PPC) do (s) seu (s) curso (s)?  

( ) Sim 
( ) Não 

 
24. Você conhece o Núcleo Docente Estruturante - NDE do seu curso? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
25. Você conhece o colegiado do seu curso? 

( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não existe no curso 

 
26. Como você avalia sua representação e participação nos órgãos colegiados? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não participo 

 
 
Infraestrutura Física 
 
27. Como você avalia a infraestrutura física da Universidade? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
28. Qual o seu conceito sobre a estrutura e os recursos das salas de aula (TV, vídeo, DVD, 

retroprojetor e multimídias)? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
29. Qual o seu conceito sobre o acervo da biblioteca dentro de sua área de atuação? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
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( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
30. Qual o seu grau de satisfação em relação à infraestrutura disponibilizada para o 

desenvolvimento de atividades de iniciação científica?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
31. Como você avalia a infraestrutura destinada aos espaços de convivência e alimentação 

em seu campus?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
32. O restaurante e a lanchonete oferecem qualidade e diversidade de produtos de 

consumo satisfatório?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
33. Como você avalia os laboratórios de informática (iluminação, espaço, equipamentos e 

software)?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
34. Qual é o seu grau de satisfação em relação aos laboratórios específicos de seu curso? 

Eles são adequados em termos de espaço, equipamentos, e material necessário para 
práticas didáticas? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
35. Como você avalia as instalações sanitárias/bebedouros em seu campus? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
36. Qual a sua opinião sobre o acesso à internet (WIFI) na Universidade?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
37. Gostaria de completar ou esclarecer alguma resposta anterior?  

O que você mais gosta e menos gosta na sua Universidade (pontos positivos e 
negativos)? 
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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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GRUPO 2 – CORPO DOCENTE  

 
 

Questionário de Avaliação Institucional  
Escuta UCSAL 2018 

 
 
Missão e PDI 
 
1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI contendo a missão, os 

objetivos, metas e planos futuros da UCSAL? 
( ) Sim 
( ) Não 
 

2. Caso conheça, como você considera sua atuação no acompanhamento e cumprimento 
do cronograma do PDI na dimensão Ensino, Pesquisa e Extensão?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não conheço o PDI da UCSAL 
 

3. A UCSAL tem como 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”.  
O corpo docente da UCSAL orienta suas ações no sentido de seguir esta missão?  
( ) Sim 
( ) Não 
 

4. Como você avalia a atuação da UCSAL em relação à formação humana do corpo 
docente, atenção aos setores excluídos da sociedade e promoção da cidadania?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
5. Como você avalia a atuação da Pastoral Universitária da UCSAL? (Considere 

campanhas de fraternidade, celebrações, missas, acolhidas solidárias) 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
6. Como você avalia a atuação da PLENUS/CEAC (Centro de Atendimento à Comunidade 

UCSAL)? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
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( ) Não conheço o PLENUS/CEAC 
 
 
Planejamento e Avaliação  
 
7. Você tem participado das pesquisas de Autoavaliação Institucional realizadas pela CPA? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
8. Você acessa os resultados dos Relatórios de Autoavaliação Institucional disponíveis no 

portal da UCSAL? 
( ) Sim 
( ) Não, por falta de interesse  
( ) Não, por dificuldade de acesso a um computador  
( ) Não, por desconhecimento  
( ) Não, por outro motivo 

 
9. Você tem conhecimento da realização de ações de melhorias, a partir dos resultados de 

Autoavaliação Institucional? 
( ) Sim 
( ) Não 

 
10. Como você avalia as reuniões de Planejamento e Avaliação em seu curso?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não tem reuniões 

 
11. Existe um plano de ação estratégica em seu curso, com estabelecimento de metas e 

ações, elegendo prioridades de trabalho?  
( ) Sim 
( ) Não 

 
 
Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 
12. Você tem participado da capacitação oferecida pela UCSAL nas novas ferramentas da 

Google? 
( ) Sim 
( ) Não 

 
13. Como você avalia o suporte pedagógico e tecnológico oferecido pela UCSAL ao corpo 

docente para implementação das metodologias ativas nas salas de aula? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
14. Como você considera o modelo de avaliação processual de aprendizagem implantado 

pela universidade? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
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( ) Ótimo 
 
15. Como você considera a “Avaliação Integradora” promovida pela universidade para 

melhorar o desempenho dos alunos no ENADE? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
16. Sobre a caderneta eletrônica, controle de frequência, registros de notas e facilidade 

operacional, você considera o atendimento da UCSAL. 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
17. Qual é a sua opinião em relação à pesquisa científica/tecnológica da UCSAL? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
18. Como você considera a política institucional e as ações de estímulo à produção docente 

e à participação em eventos científicos? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
19. Como você avalia sua atuação na área de pesquisa? (Você pode marcar mais que uma 

alternativa) 
( ) Participo de grupo (s) de pesquisa na UCSAL 
( ) Participo na orientação de estudantes da graduação 
( ) Participo na orientação de estudantes do PIBIC 
( ) Participo na apresentação de trabalhos científicos em congressos, seminários e 

eventos acadêmicos 
( ) Não participo de atividades de pesquisa desenvolvidas na UCSAL 

 
20. Como você avalia a Extensão Universitária da UCSAL relacionada a sua área de 

atuação? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
21. Como você avalia sua atuação na área de Extensão? (Você pode marcar mais que uma 

alternativa) 
( ) Participo em cursos de extensão institucional promovidos pela UCSAL 
( ) Participo na promoção de convênios e parcerias com vistas ao desenvolvimento de  
projetos extensionistas 
( ) Participo em programas de extensão e inclusão social nas comunidades carentes 
( ) Não participo de atividades de extensão desenvolvidas na UCSAL 
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22. Qual é a sua opinião sobre a política institucional para a internacionalização (considere 
mobilidade docente e discente, programas de cooperação técnica e científica, acordos e 
convênios internacionais)? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
 
Comunicação  

 
23. Como você avalia a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UCSAL? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
24. Para você, a UCSAL desfruta de uma boa imagem entre o corpo docente?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
25. Como você avalia as relações interpessoais entre os professores do seu curso?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
26. Assinale o (s) meio (s) de comunicação que mais o (a) mantém informado (a) sobre sua 

Universidade. (Você pode marcar mais que uma alternativa) 
( ) Colegas 
( ) Site da UCSAL 
( ) Redes Sociais (Facebook, Instagram) 
( ) E-mails 
( ) Murais de comunicação interno 

 
27. Como é a relação que você tem com professores, funcionários e estudantes? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
28. Sobre o setor de Ouvidoria da UCSAL. 

( ) Conheço 
( ) Não conheço 
( ) Conheço e já utilizei 
( ) Nunca utilizei 
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Políticas de Pessoal 
 
29. Como você considera o Plano de Cargos e Salários (PCCS) da UCSAL? 
 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não conhece o PCCS da UCSAL 
 

30. Como você avalia a atuação da UCSAL em relação à política de capacitação e 
aperfeiçoamento profissional de seu corpo docente? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
31. Avalie os benefícios que você tem na UCSAL. (Considere benefícios como bolsa de 

estudos, plano de saúde, recursos disponíveis para pesquisa, ajuda de custos para 
participação em congressos). 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não tenho benefícios  

 
32. Como você avalia a atenção da UCSAL em relação a sua saúde e de sua família, 

promoção de atividades de lazer e integração, além do apoio psicológico quando 
necessário?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
33. A seleção e a progressão profissional do corpo docente se dá com base em critérios de 

capacidade e mérito? 
( ) Sempre 
( ) Quase sempre 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

 
 
Organização e Gestão  
 
34. Você conhece o Projeto Pedagógico (PPC) do (s) seu (s) curso (s)?  

( ) Sim 
( ) Não 

 
35. Você conhece o Núcleo Docente Estruturante - NDE do seu curso? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
36. Você conhece o colegiado do seu curso? 

( ) Sim 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

198 
 

( ) Não 
( ) Não existe no curso 

 
37. Como você avalia sua representação e participação nos órgãos colegiados? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não participo 

 
38. Como você considera a participação do corpo docente nas decisões institucionais?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
39. O que é levado em conta na determinação dos procedimentos acadêmico-

administrativos, metas e ações institucionais da UCSAL? (Você pode marcar mais que 
uma alternativa)  
( ) Orientações do Ministério da Educação 
( ) Orientações do Reitor e de sua equipe administrativa  
( ) Processos e resultados das avaliações institucionais e de curso 
( ) Demandas da comunidade acadêmica  
( ) Demandas da Sociedade 
( ) Outros 

 
40. Na sua opinião quais os fatores que mais são levados em conta na criação de novos 

cursos de graduação da UCSAL? 
( ) Demandas da Sociedade 
( ) Avaliações de oportunidade de mercado 
( ) Interesse dos professores 
( ) Interesse institucional 
( ) Orientações do MEC 
 

 
Infraestrutura Física 
 
41. Como você avalia a infraestrutura física da Universidade? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
42. Qual o seu conceito sobre a estrutura e os recursos das salas de aula (TV, vídeo, DVD, 

retroprojetor e multimídias)? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
43. Qual o seu grau de satisfação em relação aos equipamentos tecnológicos 

disponibilizados na sala dos professores 
( ) Fraco 
( ) Regular 
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( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
44. Qual o seu conceito sobre o acervo da biblioteca dentro de sua área de atuação? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
45. Qual o seu grau de satisfação em relação à infraestrutura disponibilizada para o 

desenvolvimento de atividades de iniciação científica?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
46. Como você avalia as áreas de lazer e de descanso do seu local de trabalho? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
47. Como você avalia a infraestrutura destinada à alimentação em seu campus?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
48. O restaurante e a lanchonete oferecem qualidade e diversidade de produtos de 

consumo satisfatório?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
49. Qual é o seu grau de satisfação em relação aos laboratórios específicos de seu curso? 

Eles são adequados em termos de espaço, equipamentos, e material necessário para as 
atividades práticas? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
50. Qual a sua opinião sobre o acesso à internet (WIFI) na Universidade?  

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
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51. 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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GRUPO 3 – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

 
 

Questionário de Avaliação Institucional  
Escuta UCSAL 2018 

 
 
Missão e PDI 
 
1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI contendo a missão, os 

objetivos, metas e planos futuros da UCSAL? 
( ) Sim 
( ) Não 
 

2. A UCSAL tem como 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”.  
Os membros do corpo técnico-administrativo orientam suas ações no sentido de seguir 
esta missão?  
( ) Sim 
( ) Não 
 

3. Como você avalia a atuação da UCSAL em relação à formação humana de seus 
colaboradores, atenção aos setores excluídos da sociedade e promoção da cidadania? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
4. Como você avalia a atuação da Pastoral Universitária da UCSAL? (Considere 

campanhas de fraternidade, celebrações, missas, acolhidas solidárias) 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
5. Como você avalia a atuação da PLENUS/CEAC (Centro de Atendimento à Comunidade 

UCSAL)? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não conheço o PLENUS/CEAC 
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Planejamento e Avaliação  
 
6. Você tem participado das pesquisas de Autoavaliação Institucional realizadas pela CPA? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
7. Você acessa os resultados dos Relatórios de Autoavaliação Institucional disponíveis no 

portal da UCSAL? 
( ) Sim 
( ) Não, por falta de interesse  
( ) Não, por dificuldade de acesso a um computador  
( ) Não, por desconhecimento  
( ) Não, por outro motivo 

 
8. Você tem conhecimento da realização de ações de melhorias, a partir dos resultados de 

Autoavaliação Institucional? 
( ) Sim 
( ) Não 

 
9. Como você avalia as reuniões de Planejamento e Avaliação realizadas no setor onde 

trabalha? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não tem reuniões 

 
10. Existe um plano de ação estratégica em seu setor, com estabelecimento de metas e 

ações, elegendo prioridades de trabalho?  
( ) Sim 
( ) Não 

 
 
Comunicação  
 
11. Como você avalia a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UCSAL? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
 

12. Para você, a UCSAL desfruta de uma boa imagem entre os colaboradores?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
13. Como você avalia as relações interpessoais em seu setor de trabalho? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
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14. Assinale o (s) meio (s) de comunicação que mais o (a) mantém informado (a) sobre sua 
Universidade. (Você pode marcar mais que uma alternativa) 
( ) Colegas 
( ) Portal da UCSAL 
( ) Redes Sociais (Facebook, Instagram) 
( ) E-mails 
( ) Murais de comunicação interno 

 
15. Como é a relação que você tem com professores e/ou estudantes dentro das atividades 

que você desempenha?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não tenho vínculos com professores e/ou estudantes. 

 
16. Sobre o setor de Ouvidoria da UCSAL. 

( ) Conheço 
( ) Não conheço 
( ) Conheço e já utilizei 
( ) Nunca utilizei 

 
 
Políticas de Pessoal 
 
17. Como você considera o Plano de Cargos e Salários (PCCS) da UCSAL? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não conhece o PCCS da UCSAL 

 
18. Como você avalia a atuação da UCSAL em relação à política de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores? 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
19. Avalie os benefícios que você tem na UCSAL. (Considere benefícios como bolsa de 

estudos, plano de saúde, vale transporte, auxílio refeição). 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
( ) Não tenho benefícios  

 
20. Como você avalia a atenção da UCSAL em relação a sua saúde e de sua família, 

promoção de atividades de lazer e integração, além do apoio psicológico quando 
necessário?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSAL – ANO BASE 2018 

204 
 

21. A seleção e a progressão profissional dos funcionários se dá com base em critérios de 
capacidade e mérito? 
( ) Sempre 
( ) Quase sempre 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

 
 
Organização e Gestão  

 
22.  Como você considera a participação do corpo técnico-administrativo nas decisões 

institucionais?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
23. O que é levado em conta na determinação dos procedimentos administrativos metas e 

ações institucionais da UCSAL? (Você pode marcar mais que uma alternativa) 
( ) Orientações do Ministério da Educação 
( ) Orientações do Reitor e de sua equipe administrativa  
( ) Processos e resultados das avaliações institucionais e de curso 
( ) Demandas da comunidade acadêmica  
( ) Demandas da sociedade 
( ) Outros 
 

 
Infraestrutura Física 
 
24. Como você avalia a infraestrutura física da Universidade? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
25. Como você considera seu local de trabalho, em relação ao mobiliário e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento de suas atividades?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
26. Avalie as condições de seu local de trabalho tendo como base alguns aspectos como 

conservação, iluminação, climatização, limpeza, acessibilidade. 
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
27. Como você avalia as áreas de lazer e de descanso do seu local de trabalho? 

( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
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28. Como você avalia a infraestrutura destinada à alimentação em seu campus?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
29. O restaurante e a lanchonete oferecem qualidade e diversidade de produtos de 

consumo satisfatório?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 
 

30. Qual a sua opinião sobre o acesso à internet (WIFI) na Universidade?  
( ) Fraco 
( ) Regular 
( ) Bom  
( ) Ótimo 

 
31. 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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UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO TRADICIONAL 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DA PESQUISA DISCENTE 2018.2 
 
 

 

 

 

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 

 

ESCALA 

 

Especificação 

 

Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Assiduidade e pontualidade às aulas.      

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

     

3. Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina. 

     

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. 
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VARIÁVEL DISCIPLINA 

ITENS ESCALA 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

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

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

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

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

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

     

 

VARIÁVEL COORDENAÇÃO DE CURSO 
 

ITENS 

 

ESCALA 

 

Especificação 

 

Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Relacionamento com o alunado.      

2. Presença durante os horários de 
funcionamento do curso.      

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

4. Planejamento e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas na unidade de 
ensino. 
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VARIÁVEL SECRETARIA GERAL DE CURSOS (SGC) 
 

ITENS 

 

ESCALA 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Ambiente e instalações físicas.      

2. Horário de funcionamento.      

3. Relacionamento dos funcionários com os 
estudantes.      

4. Atendimento às solicitações e 
requerimentos dos estudantes.      

5. Disponibilidade para orientação e 
esclarecimento de dúvidas.      

6. Atendimento da Subsecretária (se 
utilizou).      

 

VARIÁVEL INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 
 

ITENS 

 

ESCALA 

Especificação 
Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Infraestrutura do campus (ex: áreas de 
convivência, alimentação, estacionamento, 
limpeza, banheiros, acessibilidade). 

     

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

     

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

4. Acervo bibliográfico existente na 
biblioteca do seu campus, referente ao seu 
curso. 
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VARIÁVEL CURSO 

ITENS ESCALA 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1.Oferta de matriz curricular compatível 
com os objetivos 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.      

4. Oportunidade de desenvolvimento de 
atividades extracurriculares diversificadas.      

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

 

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 2018 

Curso/Setor: ____________________________________________ 

 
Eixo/Dimensão 

avaliada (SINAES)  
Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades Propostas de Ações 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Descreva aqui aspectos não contemplados no conjunto das questões abordadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


