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APRESENTAÇÃO 

Pleno de gratidão e convicto da estimada colaboração de todos, faço chegar à 

comunidade acadêmica, o Relatório de Autoavaliação da Universidade Católica do 

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

desenvolvidas pela instituição em 2017. Tem o propósito de apresentar informações e 

atividades relevantes sobre a Universidade e seus cursos, desenvolvidas no ano de 

2017, assim como um demonstrativo da evolução institucional, com base no conteúdo 

relativo às pesquisas avaliativas desenvolvidas com a comunidade acadêmica no 

período 2015-2017, apresentado em cada Eixo/Dimensão. 

Este documento, para além das exigências dos órgãos oficiais, possibilita fazer 

uma leitura construtiva do diagnóstico avaliativo da nossa Universidade, detectando 

potencialidades e fragilidades, entre outras questões, da matriz curricular, da 

infraestrutura dos cursos, do desempenho do corpo docente e discente na produção e 

assimilação do conhecimento científico, do desenvolvimento de programas e ações de 

Extensão articuladas com as políticas de inclusão social e ação cultural e, diante disso, 

dar indicativos de linhas de ações para subsidiar a tomada de decisões institucionais, 

frente às exigências de atualização constante dos processos de gestão acadêmica e 

administrativa da Universidade. 

O futuro das novas gerações e o desenvolvimento acadêmico e científico pede 

nosso mais profundo comprometimento com o processo avaliativo institucional. Seus 

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

superior. Não sem motivos, portanto, conto, confiante, com a vossa colaboração para o 

fortalecimento do nosso caminho como comunidade do conhecimento nos desafios da 

contemporaneidade.  

Tendo como eixo fundamental “VAMOS FAZER A NOVA UCSAL”, novas 

diretrizes foram definidas, em termos de metas e ações, sendo traçadas em todos os 

níveis gerenciais com a finalidade de planejamento estratégico das diversas atividades 

universitárias nos setores da governança institucional e no complexo fazer institucional 

- ensino de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão. Uma das metas 

definidas pela Nova UCSal é alavancar o processo de crescimento e desenvolvimento 

em patamar de maior qualidade para atendimento à sociedade baiana, com base na 

marca UCSal, amplamente conhecida no cenário local, regional e nacional, em 

decorrência de sua quase sexagenária existência de profícuos serviços educacionais 
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na formação e qualificação universitária. Têm-se expressões novas que delineiam a 

vontade institucional: PUC-BA, Google dor Education, Convênios Educacionais entre a 

UCSal e múltiplos agentes públicos e privados, Internacionalização Estudantil, 

Credenciamento do Ministério da Educação/MEC para oferta da modalidade de ensino 

à distância, Reavaliação de diversos Cursos de Graduação, Empreendedorismo Social, 

Metodologias Ativas, etc. 

Renovo o convite de CORAGEM para os encaminhamentos necessários, 

DEDICAÇÃO nos processos organizativos e aquela GENEROSIDADE transformadora 

e proativa diante de todas as dificuldades sentidas, em nós, nos outros e nas 

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

resultados das pesquisas avaliativas aqui apresentadas, possam dar suporte ao 

planejamento da UCSal  em suas diferentes dimensões e níveis de estrutura. 

Concluo, agradecendo o empenho de tantas pessoas engajadas neste nosso 

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

Estou certo que ele contribuirá para o amadurecimento vital da nossa Universidade, 

sobretudo, pela capacidade e abertura de todos ao nosso caminho institucional. Esse 

novo jeito de pensar da Universidade reflete, com clareza, a participação ativa de todos 

nós no destino da Universidade Católica do Salvador.  

 

Um abraço fraterno do vosso servidor, 
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I. INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Autoavaliação Institucional, denominado de Relatório Integral1, 

foi elaborado em consonância com os dispositivos legais estabelecidos pela lei nº 

10.861 de 14/04/2004, art. 3º inciso I, pela Nota Técnica nº 14 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC de 07/02/2014 e pelas Notas Técnicas  nº 062 e nº 065  

INEP/DAES/CONAES de 09 de Outubro de 2014. 

Tem o propósito de apresentar informações e atividades relevantes sobre a 

Universidade e seus cursos, desenvolvidas no ano de 2017, assim como um plano de 

ação de melhorias, com base no conteúdo relativo às pesquisas avaliativas 

desenvolvidas com a comunidade acadêmica no período 2015-2017, apresentado em 

cada Eixo/ Dimensão. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

tomou como base, além dos Relatórios de Autoavaliação de 2015 e 2016, o conteúdo 

da Escuta UCSal/2016, segunda edição, que teve a participação de toda a comunidade 

acadêmica e administrativa da Universidade (Professores, Estudantes e Funcionários), 

as pesquisas avaliativas sobre os cursos de graduação  em 2017.1 e 2017.2 que 

contaram com a participação direta dos estudantes e, por último, a pesquisa sobre o  

perfil socioeconômico e cultural dos alunos ingressantes na UCSal, em 2017.1. 

Os relatórios de gestão do período 2014-2017 e os relatórios setoriais de 2017, 

elaborados pelas Pró-Reitorias, Coordenadores de Curso, Administração Executiva, 

Biblioteca, Assessoria de Comunicação, SGC, Núcleo de Tecnologia da Informação, 

Centro de Educação à Distância (CEAD), Editora/UCSal.  Comitê de Ética e Assessoria 

de Relações Internacionais, também ofereceram subsídios valiosos para a elaboração 

do presente relatório. Os dados e informações gerados pelas avaliações externas, 

através das Comissões do MEC nas visitas in loco, realizadas no período, também  

contribuíram para a elaboração deste Relatório. 

Este documento é constituído por 5 (cinco) partes integrantes e 

complementares. A parte introdutória contém dados sobre a identidade institucional: 

missão, valores, e dados gerais da UCSal, assim como a composição da CPA e o 

Planejamento Estratégico de Avaliação Institucional 2016-2017.  A segunda parte 
                                                        
1 A Nota técnica nº 065 estabelece um  roteiro de Autoavaliação Institucional, a partir do ano de referência de 2015, 
organizado em um ciclo de 3 anos. Nos dois primeiros anos o relatório foi  inserido no sistema e-MEC em versão 
parcial e no último ano em versão integral, enviado ao MEC, conforme calendário: 
- até 31 de março de 2016 – primeiro relatório parcial. 
- até 31 de março de 2017 – segundo relatório parcial. 
- até 31 de março de 2018 – relatório integral. 
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refere-se à metodologia de trabalho, onde consta o universo de pesquisa, instrumentos 

utilizados para a coleta de dados, os segmentos da comunidade acadêmica 

consultados e as técnicas utilizadas para análise dos dados. Na terceira parte de 

desenvolvimento deste Relatório, são apresentados os resultados quantitativos das 

pesquisas 2017.1 e 2017.2, através de tabelas e gráficos e, em seguida, é apresentada 

a análise qualitativa dos dados, com abordagem de elementos constitutivos da 

dinâmica acadêmica e administrativa da Universidade. 

Com base nessas informações, decorrentes da análise dos resultados das 

pesquisas, assim como do conteúdo dos relatórios setoriais e de Gestão, apresenta-se 

a descrição, avaliação e análise das políticas institucionais, pertinentes a cada Eixo/ 

Dimensão do SINAES, assim como as ações e as diversas atividades acadêmico-

administrativas desenvolvidas na UCSal, no período de 2015-2017, de acordo com a 

identidade institucional e as metas do PDI. Na quarta parte, após a análise de todas as 

informações e dados obtidos, é apresentado um diagnóstico consolidado sobre a 

Universidade, ressaltando potencialidades e fragilidades, os avanços obtidos durante 

esse período e o quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no PDI 

2016/2020. 

A quinta parte refere-se ao plano estratégico de ação da UCSal, aos desafios a 

serem enfrentados pela Universidade e às prioridades estabelecidas para o ano de 

2018, divididas por Eixos/Dimensões, visando à melhoria das atividades acadêmicas e 

de gestão da instituição e que foram elaboradas com base nas fragilidades da 

Universidade apontadas pela comunidade acadêmica nas pesquisas avaliativas. 

 

IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Breve Histórico da UCSal 
A Universidade Católica do Salvador (UCSal) foi criada através do parecer nº 

631/61 do Conselho Nacional de Educação, reconhecida como Universidade Livre 

Equiparada (Decreto Federal nº 58/1961) e recredenciada, em 2011, por período de 

dez anos (Portaria MEC/CNE nº 1.670/2011). 

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. 
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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, tendo 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” (PDI UCSal, 2016-2020). 

A sua expansão se deu mais fortemente nos anos 90 e ocorreu, basicamente, 

por intermédio do ensino de graduação, da extensão universitária e dos cursos de 

especialização, principalmente nas áreas das Ciências Humanas e das Ciências 

Sociais Aplicadas. 

No começo de 2000, a UCSal deu início ao processo de verticalização do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) na direção da pós-graduação stricto sensu, 

criando bases para o desenvolvimento acadêmico-científico, por meio da instalação de 

núcleos temáticos e de programas de apoio à pesquisa, assim como da implantação do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).  

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

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

conforme estabelecido pela legislação vigente. Em Parecer Final, a Comissão de 

Avaliadores foi favorável ao Recredenciamento da Universidade por 10 anos.  

Mais recentemente, entre os anos de 2014-2017, a UCSal passou por um 

processo de reestruturação institucional com base nos processos de avaliação, tanto 

internos quanto externos, associados ao planejamento e gestão universitária. Foram 

implementadas mudanças significativas no interior da Universidade, mediante a 

qualificação dos recursos humanos da instituição, revisão dos projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação, incremento das atividades de extensão e ação comunitária 

assim como das atividades de planejamento e avaliação, modernização das atividades 

administrativas e realização de investimentos em infraestrutura, bibliotecas, informática 

e laboratórios. 

Já consolidada na modalidade de ensino presencial, a partir de 2015, a UCSal 

passou a atuar também na modalidade de ensino à distância, através do CEAD, com a 

implantação dos primeiros componentes curriculares à distancia, comuns a todos os 

cursos de graduação. 
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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, Visão e Valores    

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, ao mesmo tempo, local e 

planetária, e prontos para intervir positivamente nas questões existenciais, sociais e 

ambientais próprias do seu tempo.  

Nesta perspectiva, a Missão da UCSal está assim delineada: “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 propiciar uma formação inspirada em valores humanistas, em 

conformidade com a sua vocação filantrópica, confessional e comunitária, que, por sua 

vez, subsidia a sua missão como universidade e como universidade católica, a UCSal 

almeja, portanto, que o produto científico, obtido do cotidiano universitário, possa lançar 

luz à resolução dos desafios típicos da sociedade contemporânea. Neste sentido, 

propõe-se a ser referência nacional e internacional como universidade comunitária, 

reconhecida pela excelência acadêmica e comprometida com o desenvolvimento 

regional. 

 
Valores 

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

 Valorização e cuidado com a relação educacional. 

 Transparência administrativa e acadêmica. 

 Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. 

 Autonomia colaborativa e gestão participativa. 

 Contribuição com o desenvolvimento integral da pessoa. 
 

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. 

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 
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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 as 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.  
 

Dados Gerais da UCSal   
Total de Cursos, candidatos inscritos, total de alunos novos matriculados, total 

de alunos por níveis de ensino, total de alunos por curso, alunos bolsistas e pagantes, 

total de professores, titulação e regime de trabalho, total de  funcionários, situação legal 

dos cursos, conceitos obtidos pelos cursos no ENADE e CPC e síntese dos resultados 

dos cursos avaliados “in loco” pelo MEC. 

 

Total de Cursos 
 Em relação aos cursos da graduação da UCSal,  apresenta-se abaixo  um 

quadro geral relativo ao período 2015-2017 que dá ideia dos quantitativos neste 

quesito, tanto na graduação (tradicional e tecnológica) quanto na pós-graduação (Lato 

e Stricto Sensu).  

 
Quadro 1: Total de Cursos na Graduação. 

Cursos 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 
Graduação Tradicional 24 27 26 28 26 26 
Graduação Tecnológica 3 5 4 5 4 4 
Total 27 32 32 33 30 30 
Fonte: Banco de Dados da Secretaria da Graduação. 
 

No período 2015-2017 houve um leve crescimento no número de cursos na 

graduação que passou de 24 em 2015 para 26 em 2017. O quadro praticamente se 
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manteve e pequenas variações que ocorreram estão relacionadas aos Cursos novos 

que foram implantados no período como Arquitetura, Engenharia de Software e 

Psicologia e aos Cursos que estão em processo de extinção como Artes Visuais, 

Secretariado e Gestão de Recursos Humanos.  

 
Quadro 2: Total de Cursos na Pós-Graduação. 

Cursos 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 
Lato Sensu 41 19 14 27 22 21 
Stricto Sensu 7 7 7 7 7 7 
Total 48 26 21 34 29 28 
Fonte: Secretaria da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 

 

Em relação à pós-graduação da UCSal, os cursos Lato Sensu, tiveram, de 

acordo com o quadro 2, um crescimento de 70,3%, passando de 19 em 2015 para 27 

em 2016. Já em 2017, houve um decréscimo do número de cursos, passando de 27 

para 21, o que equivale a 22,23%. 

A pós-graduação stricto sensu da UCSal possui 4 programas, com um total de 7 

cursos (4 mestrados, sendo 3 acadêmicos e 1 profissional e 3 doutorados) e esse 

número se manteve sem alteração durante todo o período 2015 -2017. 

 

Candidatos inscritos nos processos seletivos da UCSal 
O quadro abaixo mostra o número de candidatos inscritos nos processos 

seletivos no período 2015 – 2017.  

 
Quadro 3: Número de candidatos inscritos no Vestibular da UCSal, no período 2015-2017. 

Semestre 
Processo 
seletivo 

Tradicional 

Processo 
Seletivo – 
Vestibular 

Social 

Processo 
Seletivo 

Complementar 

Total de Inscritos 
em 2015, 2016 e 

2017 

2015.1 2.217 1.183 -- 3400 
2015.2 431 5.642 128 6.201 
2016.1 1.260 941 196 2.397 
2016.2 515 673 201 1.389 
2017.1 703 692 530 1.925 
2017.2 229 188 227 644 

Total Geral 5.355 9.319 1.282 15.956 
Fonte: Setor de Ingresso. 

Em relação às inscrições nos processos seletivos da UCSal, chama atenção o 

alto número de inscritos no período de três anos, com um total de 15.956 candidatos 

nos 6 (seis)  processos seletivos oferecidos. Houve, nesse período, uma certa 
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oscilação no número de inscrições, com um aumento significativo de inscritos em 

2015.2, com o Vestibular Social2 e uma diminuição significativa de inscritos em 2016.1 

e 2016.2, se comparados com os inscritos  nos vestibulares anteriores. Em 2017.1, 

houve uma retomada de crescimento e em 2017.2, uma diminuição expressiva, 

chegando apenas a 644 inscrições no segundo semestre, o menor número de todo o 

período.  

 

Alunos novos matriculados na UCSal 2015-2017  

Quadro 4: Total de Alunos novos matriculados na graduação/UCSal 2015-2017. 

Ano/Semestre Total de 
matriculados 

2015.1 1.838 
2015.2 996 
2016.1 1.109 
2016.2 535 
2017.1 664 
2017.2 355 

Total Geral 5.497 
Fonte: Setor de Ingresso. 

Em relação às matrículas dos alunos novos, apresentadas no quadro acima, ao 

longo dos três anos em referência, verifica-se que as matrículas do primeiro semestre 

são sempre 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. O número total de alunos novos matriculados no período foi de 5.497, 

bastante baixo, se comparado com o número total de candidatos inscritos nesse 

mesmo período (15.956). Verificou-se um decréscimo das matrículas a cada ano, tanto 

na comparação do 1º com o 2º semestre, quanto em relação às matrículas anteriores 

realizadas nos mesmos semestres. 

Se tomarmos como referência o 1º semestre, em 2015.1 ingressaram na UCSal 

1.838 alunos novos e em 2017.1 apenas 664. No 2º semestre ingressaram, em 2015.2 

996 estudantes e em 2017.2 apenas se matricularam 355 alunos novos, o menor 

número em todo o período analisado.  

 

                                                        
2 No segundo semestre de 2015, a UCSal ampliou seu processo seletivo e, além do vestibular tradicional, implantou 
o Vestibular Social para estudantes de baixa renda. Os estudantes ingressantes na UCSal através desse programa 
poderão concorrer a uma bolsa de 50% durante todo o Curso de Graduação, uma vez obedecidas as regras 
estabelecidas em edital. 
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Total de Alunos matriculados na UCSal 2015-2017   
 Em relação ao total de alunos matriculados, a Universidade Católica, de acordo 

com os dados apresentados no quadro abaixo, encerrou o ano de 2017 com 6.853 

matriculados na graduação tradicional, 143 matriculados na graduação tecnológica, 

totalizando 6.996. Analisando o período 2015-2017 houve um decréscimo de 

matrículas na graduação da UCSal, passando de 9.110 alunos matriculados em 2015.1 

para 6.996 em 2017.2, um percentual de queda de 23,20%.  

Quadro 5: Total de Alunos matriculados na graduação tradicional e tecnológica no período 
2015/2017. 

Total de Alunos Matriculados 

Cursos de Graduação 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 
Tradicional 8.895 8.786 9.083 7.962 8.699 6.853 

Tecnológica 215 207 161 140 133 143 

T O T A L 9.110 8.993 9.244 8.102 8.832 6.996 

Fonte: Banco de dados UCSal e Secretaria da Graduação. 

 

Alunos bolsistas e pagantes em 2017 

 Do total de alunos matriculados em 2017 (7.978), de acordo com o quadro 

abaixo, 2.050 alunos têm FIES, parcial ou 100%; 815 alunos têm PROUNI, parcial ou 

100% e 1.778 são beneficiados como bolsas parciais ou 100% concedidas pela 

Universidade. Apenas 3.276 são alunos pagantes (matriculados que não têm bolsa 

nem financiamento), o correspondente a 41,06% do total.  

Quadro 6: Total de Alunos bolsistas e pagantes em 20173 
ALUNOS BOLSISTAS E PAGANTES 

 

 
FIES PROUNI 

Pagantes 

(Matriculados que 
não tem bolsa nem 

financiamento) 

Bolsistas/Financiame
ntos (outros) 

Graduação 
Tradicional 

 

100%: 1.195 

 

100%: 781 
3.209 

 

100%: 618 

                                                        
3 A totalização do quadro não coincide com o número de alunos matriculados no período, pois pode haver mais de 
um tipo de financiamento para o mesmo aluno. 
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Parcial: 840 

 

Parcial: 12 

 

Parcial: 1.115 

Graduação 
Tecnológica 

 

100%: 0 

 

100%: 20 
67 

 

100%: 9 

 

Parcial: 15 

 

Parcial: 2 

 

Parcial: 36 

TOTAL 2.050 815 3.276 1.778 

Fonte: Base de Dados UCSal – Disponibilizado pela T.I/Sistema TOTVS. 

 

Número de Alunos matriculados na graduação por curso, em 2017.2  

Quadro 7: Número de Alunos matriculados na graduação tradicional, por curso, em 2017.2 
Curso Alunos 

Graduação Tradicional 

Administração 246 

Arquitetura e Urbanismo 88 

Artes Visuais4 1 

Biomedicina 117 

Ciências Biológicas 136 

Ciências Contábeis 115 

Ciências Econômicas4 3 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 81 

Direito 3.281 

Educação Física 232 

Enfermagem 245 

Engenharia Civil 866 

Engenharia de Software 93 

Engenharia Mecânica 91 

Engenharia Química 83 

Filosofia 49 

                                                        
4 Cursos em extinção que ainda tem alunos matriculados. 
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Curso Alunos 

Graduação Tradicional 

Fisioterapia 183 

Geografia 40 

História 97 

Informática/Sistemas de Informação4 24 

Letras  87 

Matemática 90 

Música  88 

Nutrição 128 

Pedagogia 130 

Psicologia  25 

Serviço Social 183 

Teologia 51 

  Total Graduação Tradicional 6.853 

Fonte: SGC/UCSal. 
 

Quadro 8: Número de Alunos matriculados na graduação tecnológica, por curso, em 2017.2. 

Fonte: SGC/UCSal. 

 Os tradicionais Cursos presenciais de Direito (3.281 matrículas); Engenharia 

Civil (866); Enfermagem (245); Administração (246) e Educação Física (232), são os 

cursos que têm maior número de alunos e os que têm sido mais procurados por 

estudantes que desejam ingressar no ensino de graduação da UCSal  

Curso Alunos 

Graduação Tecnológica 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 51 

Gastronomia 82 

Gestão de Recursos Humanos4 1 

Logística4 1 

Redes de Computadores 8 

Total Graduação Tecnológica 143 
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Merecem também destaque, na sequência, os Cursos de Serviço Social (183); 

Fisioterapia (183); Ciências Biológicas (136); Pedagogia (130) e Nutrição (128). 

Os demais cursos apresentam número muito baixo de alunos, alguns deles são 

cursos novos e que estão ainda em  expansão natural, como Biomedicina, Arquitetura  

e Psicologia, mas outros têm apresentado dificuldades de crescimento, mantendo 

número reduzido de estudantes nos últimos anos, alguns dos quais já em processo de 

extinção, como Informática/Sistema de Informação (24); Artes Visuais, Logística e 

Gestão de Recursos Humanos todos com 1 aluno e Ciências Econômicas (3). 
 
 
Quadro 9: Total de Alunos matriculados na pós-graduação no período 2015-2017. 

Total de Alunos Matriculados 

 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 
Pós-Graduação Stricto Sensu 116 105 167 167 281 232 

Pós-Graduação Lato Sensu 782 553 328 907 585 827 

T O T A L 898 658 495 1.074 866 1.059 

Fonte: Banco de dados da Secretaria da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu (Sistema Acadêmico Sagres e 
TOTVS). 
 
 
Quadro 10: Número de Alunos da pós-graduação lato sensu, por curso, em 2017.2.  

Alunos da Pós-Graduação Lato Sensu  

Salvador 

Curso Total de Alunos 

Análises Clínicas 17 

Ciências Criminais 79 
Direito do Consumidor 09 

Direito e Processo do Trabalho 49 

Direito Médico 59 

Direito Processual Civil 58 

Direito Público Municipal 113 

Direito Tributário 17 

Enfermagem Hospitalar 11 

Família: Relações Familiares e Contextos Sociais 22 

Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia 19 

Fisioterapia na UTI Pediátrica e Neonatal 48 

Gerenciamento Ambiental 41 

Gerontologia 15 
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Gestão de Conflitos e Mediação Familiar 22 

História Pública da Bahia e Ensino 20 

Logoterapia e Análise Existencial 29 

Matemáticas e Novas Tecnologias 22 

MBA em Contabilidade e Controle aplicados ao  Público 70 

Serviço Social e Gestão de Políticas Sociais 21 
TCE – Controle Externo 54 

Total de alunos 795 

Vitória da Conquista 

Direito Processual Civil 21 

Direito Público Municipal 11 

Total de alunos 32 

Total Geral de alunos 827 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação Lato Sensu. 
 
 

Quadro 11: Número de Alunos ativos da pós-graduação stricto sensu, por curso. 
 Alunos ativos da Pós-Graduação Stricto Sensu  

Total de Alunos 
por Ano 

Mestrado em 
Família na 
Sociedade 

Contemporânea 

Doutorado em 
Família na 
Sociedade 

Contemporânea 

Mestrado em 
Planejamento 
Territorial e 
Desenvolvi- 

mento Social 

Doutorado em 
Planejamento 
Territorial e 
Desenvolvi- 
mento Social 

Mestrado em 
Políticas 
Sociais e 
Cidadania 

Doutorado 
em Políticas 

Sociais e 
Cidadania 

Mestrado em 
Planejamento 

Ambiental 

2015.1 
Matriculados 19 24 6 18 18 9 22 

Concluintes 3 3 3 - 14 -  

2015.2 
Matriculados 17 14 6 18 18 9 23 

Concluintes 12 4 2 - 10 - 2 

2016.1 
Matriculados 36 18 19 18 43 15 18 

Concluintes 3 3 2 - 8 - 4 

 

2016.2 

Matriculados 33 18 19 21 43 15 18 

Concluintes 7 5 4 - 6 - 8 

2017.1* 
Matriculados 49 43 15 37 60 27 50 

Concluintes 6* 3* 3* - 10* - 4* 

 

2017.2* 

Matriculados 46 38 13 32 53 27 23 

Concluintes 
1* 

Em andamento 

2* 

Em andamento 

- 

Em andamento 

4* 

Em 
andamento 

1* 

Em 
andamento 

- 

1* 

Em 
andamento 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu (sistema acadêmico). 
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(*) Dados sujeitos a atualização, pois só é computada no sistema acadêmico a conclusão após o depósito da versão final da 
dissertação ou da tese, na Secretaria do Curso. 

 

Total de Professores por Titulação e Regime de Trabalho 
 

Quadro 12: Percentual de Professores por Titulação. 

Titulação 
Número de docentes 

2015.1 % 2015.2 % 2016.1 % 2016.2 % 2017.1 % 2017.2 % 
Doutores 102 22,8 104 23,0 109 23,8 114 24,7 114 26,1 116 26,7 

Mestres 230 51,3 234 51,8 239 52,0 240 52,0 231 52,9 231 53,3 

Especialistas 116 25,9 114 25,2 111 24,2 108 23,3 92 21,0 87 20,0 

Total 448 100 452 100% 459 100% 462 100% 437 100% 434 100% 
Fonte: Banco de dados UCSal – Censo. 

 
 Quanto à titulação do corpo docente, no período 2015/2017, houve um aumento 

do número de professores doutores na UCSal,  passando de 102 em 2015.1 para 116 

em 2017.2 (aumento de 14 doutores). O número de professores mestres permaneceu 

praticamente estável em todo o período. Em relação aos professores especialistas, 

houve uma diminuição nesse período, passando de 116 em 2015.1 para 87 em 2017.2 

(diminuição de  29 professores).  

A UCSal  possui, de acordo com o quadro acima, 26,7% de professores 

doutores e  53,3% de professores mestres, perfazendo um total de 80%.   

O percentual de professores doutores, mestres e especialistas apresentados no 

ano de 2017, comparativamente aos dados dos anos anteriores, demonstram uma 

evolução da Universidade bastante significativa, com um quadro de professores cada 

vez mais qualificado, atendendo aos percentuais exigidos pelo Instrumento de 

Avaliação Externa, Presencial e à Distância, para efeito de Recerendenciamento dos 

cursos de graduação.  

Abaixo, o quadro de Professores da UCSal por tipo de Regime de Trabalho. 
 Quadro 13: Professores por tipo de Regime de Trabalho. 
Regime de 
tempo 

Número de Docentes 
2015.1 % 2015.2 % 2016.1 % 2016.2 % 2017.1 % 2017.2 % 

Tempo 
Integral 

148 33% 150 33% 152 33,1 153 33% 148 33,9 145 33,4 
Tempo 
Parcial 

94 21% 97 21% 104 22,7 109 24% 112 25,6 119 27,4 
Horistas 206 46% 205 45% 203 44,2 200 43% 177 40,5 170 39,2 
Total 448 100% 452 100% 459 100% 462 100% 437 100% 434 100% 
Fonte: Banco de dados UCSal – Censo. 
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Quanto ao regime de trabalho dos professores da UCSal, verifica-se, um 

aumento significativo de professores de tempo parcial passando de 94 em 2015.1 para 

119 em 2017.1 (um aumento de 25 professores, o correspondente a 21,01%). Já em 

relação aos professores horistas o número diminuiu, passando de 206 em 2015.1 para 

170 em 2017.2 (uma diminuição de 36 professores). 

Considerando o padrão avaliativo do MEC, a UCSal  atende aos parâmetros  de 

referência, considerando que, em 2017.2,  apresentou o percentual total de 60,8% de 

professores em regime de tempo contínuo.  

 

Total de Funcionários na UCSal 

A Universidade Católica do Salvador possui o total de 376 funcionários, dados 

referentes ao mês de Dezembro de 2017.  Esse número, se comparado com o de 2015 

(386 funcionários) e o de 2016 (394 funcionários), representa uma diminuição de 

colaboradores, passando de 386 para 376, o correspondente a 3,76%. 

 

Situação legal dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu  
Apresenta-se, a seguir, a situação legal dos cursos de graduação no e-MEC e 

dos cursos da pós-graduação stricto sensu na CAPES. 

Quadro 14:  Situação legal dos cursos de graduação no e-MEC. 
Cursos de Graduação no e-MEC 

Cursos Documento / Ato / Portaria 

Administração – Bacharelado  Portaria nº 271, de 03/04/2017, publicada no DOU de 
04/04/2017. 

Arquitetura e Urbanismo Artigo 28º, Decreto nº 5.773 de 09/05/2006. 

Artes Visuais (Em Extinção)  Portaria nº 404, de 29/09/1982. 

Biomedicina – Bacharelado  Portaria nº 1.011, de 25/09/2017, publicada no DOU de 
27/09/2017. 

Ciências Biológicas – Bacharelado Portaria 1.095, de 24/12/2015, publicada no DOU de 
28/12/2015. 

Ciências Biológicas – Licenciatura Portaria nº 795, de 14/12/2016, publicada no DOU de 
15/12/2016. 

Ciências Contábeis Portaria nº 706, de 18/12/2013. 

Ciências Econômicas – Bacharelado 
 (Em Extinção)   

Portaria nº 580, de 12/11/2013. 
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Cursos de Graduação no e-MEC 

Cursos Documento / Ato / Portaria 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda – 
Bacharelado  

Portaria nº 271, de 03/04/2017, publicada no DOU de 
04/04/2017. 

Direito – Bacharelado  Portarias nº 765, de 21/07/2017. 

Educação Física – Bacharelado Portaria nº 833, de 16/12/2016, publicada no DOU de 
19/12/2016. 

Educação Física – Licenciatura Decreto 79,853, de 23/06/1977. 

Enfermagem – Bacharelado  Portaria nº 932, de 24/08/2017, publicada no DOU de 
25/08/2017. 

Engenharia Civil Portaria nº 286, de 21/12/2012. 

Engenharia Mecânica Artigo 28º, Decreto nº 5.773 de 09/05/2006. 

Engenharia de Software Artigo 28º, Decreto nº 5.773 de 09/05/2006. 

Engenharia Mecânica Artigo 28º, Decreto nº 5.773 de 09/05/2006. 

Engenharia Química Artigo 28º, Decreto nº 5.773 de 09/05/2006. 

Filosofia – Licenciatura (Em Extinção)  Portaria nº 795, de 14/12/2016, publicada no DOU de 
15/12/2016. 

Filosofia – Bacharelado  Portaria nº 795, de 14/12/2016, publicada no DOU de 
15/12/2016. 

Fisioterapia Portaria nº 822, de 30/12/2014, publicada no DOU em 
02/01/2015. 

Geografia – Licenciatura Portaria 1.095, de 24/12/2015, publicada no DOU de 
28/12/2015. 

Geografia – Bacharelado Portaria nº 574, de 30/09/2016, publicado no DOU de 
03/10/2016. 

História – Licenciatura (Em Extinção) Portaria 1.095, de 24/12/2015, publicada no DOU de 
28/12/2015. 

Letras – Inglês Portaria nº 340, de 28/07/2016. 

Letras – Português Portaria nº 340, de 28/07/2016. 

Matemática Portaria 1.095, de 24/12/2015, publicada no DOU de 
28/12/2015. 

Música Portaria nº 404, de 29/09/1982. 

Nutrição Artigo 28º, Decreto nº 5.773 de 09/05/2006. 
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Cursos de Graduação no e-MEC 

Cursos Documento / Ato / Portaria 

Pedagogia Portaria nº 795, de 14/12/2016, publicada no DOU de 
15/12/2016. 

Psicologia – Bacharelado  Portaria nº 842, de 16 de dezembro de 2016. 

Relações Públicas – Bacharelado (Em Extinção)  Portaria nº 45, de 22/01/2015. 

Secretariado Executivo – Bacharelado  
(Em Extinção)  

Portaria nº 695, de17/11/2014, publicada em 
18/11/2014. 

Serviço Social Portaria nº 822, de 30/12/2014, publicada no DOU de 
02/01/2015. 

Sistemas de Informação Portaria 1.095, de 24/12/2015, publicada no DOU de 
28/12/2015. 

Teologia – Bacharelado  Portaria nº 271, de 03/04/2017, publicada no DOU de 
04/04/2017. 

 Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Graduação. 

Quadro 15:  Situação legal dos Cursos de Graduação Tecnológica, no e-MEC. 
Cursos de Graduação Tecnológica no e-MEC 

Cursos Documento/Ato/Portaria 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Portaria 1.095, de 24/12/2015, publicada no DOU de 
28/12/2015. 

Gastronomia Portaria nº 195, de 10/05/2013. 

Gestão de Recursos Humanos Portaria nº 706, de 18/12/2013. 

Redes de Computadores Portaria nº 1.095, de 24/12/2015. 

Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Graduação. 

 
Quadro 16: Situação legal dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, na CAPES. 

CURSO RECONHECIMENTO 
CÓDIGO DO 

PROGRAMA NA 
CAPES 

Área Básica (Área de Avaliação): Sociais e Humanidades (Interdisciplinar) 

Família na Sociedade Contemporânea 

Registro: nº 28003012004M7 

Homologado pelo CNE/CES Parecer 
CNE/CES 33/2008 de 20/02/2008 (Portaria 
MEC 524, DOU 30/04/2008). Página 114. 

Registro nº 
28003012004P7 
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CURSO RECONHECIMENTO 
CÓDIGO DO 

PROGRAMA NA 
CAPES 

Família na Sociedade Contemporânea 

Registro: nº 28003012004D8 

Homologado pelo CNE/CES Parecer 
CNE/CES 102 de 05/04/2011 (Portaria MEC 

1077, DOU 13/09/2012).Página 205. 

Área Básica (Área de Avaliação): Sociais e Humanidades (Interdisciplinar) 

Políticas Sociais e Cidadania 

Registro nº 28003012003M0 

Homologado pelo CNE/CES  Parecer 
CNE/CES 474/2005 de 15/12/2005 (Portaria 

MEC 679, DOU 16/03/2006).Página 10. 

 

Registro nº 
28003012003P0 

 
Políticas Sociais e Cidadania 

Registro nº 28003012007D7 

Homologado pelo CNE/CES (Parecer 
CNE/CES 194 de Portaria MEC 326 de 

11/01/2017, DOU 10/03/2017). Página 6. 

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

Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Social 

Registro: nº 28003012002M4 

Homologado pelo CNE/CES (Parecer 289 de 
04/08/2005 Portaria MEC 3116, DOU 

12/09/2005). Página 4. 
Registro nº 

28003012002P4 Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Social 

Registro: nº 28003012002D5 

Homologado pelo CNE/CES (Parecer 87/2013 
de 10/04/2013 Portaria MEC 1.009, DOU 

11/10/2013). Página 6. 

Planejamento Ambiental 

Registro: nº 28003012005F6 

Homologado pelo CNE/CES Parecer 
CNE/CES 102 de 05/04/2011 (Portaria 
MEC 1077, DOU 13/09/2012).  Página 

282. 

Registro nº 
28003012005P3 

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

 

Conceitos obtidos pelos Cursos de Graduação da UCSal, no ENADE, CPC e dos 
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, no período de 2015 a 2017  

Tomando como referência os ciclos avaliativos do MEC pelos quais os cursos de 

graduação passam, apresenta-se, no quadro abaixo, uma visão geral dos conceitos 

obtidos pelos cursos da UCSal no ENADE e CPC nesse período.  

Quadro 17: Conceitos dos Cursos da UCSal no ENADE e CPC – 2015 e 2016. 

Grupo 
Vermelho 

2015 (IGC = 3) ENADE CPC 

Administração  3 3 
Ciências Contábeis 2 2 
Direito  3 3 
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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 

Fonte: e-MEC. 

 

Dos 12 (doze) cursos avaliados nos anos de 2015 e 2016, 6 (seis) deles tiveram 

nota 3 no ENADE (Administração, Direito, Educação Física (Bacharelado),  

Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social);  3 (três) cursos obtiveram nota 2 (Ciências 

Contábeis, Gestão de Recursos Humanos e Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda); 1 (um) curso  obteve nota 1 (Gastronomia) e 2 (dois) ficaram sem 

conceito (Logística e Secretariado) por insuficiência de alunos em função de estarem 

em processo de extinção. 

Em relação ao CPC, dos 12 (doze) cursos avaliados no período, 6 (seis)  

obtiveram nota 3 (Administração, Direito, Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda, Educação Física (Bacharelado), Fisioterapia e Serviço Social). Os Cursos 

de Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos e Gastronomia e Enfermagem, 

obtiveram nota 2 e ficaram sem conceito os cursos de Logística e Secretariado,  por 

estarem em  processo de extinção. 

 
Quadro 18: Conceitos obtidos pela UCSal nos Cursos avaliados “in loco” pelo MEC/INEP no período 
2015-2017. 

CURSOS 

TIPO DE REGULAÇÃO – ANO 2015 
DATA DA 

VISITA/ANO 
CONCEITO 

FINAL AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Letras – Inglês   X 22 a 25/02/2015 3 
Geografia   X 08/11 a 1/11/2015 3 

 

CURSOS 

 

TIPO DE REGULAÇÃO – ANO 2016 
DATA DA 

VISITA/ANO 

 

CONCEITO 
FINAL AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 
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Psicologia X   31/07 a 03/08/2016 5 
Educação Física 
(Bacharelado) 

  X 03/08 a 06/08/2016 3 
Enfermagem   X 03/08 a 06/08/2016 4 

 

CURSOS 

TIPO DE REGULAÇÃO – ANO 2017 
DATA DA 

VISITA/ANO 
CONCEITO 

FINAL AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Biomedicina  X  09/04 a 12/04/2017 4 
Música   X 17 a 19/05/2017 5 

Educação Física 
(Licenciatura)  

  X 12 a 15/11/2017 3  
Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Graduação. 

Em relação às avaliações externas, a  UCSal  recebeu 8 (oito) visitas do MEC no 

período 2015-2017, a maioria para fins de Renovação de Reconhecimento de cursos 

de graduação. A média dos conceitos obtidos nessas avaliações foi muito boa com 

destaque para os cursos de Psicologia e Música que obtiveram o conceito final 5 

(cinco), considerado um conceito de excelência. Obtiveram conceito 4 (quatro) os 

cursos  Enfermagem e Biomedicina, considerado um nível muito bom, e conceito 3 

(três) os cursos de Letras-Inglês, Geografia e Educação Física (bacharelado e 

licenciatura).  
 

Quadro 19:  Conceitos dos Cursos Stricto Sensu na CAPES. 
CURSO NÍVEL NOTA 

ÁREA BÁSICA (ÁREA DE AVALIAÇÃO): SOCIAIS E HUMANIDADES (INTERDISCIPLINAR) 

Família na Sociedade Contemporânea 

Registro: nº 28003012004M7 
Mestrado Acadêmico 5 

Família na Sociedade Contemporânea 

Registro: nº 28003012004D8 
Doutorado 5 

ÁREA BÁSICA (ÁREA DE AVALIAÇÃO): SOCIAIS E HUMANIDADES (INTERDISCIPLINAR) 

Políticas Sociais e Cidadania 

Registro nº 28003012003M0 
Mestrado Acadêmico 4 

Políticas Sociais e Cidadania 

Registro nº 28003012007D7 
Doutorado 4 

ÁREA BÁSICA (ÁREA DE AVALIAÇÃO): PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 
(PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL/DEMOGRAFIA) 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social 

Registro: nº 28003012002M4 
Mestrado Acadêmico 4 
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CURSO NÍVEL NOTA 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social 

Registro: nº 28003012002D5 
Doutorado 4 

Planejamento Ambiental 

Registro: nº 28003012005F6 
Mestrado Profissional 3 

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

Na pós-graduação, a UCSal  também se destacou com a  aprovação pela 

CAPES do Doutorado de Políticas Sociais e Cidadania em 2014,  além de um conjunto 

de programas de mestrado e doutorado avaliados com nível de excelência.  

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 de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Local e os de 

Políticas Sociais e Cidadania  obtiveram nota 4 (quatro). 

 

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 2017, através do Ato GABRE de 20 de Janeiro, com os seguintes 

representantes: 

 
Quadro 20:  Composição Atual da CPA. 

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

REPRESENTANTES 
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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. Lais Bailhão Santana Discente 
Acad. Jardeson dos santos Batista 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. 

Desde a sua implantação, a CPA tem cumprido suas atribuições regularmente 

nos processos avaliativos institucionais e de cursos, coordenando e articulando o 

processo interno de avaliação, acompanhando os processos externos de avaliação, 

bem como sistematizando e disponibilizando informações e dados das avaliações a 

toda a comunidade acadêmico/administrativa, contribuindo, dessa forma, para a 

ampliação e dinamização da cultura de avaliação no seio da Universidade. 

No período de 2015-2017 a CPA além dessas atribuições, tem dado ênfase à 

avaliação 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 interno de avaliação tem gerado 

conhecimento sobre a Universidade, oferecendo bases para a tomada de decisão, por 

parte dos gestores da instituição. 

 Além das ações desenvolvidas, visando a elaboração de diagnósticos internos, 

a Comissão Própria de Avaliação acompanhou os processos de avaliação externa e as 

visitas in loco das Comissões do MEC para fins de renovação de reconhecimento, dos 

Cursos de Biomedicina e Música. Acompanhou também o processo de credenciamento 

EAD, através de reuniões para apresentação de diagnóstico dessa área, com a 

Coordenação geral do Centro de Educação a Distância – CEAD.  

Especificamente, no ano de 2017, uma vez garantidos os estudos e pesquisas 

avaliativas que foram realizados com a comunidade acadêmica (professores, 

estudantes e funcionários), sobre diferentes aspectos de funcionamento da 

Universidade, a CPA integrou a Comissão Gestora de implantação e acompanhamento 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Foram realizados, durante o ano de 

2017, encontros para estudos e reflexões com o objetivo de promover a articulação 

entre os resultados das avaliações realizada pela CPA, as metas e ações institucionais 
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propostas no PDI 2016-2020 e as ações gestoras decorrentes desses processos de 

avaliação e planejamento. 

Desde 2014, até o presente momento a CPA já encaminhou 4 (quatro) 

Relatórios de Autoavaliação ao MEC/INEP. Esses Relatórios de Autoavaliação, de 

periodicidade anual, 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 setoriais elaborados pelas diversas instâncias – 

acadêmica, técnica, administrativa e financeira – da instituição e pelas pesquisas 

avaliativas realizadas pela CPA, no período de matrícula do ano vigente. Sua 

composição abrange a avaliação das ações, atividades e serviços desenvolvidos nos 

campos do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, devidamente distribuídos 

nos 5 (cinco) eixos e nas 10 (dez) dimensões estabelecidas pelo SINAES, conforme 

legislação mais recente. 
 

PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO  

A Comissão Própria de Avaliação da UCSal, vem implantando, gradualmente, 

uma política de avaliação que atenda às diretrizes do SINAES e principalmente às 

necessidades de gestão da própria Universidade. Para isso, vem desenvolvendo uma 

série de projetos e processos de autoavaliação, elaborando sínteses dos relatórios 

setoriais realizados a partir dos dados produzidos pelos Gestores e Coordenadores de 

Curso; sínteses dos relatórios das avaliações externas e sínteses dos relatórios do 

ENADE, todas elas analisadas com base nos objetivos e metas estabelecidos nos 

documentos institucionais: PDI, PPI e PPC. A CPA/UCSal vem desenvolvendo ainda os 

seguintes projetos de autoavaliação que são detalhados a seguir: Pesquisa Avaliativa 

Discente, Escuta UCSal, Perfil do Ingresso e  Perfil do Egresso. 

A Pesquisa Avaliativa Discente integra-se aos processos de autoavaliação 

institucional da UCSal e constitui-se em uma das estratégias do processo de 

autoavaliação dos cursos de graduação. Trata-se da percepção dos estudantes sobre 

seu curso em relação a 7 (sete) variáveis – Docência, Matriz Curricular, Disciplina, 

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

EAD - Disciplinas Semipresenciais. 

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

discentes ao preenchimento on-line do formulário de avaliação. A coleta de dados é 
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realizada nos períodos de matrícula; o último instrumento utilizado foi constituído por 35 

(trinta e cinco) questões fechadas, apresentadas em blocos correspondentes à variável 

analisada, e 1 (uma) questão aberta. Os estudantes avaliam as variáveis a partir da 

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

Os resultados, assim como as análises, são apresentados em sua totalidade e 

por curso, agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao universo da 

amostra.  

A Escuta UCSal, projeto iniciado em 2014, tem como objetivo elaborar, a cada 2 

(dois) anos, um diagnóstico amplo e detalhado da UCSal nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão apontando potencialidades, fragilidades e sugestões, objetivando 

aprimorar a atuação da instituição, no que diz respeito ao processo educacional 

participativo. Foi aplicada em 2 (dois) momentos (2014 e 2016) junto aos discentes, 

docentes e funcionários, considerando assim os segmentos envolvidos com a dinâmica 

pedagógica e administrativa da Universidade. Tem sido uma valiosa reflexão sobre a 

Universidade e sobre a atuação dos seus diversos órgãos e setores, apresentando 

indicativos de linhas de ação e prioridades para os gestores e Coordenadores de 

Curso.  

O Perfil do Ingresso é um estudo realizado desde 2015, que visa traçar um 

diagnóstico da real situação dos alunos ingressantes nos cursos de graduação da 

UCSal, levando em conta diversas variáveis contextuais ligadas à realidade social, 

econômica e cultural dos estudantes. Os dados sistematizados tomaram por base o 

questionário socioeconômico respondido pelos candidatos aprovados nos diversos 

processos seletivos institucionais, ainda durante o período de inscrição.  

Os resultados quantitativos, assim como as análises, apresentados em sua 

totalidade e por curso são agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao 

universo de estudantes, podendo constituir numa ferramenta valiosa na orientação e 

elaboração de políticas estudantis de inclusão e diversidade, oportunizando melhor 

atendimento das necessidades, elevando o grau de satisfação e a qualidade dos 

futuros profissionais. 

O estudo do Perfil do Egresso teve início no ano de 2016, através de um projeto 

piloto com o Curso de Engenharia Civil, objetivando avaliar a trajetória profissional dos 

Egressos do Curso e o impacto das experiências acadêmicas vivenciadas na 

Universidade sobre o processo de inserção desses egressos no mercado de trabalho. 

A coleta de dados foi viabilizada através de um questionário on-line, desenvolvido pelo 
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Curso de Engenharia Civil, para participação livre e voluntária durante todo o processo, 

ao longo de 6 (seis) meses (fevereiro a julho/2016). Utilizou-se um instrumento com 60 

(sessenta) questões objetivas relacionadas à formação dos egressos durante a 

graduação, à transição para o trabalho e à realidade do mercado de trabalho na área 

de Engenharia Civil. 

 

AÇÕES REALIZADAS PELA CPA NA GESTÃO 2015-2017  

 Elaboração do Regimento da CPA. 

 Elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 2016 -2017. 

 Elaboração e encaminhamento dos Relatórios de Autoavaliação Institucional 

2014, 2015 e 2016, para o MEC/INEP, no mês de março de cada ano. 

 Elaboração do Diagnóstico Institucional Consolidado/Escuta UCSal 2014 e 

2016. 

 Aplicação de pesquisas avaliativas sobre a Universidade e os Cursos de 

Graduação com a participação direta da comunidade acadêmica (professores, 

funcionários e estudantes). 

 Acompanhamento e participação nas visitas da Comissão Especialista do 

MEC para fins de: 

1. Renovação de Reconhecimento do Curso de Letras com Inglês – 

2015. 

2. Renovação de Reconhecimento do Curso de Geografia – 2015. 

3. Renovação de Reconhecimento do Curso de Educação Física 

(Bacharelado) – 2016. 

4. Renovação de Reconhecimento do Curso de Enfermagem – 2016. 

5. Autorização do Curso de Psicologia – 2016. 

6. Reconhecimento do Curso de Biomedicina – 2017. 

7. Renovação de Reconhecimento do Curso de Música – 2017. 

8. Renovação de Reconhecimento do Curso de Educação Física 

(Licenciatura) – 2017.  

 Participação da CPA nas Comissões de cumprimento de protocolo de 

compromisso dos Cursos de Educação Física, Enfermagem e Engenharia 

Civil. 
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 Sensibilização da comunidade UCSal e divulgação dos resultados da 

avaliação em reuniões e eventos com professores, funcionários e 

estudantes. 

 Participação da CPA na SEMOC em mesas redondas e minicursos com 

apresentação do Projeto de Avaliação e dos resultados das principais 

pesquisas avaliativas sobre a Universidade e os Cursos. 

 Participação da CPA em seminário de avaliação Institucional na Universidade 

Federal da Bahia com a presença do MEC/INEP/CONAES. 

 Encaminhamento e apresentação do “Documento Orientador para 

Elaboração dos Relatórios Setoriais de Autoavaliação”, a cada ano, aos 

Coordenadores de Curso e NDE, Pró-Reitorias e Coordenações em geral 

para subsidiar a elaboração dos Relatórios de Autoavaliação. 

 Apresentação do Projeto de Avaliação da UCSal na Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE). 

 Elaboração de relatórios gerais e por curso sobre o perfil dos Alunos 

ingressantes na UCSal, a cada ano. 

 Apresentação de proposta para elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2016-2020, para a Comissão Gestora do Projeto. 

 Participação da CPA na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2016-2020, integrando a Comissão Gestora do Projeto. 

 Participação da CPA na comissão de implementação e acompanhamento 

das metas e ações institucionais do PDI 2016-2020. 

 Elaboração do relatório sobre alunos egressos do Curso de Engenharia Civil 

da UCSal. 

 Realização de reuniões semestrais com os componentes da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, constituída a cada ano, e elaboração das 

respectivas atas. 

 Publicações de artigos sobre a experiência da CPA/UCSal em revistas 

científicas nacionais e internacionais. 

 Avaliação de artigos na área de avaliação, para publicação em revistas 

científicas. 

 Avaliação de artigos científicos na área de avaliação para apresentação na 

SEMOC. 
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Quadro 21: Cronograma de atividades  realizadas pela CPA em 2017. 
ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr  Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração e encaminhamento para o MEC/INEP do 
Relatório Institucional 2016. 

   
 

        

Reunião semestral da Comissão Própria de Avaliação 
(CPA). Planejamento 2017. 

   
 

        

Realização de pesquisa sobre perfil dos alunos ingressos 
em 2017.1 e elaboração de relatório geral e por curso. 

   
 

        

Realizar pesquisa avaliativa sobre os egressos da UCSal, 
no curso de Música. 

   
 

        

Sensibilização da comunidade estudantil, através de 
campanha institucional, sobre a importância de sua 
participação nas pesquisas avaliativas, realizadas pela 
CPA, para a melhoria e desenvolvimento institucional 
(cartazes, folders, banners, e-mail, site UCSal e redes 
sociais). 

   

 

        

Organização de reuniões com todos os Coordenadores de 
Curso para dar feed-back dos resultados das avaliações 
dos cursos de graduação realizadas em 2016. 

   
 

        

Realização de pesquisa avaliativa sobre os cursos de 
graduação e corpo docente, com a participação direta dos 
estudantes, durante a matrícula (pesquisa discente 
2017.1). 

   
 

        

Organização de reuniões com os Coordenadores dos 
Cursos e Comissão Geral de Articulação Cursos/CPA para 
consolidar o Projeto de Autoavaliação na graduação. 

       
  

   

Elaboração de Relatório da pesquisa discente 2017.1 e 
divulgar os resultados por meios de gráficos, murais e no 
site da Universidade. 

       
   

  

Disponibilizar e encaminhar os resultados da Pesquisa 
Discente 2017.1 para a Reitoria, Pró-Reitorias e 
Coordenadores de Curso para que, com base nesses 
resultados, seja elaborado um plano de melhorias das 
fragilidades apontadas. 
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ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr  Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Reunião semestral da Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) para apresentação dos resultados das pesquisas 
avaliativas (pesquisa discente, perfil de ingresso e 
pesquisa com egressos). 

          
 

 

Realização e apresentação de ‘‘Documento orientador para 
a elaboração dos Relatórios Setoriais de autoavaliação aos 
Coordenadores de Curso, NDE, Pró-Reitorias e 
coordenação em geral para subsidiar a elaboração dos 
Relatórios Setoriais. 

    

       

 

Preparação do Relatório Integral sobre a UCSal,  
(Avaliação Trienal), com uma análise global das ações 
desenvolvidas pela Universidade de 2015 a 2017 e 
apresentação de um plano de ação de melhorias através 
do RI (Relato Institucional). 

            

Fonte: CPA/UCSal. 
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Desafios da CPA para o Biênio 2017-2018 

 Elaborar sínteses dos relatórios das avaliações externas realizadas nos 

cursos pelas Comissões de avaliadores do MEC, assim como dos 

relatórios do ENADE (articulação entre avaliação interna e externa). 

 Buscar elementos motivadores para ampliar a participação da comunidade 

acadêmica nas pesquisas avaliativas. 

 Incentivar os órgãos gestores e acadêmicos para realização de relatórios 

semestrais/anuais.  

 Divulgar mais amplamente 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. 

 Ampliar estudos sobre o perfil dos alunos ingressantes na UCSal, a cada 

ano, para elaboração de  políticas de acesso e permanência de 

estudantes na UCSal. 

 Acompanhar os resultados do ENADE, CPC, IGC e divulgar essas 

informações no meio acadêmico com vistas à melhoria dos conceitos dos 

cursos, principalmente os que têm nota 1 e 2. 

 Colaborar com estudos, pesquisas e elaboração de documentos 

avaliativos com vistas ao Recredenciamento Institucional em 2020. 

 Promover seminários/oficinas/debates com a comunidade para 

conscientização sobre a importância da participação dos segmentos da 

comunidade acadêmica no processo de avaliação institucional. 

 Ampliação de avaliação de cursos de graduação através de 

representantes de professores vinculados às Coordenações de graduação 

e à CPA. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 

PERÍODO 2017- 2018 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA elaborou para o período 2017-2018 

o seu planejamento estratégico, a partir da reestruturação de um novo projeto de 

avaliação institucional. Este documento traduz o momento histórico da instituição 

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

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

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

decorrência das mudanças internas e externas exigidas pela contemporaneidade, ir 

além dos aspectos formais externos, construindo de forma estável seu caminho 

interno de avaliação, procurando cumprir sua missão na sociedade. 

O Projeto de Avaliação Institucional foi formulado e desenvolvido 

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

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

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

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

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

um breve resumo dessas etapas. 

 

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

Concepção da Avaliação 

A primeira decisão importante nesta primeira etapa de definição dos 

elementos que compõem o modelo de avaliação institucional é esclarecer sobre o 

tipo ou concepção de avaliação que será adotada na UCSal, para a implementação 

dos processos de autoavaliação institucional.  

Na literatura, apesar de serem variadas e múltiplas as concepções e 

interpretações sobre o ato avaliativo, há um consenso mais recente de que a 

avaliação “é a identificação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para 

determinar o valor (ou mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância 

do objeto avaliado em relação a esses critérios” (Worthen, Sanders e Fitzpatrick, 

2004, p.35). 
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De acordo com esta definição, a avaliação comporta 3 (três) grandes 

momentos que são estruturantes e que, portanto, são irrenunciáveis, devendo fazer 

parte de qualquer processo de avaliação. O primeiro momento é o de diagnóstico, 

de busca de informações de qualidade; o segundo momento é o de determinação do 

valor ou mérito, em que as informações previamente levantadas, organizadas e 

analisadas, servirão de subsídios para a tomada de decisão em relação ao processo 

em avaliação e o terceiro momento é o do uso dessa decisão no sentido da melhoria 

do processo. Os autores Tenório e Vieira (2009) argumentam, neste contexto, que a 

avaliação é ao mesmo tempo diagnóstica ou de pesquisa (aspecto técnico da 

avaliação), de gestão (aspecto político da avaliação) e de compromisso com 

superação e a melhoria do processo avaliativo e que caracteriza o aspecto social de 

avaliação. 

Outros estudos sobre avaliação desenvolvidos, nacional e internacionalmente, 

resgatam os elementos constitutivos desse processo de avaliação, referenciados 

pelos autores citados e acrescentam outros aspectos também importantes para uma 

maior compreensão do fenômeno avaliativo. 

Considerando os elementos que compõem estes entendimentos do que seja 

avaliação, tanto sob o ponto de vista histórico, quanto na contemporaneidade, pode-

se depreender que não se trata de um processo tranquilo, neutro, simples resultado 

de atividades e conhecimentos meramente técnicos, mas envolve conflitos de 

interesses e disputas de poder. Isso implica aceitar que a avaliação “é uma atividade 

que é afetada por forças políticas e que tem efeitos políticos” (House, 1992) e, 

portanto é um fenômeno complexo, contraditório e multirreferencial, cumprindo 

finalidades distintas e atendendo a interesses diversos. 

Em relação à avaliação da educação superior, além das características e 

elementos analisados anteriormente, e que são constitutivos de qualquer processo 

avaliativo, também se constitui em um instrumento fundamental de planejamento e 

de gestão. Particularmente importante na estruturação das relações de trabalho, a 

avaliação é também um instrumento de controle e de legitimidade organizacional. As 

instituições educacionais (enquanto organizações complexas) têm utilizado a 

avaliação para esses mesmos fins (AFONSO, 2003; POLIDORI, 2004; VERHINE, 

2009). 
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Acerca da importância da autoavaliação institucional, relacionada com os 

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

compreensão da realidade institucional em sua totalidade e de projeção de ações de 

modo a alcançar os objetivos institucionais. Para LIBÂNEO (2012), isso só é 

possível graças à ação coordenada e organizada das atividades institucionais em 

face dos objetivos propostos e, isso se dá através do planejamento sistemático e 

institucional e da gestão democrática. Isso pressupõe a participação da coletividade 

no processo de decisões institucionais. 

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

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

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

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

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

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

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

tomar parte das decisões institucionais” (BORDANEVE, 2006). 

Características da Avaliação 

Dentre as características principais da Avaliação da Educação Superior, 

citadas anteriormente, podemos destacar algumas delas, dada à  sua importância e 

relevância: 
I. Durante muito tempo a avaliação foi vista sob a perspectiva 

eminentemente técnica e, em seguida, passou-se a adotar 

metodologias de matriz qualitativa. Atualmente, coexistem abordagens 

qualitativas e quantitativas, parecendo ser esse o caminho mais rico, 

conjugando os dados observáveis com informações interpretativas. 

II. Nenhuma avaliação é isenta de valores e os sentidos e significados da 

avaliação são sempre uma construção social. É necessário que ela 

cumpra sua finalidade precípua de estabelecer o valor, o sentido e a 

razão do que está sendo avaliado. 

III. A autonomia das IES e a liberdade de ação é condição indispensável 

para um trabalho competente e consistente, mas essa autonomia só se 
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justifica como uma forma adicional de comprometer, e não de isolar, a 

Universidade com a sociedade. 

IV. A avaliação interna deve ser entendida como um instrumento, uma 

ferramenta de gestão, servindo de base para o planejamento 

estratégico das IES, autogestão e responsabilização da própria 

instituição perante a sociedade, na busca de salvaguardar sua 

identidade e autonomia. O sentido é promover a melhoria e o 

desenvolvimento da instituição, dos cursos, docentes, funcionários e 

estudantes. 

V. A regulação é necessária. Estamos, a todo o momento, nos 

autorregulando, desde nossos comportamentos sociais à nossa vida 

pública. É obrigação do Estado fazer a regulação e supervisão da 

Educação Superior,  visto ser um princípio constitucional que preserva o 

sentido social das ações, isto é, seu significado público, de interesse de 

todos.  

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

de avaliação institucional mais indicado para uma complementaridade e 

riqueza de processo avaliativo. A autoavaliação segue a recomendação 

de “conhecer-se a si mesma”, mas a IES precisa de “um olhar externo” 

para que o processo avance, dando legitimidade e validade aos 

processos de avaliação interna.  

VII. Cada vez mais a avaliação assume caráter sistemático e abrangente e 

está ligada aos movimentos de globalização e internacionalização da 

educação superior em diversos países do mundo. 

 

Instrumentos da Avaliação: Eixos e Dimensões da dinâmica avaliativa 

O projeto e processo avaliativo da Universidade Católica do Salvador deve 

considerar a realidade institucional em sua abrangência, contemplando os 5 (cinco) 

grandes eixos temáticos, previstos no Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa, cuidando dessa forma, da compatibilidade entre as duas instâncias de 
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avaliação – interna e externa -, vez que ambas contemplam as 10 (dez) dimensões 

previstas pelo SINAES.  

A Nota Técnica N º 65/2014 define o roteiro para elaboração do Relatório de 

Autoavaliação Institucional e determina sua organização em 5 (cinco) eixos que 

contemplam as 10 (dez) dimensões, dispostas no artigo 3º  da lei 10861, que  institui 

o SINAES, a saber:  

 

Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional  

No eixo 1, considera-se a dimensão 8 (Planejamento e avaliação) do SINAES. 

O foco desse eixo é a descrição e a identificação, por intermédio do Relato 

Institucional (RI), dos principais elementos do processo avaliativo da IES em relação 

ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e aos demais documentos 

institucionais avaliativos do período que constitui o objetivo de avaliação. 

O RI tem como objetivo evidenciar a evolução acadêmica da IES e sua 

concepção e descrição, cujos elementos encontram-se na página 2, item 4 do 

Instrumento de Avaliação Externa MEC/2014. 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

O eixo desenvolvimento institucional contempla as dimensões 1 (Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) 

do SINAES. 

Este eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência 

existente entre esse documento institucional e as ações desenvolvidas nas 

diferentes vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e 

gestão. Pretende igualmente verificar os diferentes caminhos percorridos (ou a 

percorrer) pela IES no contexto de sua inserção social, bem como sua atuação face 

à inclusão e ao desenvolvimento social, tendo sempre como base a missão, os 

propósitos e as metas anunciadas no PDI.  
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

No eixo políticas acadêmicas analisam-se os elementos constitutivos das 

práticas de ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. 

Enfatiza-se também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a 

sociedade e o atendimento ao discente. 

Este eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos 

Discentes) do SINAES. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão  

O eixo políticas de gestão tem como foco a verificação do desenvolvimento 

das políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, 

elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o 

seu pleno desenvolvimento de forma sustentável.  

Esse eixo contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e 

Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.  

 

Eixo 5: Infraestrutura Física   

No eixo infraestrutura física, verificam-se as condições que a IES apresenta 

para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  

Esse eixo contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. 

Finalmente, associadas a estas dimensões, há também subdivisões que 

compõem o escopo do Projeto de Autoavaliação Institucional/UCSal. O Quadro I, a 

seguir, apresenta, de forma sintetizada, a estrutura de abrangência da CPA/UCSal 

nos seus grandes eixos, dimensões e subdimensões que integram uma matriz de 

informações para o processo avaliativo e dinâmica interna da Universidade. 

Com base nesta formulação metodológica, que contempla eixos, dimensões e 

subdimensões, a UCSal baliza seus processos de autoavaliação institucional, para 

construir  conhecimento sobre si mesma, bem como planejar ações que permitam 
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corrigir suas fragilidades e aumentar suas potencialidades, de modo a alcançar, 

cada vez mais, níveis elevados de cumprimento de sua missão. 

Conforme já explicitado na seção anterior – Concepção da Avaliação – o 

exercício da avaliação institucional exige 3 (três) passos interligados e 

complementares: coleta de dados; qualificação dos dados; e, tomada de decisão, o 

que, aliás, são características de qualquer processo avaliativo. 

Os instrumentos de avaliação se inserem no primeiro passo – Coleta de 

Dados – é parte necessária e indispensável na definição dos elementos que 

compõem o modelo de avaliação, que é o objetivo desta primeira parte do Projeto de 

Autoavaliação Institucional. 

Isto significa que, além da obtenção de informações, os instrumentos de 

avaliação possibilitam a implementação dos outros dois passos necessários que 

são: o planejamento dessas informações e a tomada de decisões. 

Sob essa compreensão, as características e qualidades necessárias dos 

instrumentos de avaliação devem ter critérios e padrões objetivos de análise para 

garantir a fidedignidade dos julgamentos; deve haver planejamento prévio para que 

possam ter adequação técnica e, principalmente, para que tenham validade de 

conteúdo, considerando uma amostra representativa de conhecimentos relevantes. 

 

Objetivos Gerais da Autoavaliação Institucional  

 Desenvolver um processo contínuo e permanente de conhecimento 

sobre a Universidade mediante mecanismos avaliativos envolvendo 

eixos e dimensões, previstos pelo sistema SINAES para as IES. 

 Implantar processos de desenvolvimento de uma cultura de avaliação 

na UCSal, que seja instrumento de reflexão, aperfeiçoamento e 

fortalecimento contínuo da realidade institucional. 

 Produzir dados e informações que sejam referencial básico para o 

cumprimento das determinações legais dos órgãos do governo federal 

e que subsidiem o processo interno de planejamento e de gestão. 
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 Instalar um sistema ágil e transparente de informações e divulgação 

dos resultados da avaliação com a participação e colaboração dos 

diferentes segmentos da Universidade. 
 

Objetivos Específicos da Autoavaliação Institucional 

 Desenvolver mecanismos de sensibilização junto aos diferentes 

segmentos universitários, objetivando desencadear um processo de 

autocrítica da instituição que promova uma melhor qualificação e 

prestação de serviços à comunidade. 

 Manter atualizado o diagnóstico institucional da UCSal visando 

promover  ajustes no planejamento na busca de melhoria do 

desempenho e qualificação acadêmico-institucional. 

 Conceber e implementar estratégias que sejam capazes de articular 

instrumentos e procedimentos de planejamento, gestão e avaliação 

com vistas a melhores resultados institucionais. 

 Realizar seminários internos para apresentação da proposta de 

Autoavaliação Institucional, da sistematização dos resultados das 

avaliações, assim como das ações implementadas pela Universidade, 

em função do processo avaliativo. 

 

Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados 

Esta etapa do processo de avaliação caracteriza-se pela aproximação dos 

pressupostos teóricos com as práticas institucionais. Demanda, portanto, uma 

diversidade de ações relativas tanto à elaboração de instrumentos, forma de coleta 

de dados, como às análises e interpretação da realidade institucional. 

O processo de investigação a ser desenvolvido pela UCSal, no presente 

Projeto de Autoavaliação Institucional, deve se basear inicialmente no conhecimento 

que todos os segmentos da instituição (docentes, discentes e funcionários)  têm 

sobre processos avaliativos e dos efeitos que poderão ter sobre cada setor e, de 

forma mais ampla, sobre a instituição. 
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Faz-se necessário entender que o conjunto desses resultados possibilita a 

viabilização e articulação simultânea de pessoas, serviços, conhecimento das 

dificuldades e potencialidades da organização, bem como, a construção de novos 

rumos e decisões a serem tomados neste novo biênio. 

Nesse sentido, a definição dos instrumentos de coleta de dados deve 

incorporar as demandas e os interesses da comunidade acadêmica, adaptando-se 

os procedimentos necessários para a estruturação de uma pesquisa de satisfação 

junto ao público que integra a Universidade. Serão desenvolvidos coletivamente 

instrumentos de coletas diversificados, tais como: Questionários, Entrevistas, 

Relatórios de Gestão e Quadro de Avaliação. 
 

Questionários 

O questionário é um instrumento de coleta de dados muito importante 

utilizado na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais. No caso desse 

projeto de avaliação, a utilização de questionário online para uma grande população 

de professores, alunos e funcionários (técnico-administrativo) proporcionará maior 

rapidez na obtenção das informações e atingirá maior número de respondentes em 

curto espaço de tempo. 

Algumas decisões são importantes antes de sua elaboração, como: a 

formulação, o conteúdo, e a sequência das perguntas, o formato desejado das 

respostas, e o pré-teste. Deve haver, também, uma diversificação de perguntas 

fechadas, abertas e de múltipla escolha. (FLICK, 2004; ARREDONDO, 2009). 

 

Entrevistas 

A opção pelo uso de entrevistas semiabertas ou semiestruturadas, no 

desenvolvimento deste Projeto de Avaliação Institucional, decorreu da importância 

de haver uma diversificação no uso dos instrumentos de coleta de dados e 

principalmente da necessidade da escuta dos sujeitos envolvidos com as dinâmicas 

pedagógicas e administrativas da Universidade. É, portanto, uma abordagem mais 

flexível, embora haja sempre a necessidade de se fazer perguntas objetivas através 

de um roteiro pré-estabelecido; mas, apesar disso, a entrevista é adequada para o 
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resgate de percepções, atitudes, motivações, etc., muito mais do que o permitido por 

uma entrevista com perguntas fechadas.  

 

Momentos e Universo da Avaliação  

A viabilização das ações de avaliação institucional como caminho para o 

alcance de melhorias de natureza acadêmica, técnica e de gestão  exige o esforço 

no sentido de, dentre outros, definir o universo a ser avaliado, bem como, os 

momentos tecnicamente apropriados. Tal perspectiva impõe-se para que sejam 

alcançados resultados que permitam identificar as barreiras a serem transpostas e 

as qualidades que precisam ser potencializadas.  

 Nesta direção é que a UCSal define para a execução do seu processo 

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

Momentos da investigação 

1. Sensibilização da comunidade. 

2. Divulgação dos resultados relativos ao exercício anterior. 

3. Pesquisa direta junto à comunidade. 

4. Encontros avaliativos com NDEs e gestores dos cursos. 

5. Apresentação de relatórios parciais, pelos cursos de graduação e pós-

graduação e pelos segmentos administrativos, para a composição do 

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

ano seguinte. Os relatórios parciais devem ser apresentados até o final do 

mês de dezembro. 

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

março/ano seguinte. 

Universo a ser investigado 

O universo a ser considerado no processo avaliativo é constituído pelos 

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

(tradicional e tecnológica) e da pós-graduação, professores, corpo técnico-

administrativo e gestores. Desde 2014 foi desenvolvido um projeto denominado 
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ESCUTA UCSal e que é atualizado a cada 2 anos. Até o momento, foram realizadas 

2 (duas) edições do projeto, em 2014 e 2016 e em 2018 haverá nova edição. Trata-

se de uma pesquisa avaliativa abrangente e que dá uma panorâmica global e atual 

da realidade da Universidade e que contribui significativamente para o delineamento 

das ações a serem desenvolvidas pela nova gestão e o estabelecimento de novos 

rumos para a UCSal. 
 

Etapa 2: Estratégias de Execução da Proposta  

O sentido democrático, participativo e formativo da Avaliação Institucional 

pressupõe a composição criteriosa dos membros da Comissão Própria de Avaliação 

e das subcomissões específicas, a definição de um caminho legítimo para a sua 

implementação e construção coletiva dos instrumentos de coleta de dados, a 

definição conjunta das dimensões e indicadores que compõem o processo 

avaliativo. Esses procedimentos expressam-se em princípios gerais e que estão 

refletidos no plano da metodologia. Os princípios adotados neste Projeto de 

Autoavaliação Institucional são frequentemente mencionados na literatura 

especializada e fazem parte do escopo deste trabalho. 

 

Sensibilização e Envolvimento da Comunidade Universitária  

Nesta etapa de proposição de execução da proposta de Avaliação 

Institucional e dos elementos que compõem o modelo de avaliação referidos na 

Etapa 1, enfatiza-se a necessidade inicial de estimular a realização de atividades, 

reuniões, palestras e seminários voltados para a sensibilização da comunidade em 

relação à importância da avaliação e da participação de todos nesse processo. É 

importante que a CPA tenha uma atuação ampliada junto às Coordenações de 

Cursos, e respectivos NDEs, através de subcomissões de articulação CPA/Cursos, 

para alinhamento do projeto de avaliação de cada curso, levantamento e análise de 

dados e indicativos de linhas de ação decorrentes do processo avaliativo. 

A Avaliação Institucional antes de qualquer exigência legal é uma 

necessidade de seu corpo diretivo, corpo docente, discente e funcionários. Sua 
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legitimidade está, essencialmente, no movimento de participação interna da 

Universidade, dos seus órgãos e de seus quadros. 

A primeira etapa de sensibilização, nesse sentido, é de significativa relevância 

e sugerem-se a previsão das seguintes ações: 

a) Realização de Seminário para apresentação da CPA e do Projeto de 

Autoavaliação da UCSal. 

b) Apresentação da experiência avaliativa da CPA da UCSal, tanto 

internamente, quanto em ambientes externos. 

c) Encontro com as subcomissões de Articulação CPA/Cursos. 

d) Divulgação das realizações da CPA, através do portal da UCSal. 

e) Realização de campanhas institucionais em parceria com a ASCOM para 

sensibilização de todos os segmentos da comunidade acadêmica para a 

relevância da autoavaliação institucional. 

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

maior participação de toda a comunidade, nos seus 4 (quatro) segmentos – Corpo 

Discente, Corpo Docente, Corpo Técnico-Administrativo e Gestores - a CPA sugere, 

ainda, as seguintes ações complementares: 

 Manter a comunidade informada sobre temas relativos à avaliação 

institucional, cronograma de eventos, reuniões da CPA, através de 

veículos de comunicação interna. 

 Divulgar a proposta de Avaliação Institucional em reuniões gerais e 

específicas com a presença de Pró-Reitores, Coordenadores, 

Professores, Estudantes e o segmento Técnico-Administrativo. 

 Inserir na programação da SEMOC o tema da Autoavaliação 

Institucional, refletindo sobre a articulação da avaliação com o 

planejamento, assim como o desenvolvimento do processo avaliativo 

na UCSal.  

 Articular os resultados da Escuta UCSal às principais medidas 

adotadas pela Instituição, divulgando-os na SEMOC como mecanismo 

de fortalecimento da articulação entre o Planejamento e a Avaliação. 

 Realizar reuniões com as unidades de ensino, através da subcomissão 

específica dos cursos, para divulgar os relatórios parciais específicos 
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dos cursos, assim como as atividades e ações desenvolvidas pela 

CPA. 

 Viabilizar o contato da comunidade acadêmica com especialistas na 

área de avaliação institucional mediante palestras, textos, etc. 

 Incorporar ao portal da UCSal a Proposta de Avaliação Institucional, 

objetivando ampliar o acesso de um maior número de pessoas ao 

documento. 
 

Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados  

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

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

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

processo de planejamento e gestão de cursos e institucional, quanto para 

instrumentalizá-la para o atendimento às avaliações externas realizadas pelo MEC, 

sejam relativas aos cursos ou à própria Instituição.  

Assim, para a referida elaboração, é importante que sejam considerados os 

instrumentos de avaliação de cursos de graduação e de avaliação institucional 

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

concebidos e adotados pela UCSal, para a pesquisa avaliativa aplicada junto aos 

discentes, ao fim de cada um dos dois semestres letivos.  

Os instrumentos do MEC estão organizados por eixos e dimensões, com seus 

respectivos indicadores, conceitos e critérios de análise. Os da Universidade são 

constituídos por questões relativas a 7 (sete) variáveis, contemplando os cursos de 

graduação tradicional e tecnológica, bem como por uma escala avaliativa, com seus 

respectivos conceitos. 

Deverão também ser construídas fichas (modelos) contendo indicadores 

qualitativos a partir das sínteses específicas produzidas pelas Comissões Externas 

avaliadoras dos cursos, bem como das análises do ENADE, cujo material deverá 

contribuir para melhor qualificar a atividade acadêmica desenvolvida pela UCSal. 
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Definição de Procedimentos, Indicadores e Dimensões a serem 

avaliados 

O conjunto dos indicadores e dimensões a serem avaliadas estará 

diretamente vinculado às estratégias previstas na fase de sensibilização e 

envolvimento da comunidade, bem como, aos resultados auferidos através da 

sistematização das informações contidas no instrumento de avaliação de curso, 

mediante estabelecimento de conceitos, e, ainda, aos resultados obtidos nos 

relatórios do ENADE. 

O conteúdo presente no instrumento de avaliação dos cursos de graduação, 

bem como nos relatórios do ENADE, servirão de suporte qualificado para a 

construção de novos indicadores e dimensões que se façam necessários para 

melhor acompanhar o desenvolvimento da graduação/pós-graduação e das 

diferentes ações institucionais da UCSal. 

 

Elaboração de Relatórios com indicação de potencialidades, fragilidades 
e sugestões institucionais e por curso 

A elaboração de relatórios sintetiza e integra todas as etapas anteriores. 

Pressupõe a organização e sistematização da análise dos resultados da pesquisa, 

contendo uma apreciação crítica dos aspectos avaliados, bem como indicação de 

encaminhamentos e sugestões. 

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

da proposta, devem apresentar as potencialidades e fragilidades identificadas em 

cada realidade, através dos resultados apontados nos levantamentos realizados 

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

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

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

os conhecimentos necessários para o estabelecimento das ações de planejamento e 

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

continuar ampliando a cultura da avaliação no seio de toda a Universidade. 
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Finalizando esta etapa haverá um diálogo da autoavaliação com a avaliação 

externa desencadeada pelo MEC, o que contribuirá para uma complementaridade 

de olhares avaliativos (interno e externo) sobre as dimensões institucionais. 

 

Etapa 3. Plano de ação institucional e por curso, com estabelecimento de 

objetivos, metas, responsabilidades e prazos  

Como consequência da identificação e priorização de problemas e 

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

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

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

da implementação das soluções identificadas. 

A elaboração do Plano de Ação da UCSal e de seus cursos deve ter como 

referência os indicativos das Linhas de Ação integrante dos Relatórios 

Consolidados, sistematizados pela CPA. 

Este material organizado e consolidado, revela as principais potencialidades, 

fragilidades, dificuldades e sugestões de propostas de ação para os cursos e a 

Instituição em cada período avaliativo. 

Do ponto de vista prático, os planos institucionais devem se basear no PDI e 

ser coordenados e elaborados pelas Pró-Reitorias e os planos específicos dos 

Cursos devem ser elaborados pelos Coordenadores de Curso, uma vez que todos 

os gestores das unidades de ensino, recebem semestralmente os respectivos 

insumos sistematizados pela CPA e encaminhados através de seu 

coordenador/gestor. 

Estes planos devem ser organizados anualmente, uma vez que a sua 

elaboração servirá de referência para ordenamento das informações do Relatório de 

Autoavaliação sistematizado pela CPA e encaminhado ao MEC/INEP, em março de 

cada ano. 

A avaliação dos cursos deverá estar subsidiada nos dispositivos legais 

vigentes, internos e externos/MEC, e diretrizes curriculares nacionais, cujos 

instrumentos (modelos de formulários) para registros de dados a serem coligidos 

deverão ser elaborados pela CPA e aplicados pelos respectivos Coordenadores dos 
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Cursos e seus Núcleos Docentes Estruturantes, com apoio das Pró-Reitorias a eles 

vinculadas (graduação/pós-graduação), em cuja aplicação deverão participar todos 

os segmentos relacionados (docentes, alunos e funcionários técnico-

administrativos). A análise global das informações obtidas deverá ser sistematizada 

no relatório conclusivo para cada curso avaliado. As respectivas Pró-Reitorias 

deverão analisar o conteúdo desses relatórios, compatibilizando os diversos 

relatórios dos cursos e, posteriormente, encaminhá-los à CPA para organização e 

elaboração do Projeto de Autoavaliação Institucional.  

Em relação ao plano de ação institucional, este documento deve contemplar 

uma ação articulada entre a CPA e as Pró-Reitorias da Universidade, objetivando 

compatibilizar os requerimentos apontados nas pesquisas avaliativas com as 

diretrizes estabelecidas pelas diferentes áreas de trabalho. 

No relatório conclusivo e consolidado deverão constar as seguintes ações: 

 Identificação dos resultados – documento com os resultados obtidos 

nas 2 (duas) instâncias (curso e Instituição) segundo o método adotado 

(eixos, dimensões, etc.). 

 Identificação das melhorias necessárias e planejamento das ações 

para alcançá-las, em termos de tempo (curto, médio e longo prazos) e 

recursos de investimentos (pessoal e financeiro). 

 Identificação das ações que serão desenvolvidas para o alcance das 

melhorias, considerando: 

 a) estabelecimento das metas, com identificação de prioridades; 

 b) divulgação do plano; 

 c) implantação das ações previstas; 

 d) acompanhamento e avaliação das ações em termos físicos e 

financeiros; 

 e) divulgação dos avanços conseguidos; 

 f) sistematização para constar no(s) próximo(s) relatório(s). 

Estes planos de ação constituem-se em elementos-chave para a 

transformação positiva da realidade, permitindo uma visualização efetiva dos 

esforços necessários para se buscar a qualidade institucional. 
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Etapa 4: Acompanhamento das ações e divulgação de resultados 

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

transparência e continuidade, incentivando a metaavaliação do processo, bem como 

a ampla divulgação dos resultados alcançados.  

Esta etapa de trabalho integra o processo permanente de revisão dos 

instrumentos avaliativos e a articulação a avaliação e o planejamento institucional. 

Diante dos resultados da avaliação é importante uma tomada de decisão por parte 

dos gestores através de uma ação coordenada e organizada das atividades. Através 

da racionalização de meios materiais e humanos os objetivos institucionais devem 

ser alcançados em prazos bem definidos e responsabilidades estabelecidas. 

O conteúdo dos Relatórios de Autoavaliação servirá de referência para 

subsidiar o acompanhamento e monitoramento das ações realizadas pelos cursos e 

demais áreas da Universidade. A divulgação dos resultados e seus 

encaminhamentos deverão ser planejados através das seguintes ações: 

1. Divulgação continua dos resultados da Avaliação Institucional por meio de 

gráficos, relatórios, cartazes, banners, murais, boletins informativos, email, 

internet, reuniões com docentes e gestores. 

2. 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. 

3. Encaminhamento dos relatórios analíticos de avaliação dos cursos de 

graduação aos coordenadores, a cada semestre, para disponibilização e 

apropriação dos resultados avaliativos por todos os segmentos da 

comunidade acadêmica. 

4. Realização de campanha de Avaliação Institucional 2017, pela Assessoria 

de Comunicação, para ampliar a participação dos alunos nas pesquisas. A 

ASCOM elaborou, em 2017, campanha com cartazes, e-mail marketing e 

divulgação nas redes sociais.  

5. Reunião com a Pró-Reitoria de Graduação para discussão conjunta sobre 

estratégias e possibilidades de ampliação da participação dos alunos nas 

pesquisas. A CPA propôs como medida complementar a emissão de 
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certificado de extensão com creditação de 5 (cinco) horas, a ser utilizado 

como atividade complementar para todos os alunos que participarem das 

pesquisas.    

6. Reuniões com os Coordenadores de Curso de Graduação para dar o 

feedback dos resultados das pesquisa avaliativas realizadas com 

Professores e Estudantes da UCSal. 

7. 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. 

Diante das considerações mencionadas, faz-se necessário estabelecer um 

plano de comunicação eficiente interno e externo, de modo a fortalecer as relações 

pessoais entre seus colaboradores e a imagem institucional. 

 

II. METODOLOGIA  

A construção do presente Relatório de Autoavaliação Institucional 2017 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, 

Discente e Técnico-administrativo, 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 ao segmento 

discente 2017.1;  II) Questionário aplicado junto ao segmento discente 2017.2; III) 

Quadro de Avaliação aplicado às pró-reitorias, chefes de setores e coordenações de 

cursos. 

Os resultados dos questionários e os quadros de avaliação que geraram os 

relatórios setoriais, foram elaborados e analisados com o objetivo de ampliar a 

capacidade de observação da realidade, tendo em vista uma descrição mais 

detalhada da situação global da Universidade. Todas essas informações 

subsidiaram a elaboração do Relatório de Autoavaliação 2017 que teve sua 
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construção baseada na legislação do SINAES e CONAES, portarias do MEC e 

Instrumentos de Avaliação  Institucional Externa. 

A primeira coleta de dados teve início em 2017.1 com a realização da 

pesquisa denominada “Pesquisa Discente" para o semestre 2017.1 onde os alunos 

responderam a um questionário com 7 (sete) variáveis relacionadas a aspectos 

gerais dos cursos, com ênfase na organização didático pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura. 

A segunda coleta, realizada com os estudantes, também denominada 

“Pesquisa Discente”, perdurou durante o período de matrícula para o semestre 

2017.2, onde os alunos responderam a um questionário com 7 (sete) variáveis e 

uma questão aberta, para complementação das questões objetivas.  

Uma terceira coleta de dados foi feita junto às Pró-Reitorias, Coordenações 

de Cursos, Núcleos e Setores, através do preenchimento do “Quadro de Avaliação 

2017”, que resultou na elaboração dos relatórios setoriais por parte de cada um 

desses segmentos. 

Esses relatórios setoriais, conjuntamente com os relatórios de gestão 2014-

2017 e os resultados das 3 (três)  pesquisas avaliativas realizadas com os 

estudantes, formam o conteúdo deste relatório. A junção das informações favorece 

uma visão sistêmica da instituição e dos cursos de graduação, constituindo-se em 

ferramentas importantes para contínuas melhorias no processo de gestão da UCSal. 

 

Universo  

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

primeiro semestre de 2017 e a segunda no período da matrícula 2017.2. Nessas 

oportunidades, foi aplicado um questionário online que obteve no primeiro semestre 

649 respondentes, correspondendo a 7,35% do universo de alunos matriculados 

(8.833) e no segundo semestre que obteve 583 respondentes correspondendo a 

8,33% do universo de 6.996 alunos da graduação tradicional e tecnológica 

matriculados no período.  

A devolução dos quadros de avaliação na terceira coleta de dados alcançou 

cerca de 89,50%, ou seja, obteve-se a adesão da maioria dos gestores acadêmicos 
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e administrativos, a saber: 25 (vinte e cinco) Coordenações de Cursos e 3 (três) Pró-

Reitorias e setores a elas subordinados, 6 setores administrativos e acadêmicos 

vinculados à Reitoria, a saber: Administração Executiva, Assessoria de 

Comunicação e Marketing - ASCOM, Biblioteca, Assessoria de Tecnologia de 

Informação, Centro de Educação a Distância - CEAD e Secretaria Geral de Cursos - 

SGC. 

 

Instrumentos de Coletas de Dados 

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

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

instrumentos diferem uns dos outros, considerando cada momento da coleta de 

dados. 

 

 Pesquisa Discente 2017.1 e 2017.2 

Para a pesquisa discente do primeiro e segundo semestres letivos 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). Para cada 

variável o aluno respondeu às perguntas objetivas, compondo 36 (trinta e seis) 

questões no primeiro período e 41 (quarenta e uma) questões no segundo período. 

No instrumento de avaliação das 2 (duas) pesquisas discentes adicionou-se 1 

(uma) questão aberta, de livre preenchimento, na qual os respondentes tiveram a 

liberdade de dar sugestões para melhoria dos cursos, considerando o caráter 

democrático do processo de avaliação, e comentar ou compartilhar sua opinião 

sobre algum tema relevante ligado aos cursos, à Universidade e completar ou 

esclarecer alguma resposta objetiva dada anteriormente. Em seguida, o instrumento 

de pesquisa foi pré-testado através de um sistema de informática, agrupando as 

questões por blocos para facilitar as respostas e posterior análise de dados. 
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A coleta de dados foi feita através de formulário on-line que disponibilizou as 

perguntas no Portal do Aluno. Encerrado o período da pesquisa o sistema gerou 

planilhas eletrônicas possibilitando a sistematização dos dados gerais e por curso. 

 

Relatórios setoriais das Pró-Reitorias, Coordenações de Curso e Setores em 

geral 

Para a elaboração dos Relatórios Setoriais das Pró-Reitorias, Coordenações 

de Cursos, Núcleos e de Setores, foi elaborado um instrumento intitulado 

“Documento orientador para a elaboração dos relatórios setoriais de Autoavaliação” 

(ver Apêndice C). 

O quadro de avaliação, contido nesse documento, juntamente com as 

orientações para seu preenchimento, foi enviado por e-mail no mês de outubro para 

os diversos setores: Pró-Reitorias, Gabinete, Coordenações de Curso e 

Coordenações em geral e devolvido à CPA nos meses de dezembro/2017 e 

janeiro/2018. 

 

Técnicas utilizadas para análise dos dados 

Quadro de Avaliação: Pró-Reitorias e Coordenações de Cursos 

As coordenações dos cursos de graduação, as pró-reitorias, os núcleos e 

setores receberam documento básico, 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 responder ao instrumento de pesquisa, cada coordenação de curso, pró-

reitorias, gabinete, núcleo ou setor considerou as dimensões específicas do 

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

responsabilidade de cada uma dessas instâncias. 

A CPA, após a leitura de todos os relatórios, organizou o conteúdo por 

dimensão do SINAES, evidenciando as ações programadas, ações realizadas, 

potencialidade e fragilidades identificadas na autoavaliação em seu curso/unidade 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

41 
 

de trabalho. A parte aberta do questionário foi analisada e  categorizada  por temas 

específicos e o seu conteúdo foi vinculado ao quadro geral. 

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 contínuo 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 AVALIATIVAS REALIZADAS EM 2017  

 1.1 Pesquisa Discente 2017.1 

A Pesquisa Avaliativa Discente integra-se ao processo de Avaliação 

Institucional da UCSal e dá continuidade às consultas realizadas pela Comissão 

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

estratégias do processo de autoavaliação adotado pela Universidade. 

A pesquisa atual orienta-se pelos objetivos e princípios norteadores das 

anteriores5, mantendo e/ou adequando as variáveis utilizadas nas pesquisas, desde 

2009, junto aos cursos de graduação e, a partir de 2011 com a inclusão dos cursos 

de graduação tecnológica. 

Como nos anos anteriores, a pesquisa discente é realizada por meio 

eletrônico e com a adesão voluntária dos discentes ao preenchimento online do 

formulário de avaliação. 

Em 2017.1, a coleta de dados adotou instrumento constituído por 7 (sete) 

variáveis, Docência, Disciplina, Matriz Curricular, Coordenação de Curso, Secretaria 

Geral de Cursos (SGC), Infraestrutura Acadêmica e EAD – Disciplinas 

Semipresenciais, totalizando 36 (trinta e seis) questões fechadas  e 1 (uma) aberta. 

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

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

O processo de tabulação e sistematização dos dados foi realizado através do 

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

para esta finalidade e do SAGU – Sistema Acadêmico de Gestão Unificada. 

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

demonstrar o que foi coletado junto ao alunado, considerando os cursos de 

graduação tecnológica. 

 

                                                        
5 A Pesquisa Discente UCSal vem sendo norteada pelos princípios da continuidade, participação, fomento ao 
planejamento acadêmico e transparência. 
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1.1.1 Resultados Gerais da Pesquisa Discente 2017.1 
A amostra foi composta por 649 estudantes, dos cursos de graduação da 

Universidade Católica do Salvador, representando aproximadamente 7,35% do 

universo do corpo discente matriculado em 2016.2 (8.833 alunos), na graduação. 

Abaixo a tabela mostra o percentual de participação por curso. 

 
Quadro 22: Pesquisa Discente 2017.1 – percentual de participação por curso. 

CURSO MATRICULADOS RESPONDENTES % 
Administração 321 30 9,35% 
Arquitetura 84 8 9,52% 
Artes Visuais 1 2 200,00% 
Biomedicina 116 14 12,07% 
Ciências Biológicas – Licenciatura  13 3 23,08% 
Ciências Biológicas – Bacharelado  140 20 14,29% 
Ciências Contábeis 123 17 13,82% 

Ciências Econômicas 13 0 0,00% 

Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda 113 3 2,65% 

CST em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 42 6 14,29% 

CST em Gastronomia  66 4 6,06% 
CST em Gestão de Recursos Humanos  25 0 0,00% 
CST em Redes de Computadores  7 0 0,00% 
Direito 4.031 272 6,75% 
Educação Física – Licenciatura  106 4 3,77% 
Educação Física – Bacharelado  221 6 2,71% 
Enfermagem 324 17 5,25% 
Engenharia Civil 1.144 70 6,12% 
Engenharia de Software 83 18 21,69% 
Engenharia Mecânica 110 7 6,36% 
Engenharia Química 89 4 4,49% 
Filosofia – Bacharelado  77 3 3,90% 
Filosofia – Licenciatura  1 0 0,00% 
Fisioterapia 211 20 9,48% 
Geografia – Bacharelado  31 4 12,90% 
Geografia – Licenciatura  24 9 37,50% 
História – Bacharelado e Licenciatura   6 0 0,00% 
História – Bacharelado  1 0 0,00% 
História – Licenciatura  114 10 8,77% 
Letras – Inglês  62 6 9,68% 
Letras – Português  62 5 8,06% 
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CURSO MATRICULADOS RESPONDENTES % 
Matemática 125 6 4,80% 
Música – Piano  62 5 8,06% 
Música – Violão  69 4 5,80% 
Nutrição 146 49 33,56% 
Pedagogia 144 2 1,39% 
Psicologia  16 0 0,00% 
Secretariado Executivo 1 0 0,00% 
Serviço Social 241 12 4,98% 
Sistema de Informação 29 0 0,00% 
Teologia 229 9 3,93% 
Especiais  10 0 0,00% 

TOTAL 8.833 649 7,35% 
Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1 Sistematização CPA. 

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

2017.1, agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao alunado dos 

cursos de graduação. 
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1.1.2 Dados Quantitativos da Pesquisa Discente 2017.1 

Variável Docência  

A variável Docência foi respondida por 649 alunos e recebeu 3.783 respostas. 

Os resultados foram totalizados a partir da multiplicação do número de respondentes 

pelo número de turmas em que estes estavam matriculados. A tabela abaixo 

apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de todos os 

itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas trabalhadas.  

Tabela 1: Número e percentual de respondentes à variável Docência 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Assiduidade do Professor às 
aulas. 

27 183 307 894 2.372 

0,71% 4,84% 8,12% 23,63% 62,70% 

     
2. Pontualidade do Professor às 
aulas. 

32 199 320 934 2.298 

0,85% 5,26% 8,46% 24,69% 60,75% 

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

32 366 413 973 1.999 

0,85% 9,67% 10,92% 25,72% 52,84% 

     
4. Conhecimento atualizado 
dos conteúdos tratados na 
disciplina. 

25 155 313 989 2.301 

0,66% 4,10% 8,27% 26,14% 60,82% 

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

24 340 467 1.169 1.783 

0,63% 8,99% 12,34% 30,90% 47,13% 

      
6. Planejamento das atividades 
docentes e elaboração de 
estratégias de ensino que 
favoreçam a aprendizagem.  

27 409 436 1.140 1.771 

0,71% 10,81% 11,53% 30,13% 46,81% 

     
7. Proposição de atividades de 
avaliação da aprendizagem 
compatíveis com os conteúdos 
lecionados. 

31 321 382 1.090 1.959 

0,82% 8,49% 10,10% 28,81% 51,78% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 
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Gráfico 1: Assiduidade do Professor às aulas. 

 
 

Gráfico 2: Pontualidade do Professor às aulas. 

 

 

Gráfico 3: Entusiasmo com a disciplina lecionada, despertando o interesse do estudante em 
seu desenvolvimento acadêmico profissional. 
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Gráfico 4: Conhecimento atualizado dos conteúdos tratados na disciplina. 

 

Gráfico 5: Utilização de procedimentos didáticos e metodológicos adequados à disciplina. 

 
 
Gráfico 6: Planejamento das atividades docentes e elaboração de estratégias de ensino 
que favoreçam a aprendizagem. 
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Gráfico 7: Proposição de atividades de avaliação da aprendizagem compatíveis com os 
conteúdos lecionados. 
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Variável Disciplina  

A variável disciplina foi respondida por 649 alunos e recebeu 3.783 respostas. 

Os resultados foram totalizados através da multiplicação do número de 

respondentes pelo número de disciplinas em que os alunos estavam matriculados. A 

tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral 

de todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

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. 

25 294 364 991 2.109 

0,66% 7,77% 9,62% 26,20% 55,75% 

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

40 282 413 1.223 1.825 

1,06% 7,45% 10,92% 32,33% 48,24% 

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

45 311 375 1.229 1.823 

1,19% 8,22% 9,91% 32,49% 48,19% 

     4. Acesso a conhecimentos 
atualizados e/ou 
contemporâneos na área de 
formação. 

36 263 332 1.130 2.022 

0,95% 6,95% 8,78% 29,87% 53,45% 

     
5. Articulação entre os 
conhecimentos teóricos 
estudados na disciplina e as 
atividades práticas de ensino. 

68 342 435 1.125 1.813 

1,80% 9,04% 11,50% 29,74% 47,92% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 
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Gráfico 8: Contribuição dos conteúdos da disciplina estudada para a sua formação 
profissional. 

 

 

Gráfico 9: Adequação da carga horária da disciplina em relação aos assuntos estudados. 

 

Gráfico 10: Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina. 
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Gráfico 11: Acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de 
formação. 

 

Gráfico 12: Articulação entre os conhecimentos teóricos estudados na disciplina e as 
atividades práticas de ensino. 
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Variável Matriz Curricular  

A variável Matriz Curricular foi respondida por 649 alunos. A tabela abaixo 

apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de todos os 

itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas trabalhadas.  

Tabela 3: 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 47 106 289 204 

0,46% 7,24% 16,33% 44,53% 31,43% 

      
2. Oportunidade de 
desenvolvimento de programas, 
projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

29 130 152 201 137 

4,47% 20,03% 23,42% 30,97% 21,11% 

     
3. Oportunidade de 
desenvolvimento de projetos de 
Iniciação Científica (PIBIC) e de 
atividades que estimulam a 
investigação acadêmica. 

45 155 136 180 133 

6,93% 23,88% 20,96% 27,73% 20,49% 

     
4. Oportunidade de 
desenvolvimento de 
experiências diversificadas de 
estágio supervisionado na área 
de formação. 

84 128 137 187 113 

12,94% 19,72% 21,11% 28,81% 17,41% 

     
5. Possibilidade de inserção no 
mercado de trabalho. 

66 116 157 197 113 

10,17% 17,87% 24,19% 30,35% 17,41% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 
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Gráfico 13: Oferta de matriz curricular compatível com os objetivos do curso. 

 

 
Gráfico 14: Oportunidade de desenvolvimento de programa, projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

 
 
Gráfico 15: Oportunidade de desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e 
de atividades que estimulam a investigação acadêmica. 
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Gráfico 16: Oportunidade de desenvolvimento de experiências diversificadas de estágio 
supervisionado na área de formação. 

 

 
Gráfico 17: Possibilidade de inserção no mercado de trabalho. 
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Variável Coordenação de Curso 

A variável Coordenação de Curso foi respondida por 649 alunos. A tabela 

abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de 

todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

Tabela 4: Número e percentual de respondentes à variável Coordenação de Curso 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Relacionamento com o 
alunado. 

24 103 124 188 210 

3,70% 15,87% 19,11% 28,97% 32,36% 

     
2. Presença durante os horários 
de funcionamento do curso. 

29 89 113 208 210 

4,47% 13,71% 17,41% 32,05% 32,36% 

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

26 115 123 185 200 

4,01% 17,72% 18,95% 28,51% 30,82% 

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

53 113 118 189 176 

8,17% 17,41% 18,18% 29,12% 27,12% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 

 
 
Gráfico 18: Relacionamento com o alunado 
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Gráfico 19: Presença durante os horários de funcionamento do curso  

 

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

 

 
Gráfico 21: Planejamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade de 
ensino 
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Variável Secretaria Geral de Cursos - SGC  

A variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) foi respondida por 649 alunos. A 

tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral 

de todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas. 

Tabela 5: Número e percentual de respondentes à variável Secretaria Geral de Cursos 
(SGC). 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Ambiente e instalações físicas. 
3 22 71 261 292 

0,46% 3,39% 10,94% 40,22% 44,99% 

     

2. Horário de funcionamento. 
3 35 81 270 260 

0,46% 5,39% 12,48% 41,60% 40,06% 

     
3. Relacionamento dos 
funcionários com os estudantes. 

6 56 104 267 216 

0,92% 8,63% 16,02% 41,14% 33,28% 

     
4. Atendimento às solicitações e 
requerimentos dos estudantes 
(Documentos acadêmicos 
emitidos pela SGC). 

12 73 127 263 174 

1,85% 11,25% 19,57% 40,52% 26,81% 

      
5. Disponibilidade para 
orientação e esclarecimento de 
dúvidas. 

11 84 124 256 174 

1,69% 12,94% 19,11% 39,45% 26,81% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 
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Gráfico 22: Ambiente e instalações físicas. 

 

Gráfico 23: Horário de funcionamento. 

 

 

Gráfico 24: Relacionamento dos funcionários com os estudantes. 
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Gráfico 25: Atendimento às solicitações e requerimentos dos estudantes (documentos 
acadêmicos emitidos pela SGC). 

 

 
Gráfico 26: Disponibilidade para orientação e esclarecimentos de dúvidas. 
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Variável Infraestrutura Acadêmica 

A variável Infraestrutura Acadêmica foi respondida por 649 alunos. A tabela 

abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de 

todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

Tabela 6: Número e percentual de respondentes à variável Infraestrutura Acadêmica. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

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

1 69 167 26 148 

0,15% 10,63% 25,73% 40,68% 22,80% 

     
2. Laboratórios de informática 
(espaço, iluminação, 
equipamentos e softwares). 

4 138 195 215 97 

0,62% 21,26% 30,05% 33,13% 14,95% 

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

302 64 77 132 74 

46,53% 9,86% 11,86% 20,34% 11,40% 

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

15 166 130 204 134 

2,31% 25,58% 20,03% 31,43% 20,65% 

     
5. Recursos de comunicação 
institucional para resolução das 
demandas de seu curso. 

35 120 185 219 90 

5,39% 18,49% 28,51% 33,74% 13,87% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 
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Gráfico 27: Condições físicas das salas de aula (ex: espaço, iluminação, climatização, 
acústica e equipamentos audiovisuais). 

 
 

Gráfico 28: Laboratórios de informática (espaço, iluminação, equipamentos e softwares). 
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Gráfico 29: Laboratórios específicos do seu curso.  
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Gráfico 30: Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus, referente ao seu 
curso. 

 

Gráfico 31: Recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu 
curso. 
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Variável EAD – Disciplinas Semipresenciais  

A variável EAD – Disciplinas Semipresenciais foi respondida por 161 Alunos. 

A tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão 

geral de todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

Tabela 7: Número e percentual de respondentes à variável EAD – Disciplinas 
Semipresenciais. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Oferta conteúdo compatível com 
os objetivos e perfil de egresso do 
curso. 

40 19 26 51 25 

24,84% 11,80% 16,15% 31,68% 15,53% 

      
2. Desempenho do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

38 22 28 46 27 

23,60% 13,66% 17,39% 28,57% 16,77% 

     
3. Material didático pedagógico 
(vídeos, seções, tarefas, fórum). 

39 21 25 43 33 

24,22% 13,04% 15,53% 26,71% 20,50% 

     
4. Resposta ágil e clara do 
Professor Tutor quanto aos 
questionamentos dos alunos. 

40 20 18 42 41 

24,84% 12,42% 11,18% 26,09% 25,47% 

     

5. Cordialidade e presteza da 
equipe administrativa. 

43 12 19 49 38 

26,71% 7,45% 11,80% 30,43% 23,60% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.1. Sistematização CPA. 
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Gráfico 32: Oferta conteúdo compatível com os objetivos e perfil de egresso do curso. 

 

Gráfico 33: Desempenho do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

Gráfico 34: Material didático pedagógico (vídeos, seções, tarefas, fórum) 
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Gráfico 35: Resposta ágil e clara do Professor Tutor quanto aos questionamentos dos 
alunos. 

 

Gráfico 36: Cordialidade e Presteza da equipe administrativa. 
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1.2.3. Análise Qualitativa 

O material empírico obtido com a aplicalção da  Pesquisa Discente 2017.1, 

contém observações significativas dos estudantes sobre os Cursos, relacionadas 

aos aspectos abordados sobre o Corpo Docente, as Disciplinas, a Matriz Curricular, 

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

Acadêmica e a EAD (Disciplinas Semipresenciais).  

A seguir é  apresentada a análise qualitativa dos resultados a partir dos 

índices revelados pelos gráficos e tabelas apresentados anteriormente. 

 

Variável Docência 

Na variável Docência, o conjunto das respostas dos alunos revela percentuais 

majoritários situados nas escalas bom (3) e ótimo (4). A preponderância de 

respostas incidindo nessas escalas mais elevadas, revela um excelente nível de 

satisfação dos estudantes em relação a seus professores, no que se refere, 

essencialmente, à assiduidade e pontualidade às aulas com 86,33% e 85,44% de 

respostas, respectivamente; à utilização dos procedimentos didáticos e 

metodológicos em sala de aula (78,03%); ao entusiasmo dos professores com a 

profissão e com a disciplina que lecionam (78,56%); ao planejamento das atividades 

com os alunos e elaboração de estratégias de ensino que favoreçam a 

aprendizagem (76,94%) e à proposição de atividades de avaliação da aprendizagem 

compatíveis com os conteúdos lecionados (80,59%). 

 

Variável Disciplina 

Na variável Disciplina, o conjunto das respostas dos estudantes também 

revela percentuais majoritários localizados nas escalas bom (3) e ótimo (4). A 

preponderância de respostas situadas nas escalas mais elevada dá indicativos de 

que os cursos de graduação estão sendo bem  avaliados pelos alunos, no que se 

refere às disciplinas ofertadas em cada curso, principalmente em relação à 

contribuição dos conteúdos das disciplinas estudadas para a formação dos 

estudantes com 81,95% de respostas nas escalas bom e ótimo; à adequação da 

carga horária das disciplinas em relação aos assuntos estudantos com 80,57%; à 
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utilização de material didático relacionado à proposta das disciplinas (80,67%) e à 

articulação entre os conhecimentos teóricos estudados nas disciplinas e as 

atividades práticas de ensino (77,66%). 

 

Varíavel Matriz Curricular  

O conjunto de respostas atribuídas à variável Matriz Curricular revela 

percentuais  bastante positivos em alguns itens, considerando a  incidência das 

respostas situadas  nas escalas bom e ótimo, como por exemplo “Oferta de matriz 

curricular compatível com os objetivos do curso” (75,96%) e “Oportunidade de 

desenvolvimento de programas, projetos ou atividades de extensão univesritária” 

(52,08%), na soma dessas escalas mais elevadas. 

Apesar  das respostas, nesses itens, serem majoritárias, oserva-se que há 

sigificatvo número de respostas com  avaliação regular e fraca. O mesmo quesito, 

por exemplo,  que trata de “Oportunidade de desenvolvimento de programas, 

projetos ou atividades de extensão universitária” registra 43,45% na soma das 

escalas fraco e regular; a questão referente a “Oportunidade de desenvolvimento de 

projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e de atividades que estimulam a investigação 

acadêmica” registra 44,84% em ambos os itens; o item “Oportunidade de 

desenvolvimento de experiências diversificadas de estágio supervisionado na área 

de formação” apresenta um percentual de 40,83% nessas escalas mais baixas e 

finalmente “Possibilidade de inserção no mercado de trabalho” registra um 

percentual de 42,06%. 

Esses dados, com percentuais acima de 40% nas escalas regular e fraco, 

revelam a necessidade de uma atenção maior à matriz curricular dos cursos de 

graduação da UCSal, no que se refere  a uma maior oportunidade de  alunos e 

docentes participarem de eventos acadêmico- científicos e de  programas de 

iniciação científica; possibilidade dos estudantes realizarem experiências 

diversificadas de estágio curricular supervisionado, com participação direta do 

coordenador de estágios e elaboração de relatórios técnicos e acompanhamento 

individualizado durante o período de realização da atividade; e,  por último, maior 

oportunidade de preparação profissional e possibilidade de desenvolvimento de  
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maior número de atividades relacionadas à  empregabilidade e inserção dos 

estudantes do mercado de trabalho,  

 

Variável Coordenação de Curso 

O conjunto de respostas atribuídas à variável Coordenação de Curso revela 

percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4), demonstrando a boa 

avaliação que os estudantes fazem da coordenação do curso. Apesar dos índices de 

respostas incidirem nas escalas mais elevadas ainda há percentuais significativos 

situados nas escalas fraco e regular. O quesito, por exemplo, que trata do 

“Relacionamento com o alunado” registra 34,98%, na soma das escalas fraco e 

regular. A questão “Presença durante os horários de funcionamento dos cursos” 

registra 31,12%, somando essas duas escalas, assim como a questão “Empenho na 

resolução das solicitações e necessidades dos alunos” totalizando 36,67% nessas 

escalas. Por fim, o quesito “Planejamento e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na unidade de ensino” registra 35,59% nas escalas referidas. 

Apesar da preponderância de respostas situadas nas escalas bom e ótimo, os 

índices significativos de respostas nas escalas regular e fraco, sugerem a  

necessidade de um maior cuidado e empenho por parte do coordenador de curso no  

atendimento  e acompanhamento do alunado nas suas solicitações, assim como no  

desenvolvimento de  atividades de planejamento e avaliação na sua unidade de 

ensino.  

 

 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 

41,60% a 44,99%. Os itens melhor avaliados foram: “Ambiente e instalações físicas” 

(85,21%), “Horário de funcionamento” (81,66%) e “Relacionamento dos funcionários 

com os estudantes” (74,42%), na soma das escalas bom e ótimo. 

Apesar da preponderância de respostas incidir nas escalas mais elevadas, a 

questão “Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” registra 30,82% 
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de insatisfação, somando essas duas escalas, assim como a questão 

“Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas” totalizando 32,05% 

de respostas. 

Os dados demonstram que apesar do grau de satisfação do alunado com a 

SGC,  é muito importante que este importante setor  continue se empenhando em 

atender bem os estudantes, promovendo as modificações necessárias à superação 

dos aspectos acima  mencionados. 

 

Variável Infraestrutura Acadêmica 

O conjunto de respostas atribuídas à variável Infraestrutura Acadêmica revela 

percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4). O item melhor avaliado se 

referem às  “Condições físicas das salas de aula” que registra um percentual de 

63,48%, somando essas duas escalas mais elevadas. No entanto, há número 

significativo de respostas situadas nas escalas regular e fraco. A questão, por 

exemplo, que se refere a “Laboratórios de informática” registram um total  de 51,31% 

incidindo nessas escala mais baixas. Chama também a atenção o percentual 

encontrado nas escalas fraco e regular para a questão “Acervo bibliográfico 

existente na biblioteca do seu campus, referente ao seu curso”, que totaliza 45,61% 

e finalmente o item “Recursos de comunicação institucional para resolução das 

demandas de seu curso” que registra 47% no somatório dessas escalas mais 

baixas. 

Considerando esses percentuais significativos de respostas, nas escalas 

regular e fraco, nos itens referidos, há necessidade de continuação de melhorias  na 

área de Infraestrutura física dos cursos de graduação que se referem, 

essencialmente, à estrutura e funcionamento dos laboratórios de informática, à 

utilização de recursos de comunicação institicional para divulgar as atividades 

desenvolvidas nos cursos de graduação, assim como à  infraestrura específica da 

biblioteca e  acervo bibliográfico que atenda a todos os  cursos, com oferta 

adequada de exemplares por aluno, incluindo bibliografia básica e complementar, 

periódicos, recursos de informática, de internet e de equipamentos que facilitem a 

pesquisa científica.  
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Variável EAD (Disciplinas Semipresenciais)  

Na variável EAD (Disciplinas Semipresenciais), o conjunto das respostas dos 

alunos revela percentuais majoritários situados nas escalas bom (3) e ótimo (4). 

Apesar da preponderância de respostas incidir nessas escalas mais elevadas é 

significativo o percentual de respostas localizadas nas escalas regular e fraco, em 

alguns itens avaliados. O quesito, por exemplo, que trata do “Desempenho do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem” registra 31,05%; o item “Material didático 

pedagógico (vídeos, seções, tarefas, fórum)” registra 28,57% de respostas nas 

escalas mais baixas. 

Esses dados revelam a necessidade de continuação de investimento nas 

melhorias das disciplinas do Eixo de Formação Geral - modalidade EAD, área que 

vem ganhando destaque nas políticas mais recentes do Ministério de Educação para 

a área de Educação Superior. 

 

1.2.4 Análise Qualitativa – Questão aberta  

Nesta subseção, apresenta-se a descrição e análise dos principais resultados 

da Pesquisa Discente 2017.1, questão aberta. Do ponto de vista desse segmento, 

os resultados da pesquisa revelam um contingente de 214 estudantes, um 

percentual de 32,97% em relação aos que responderam às questões objetivas, 

segmentados por temas centrais e número de respostas dadas. 

Deste modo, foi possível captar um conjunto de particularidades, 

reivindicações e anseios dos estudantes e uma diversidade de aspectos não 

contemplados nas questões objetivas.  

Abaixo, apresenta-se um quadro das principais reivindicações dos estudantes 

relacionadas a diversas dimensões da Universidade e dos cursos e que foram 

sintetizadas e organizadas de acordo com as seguintes categorias de análise: 

infraestrutura; ensino/corpo docente; sistema de avaliação da aprendizagem; 

atendimento aos alunos e organização e gestão da UCSal. 
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Quadro 23: Infraestrutura. 

Descrição Número de 
respondentes Percentual % 

Melhorar a estrutura e limpeza das instalações sanitárias e bebedouros 
nos campi. 

6 13,0% 

Ampliar a quantidade dos equipamentos em sala de aula 
(retroprojetores, computadores, projetor de multimídia e ar 
condicionado), assim como melhorar a acústica da sala de aula. 

10 21,7% 

Ampliar as opções de alimentação no campus de Pituaçu. Monopólio da 
SODEXO, preços altos na lanchonete e produtos de baixa qualidade. 

8 17,4% 

Melhorar a conexão do WIFI nos campi. 4 8,7% 

Melhorar o funcionamento dos laboratórios dos cursos. Implantar 
laboratório de instrumentos musicais e de Engenharia de Software. 

5 10,9% 

Melhorar os LAMIs (manutenção dos equipamentos, limpeza do 
ambiente e horários de funcionamento). Poucos laboratórios de 
informática e computadores lentos. 

10 21,7% 

Equipar sala de estudo e acesso ao laboratório de rádio. 1 2,2% 

Melhorar a infraestrutura dos laboratórios no subsolo do prédio da área 
de saúde. Alagamento durante a chuva.  

1 2,2% 

Melhorar a segurança dos alunos nos campi e externamente nos pontos 
de ônibus.  

1 2,2% 

TOTAL 46 100% 
Fonte: CPA/UCSal. 

 
Quadro 24:  Ensino/Corpo Docente. 

Descrição Número de 
respondentes Percentual % 

Maior disponibilidade dos Coordenadores de Curso para atendimento aos 
alunos. 4 8,0% 

Melhorar o corpo docente dos cursos de graduação.  36 72,0% 

Rever o funcionamento das disciplinas do Eixo de Formação Geral – 
EFG, na modalidade EAD. 7 14,0% 

Melhor preparação para a prova da OAB. 1 2,0% 

Orientar melhor sobre as atividades que envolvem pesquisa e iniciação 
científica.  1 2,0% 

Melhorar o método avaliativo adotado pelos professores. 1 2,0% 
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Descrição Número de 
respondentes Percentual % 

TOTAL 50 100% 
Fonte: CPA/UCSal. 

 
Quadro 25: Sistema de Avaliação da Aprendizagem. 

Descrição Número de 
respondentes Percentual % 

Ajustar o sistema de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Não há 
certeza/segurança quanto aos métodos avaliativos.  11 40,7% 

Voltar à prova final/substitutiva.  14 51,9% 

Ampliar o nível de informações sobre o sistema de avaliação para 
professores e estudantes. Mudar o método avaliativo.  1 3,7% 

Consultar e discutir com os alunos as mudanças sobre o sistema de 
avaliação da aprendizagem.  1 3,7% 

TOTAL 27 100% 
Fonte: CPA/UCSal. 

 
Quadro 26: Atendimento aos Alunos. 

Descrição Número de 
respondentes Percentual % 

Melhorar o atendimento telefônico. 1 5,9% 

Melhorar o atendimento dos estudantes pelos Coordenadores de Curso. 1 5,9% 

Maior agilidade no atendimento das solicitações de pedido das ementas 
dos cursos. 1 5,9% 

Melhoria da política de assistência aos estudantes. 1 5,9% 

Melhorar o atendimento da SGC: esclarecimentos sobre as dúvidas dos 
alunos, agilidade na devolução das solicitações dos requerimentos. 11 64,7% 

Implementar ações que aproximem mais os alunos. 1 5,9% 

Melhorar o atendimento do setor financeiro.  1 5,9% 

TOTAL 17 100% 
Fonte: CPA/UCSal. 
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Quadro 27: Organização e Gestão. 

Descrição Número de 
respondentes Percentual % 

Atualizar o acervo bibliográfico dos cursos de graduação da UCSal. 21 56,8% 

Supervisionar e cobrar mais dos professores o cumprimento dos prazos 
institucionais e a frequência às aulas. 2 5,4% 

Ampliar o diálogo da Reitoria com o alunado e a presença nos campi. 3 8,1% 

Diminuir o tempo de espera do transporte, na saída dos alunos. 1 2,7% 

Capacitar os professores para realizar atividades acadêmicas que levem os 
alunos a pensar. 1 2,7% 

Melhorar o processo de organização da matrícula dos estudantes. 1 2,7% 

Aumentar a quantidade de funcionários da SGC à noite. 1 2,7% 

Atualizar o portal do estudante. 1 2,7% 

Aumentar o número de livros para empréstimo, de acordo com o número 
de disciplinas cursadas. 1 2,7% 

Melhorar o curso noturno de Enfermagem. 1 2,7% 

Atualizar os computadores em sala de aula. 1 2,7% 

Melhorar o atendimento dos alunos pelos funcionários da segurança. 1 2,7% 

Melhorar a qualidade dos Professores da UCSal. 1 2,7% 

Melhorar a eficácia da Administração na solução dos problemas. 1 2,7% 

TOTAL 37 100% 
Fonte: CPA/UCSal. 

 

Análise dos Resultados  

Infraestrutura 

Em relação à área de infraestrutura, a frequência das respostas dos 

estudantes na questão aberta, revelam algumas dificuldades ligadas ao número 

ainda insuficiente de equipamentos nas salas de aula, considerando que nem todas 

as salas possuem retroprojetores, computadores e projetores multimídia, 

mencionadas por 21,7%. Há ainda referencias à manutenção, limpeza e número 

insuficiente de laboratórios de informática – LAMIs (21,7%); à área de alimentação 

(lanchonete e restaurante) que, para 17,4% dos alunos, oferecem poucas opções de 
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alimentos que atendam ao gosto dos alunos; à melhoria e limpeza dos banheiros e 

bebedouros (13,0%).  

Alguns alunos ainda reivindicam melhorias nos laboratórios específicos dos 

cursos e sugerem a implantação de laboratórios de instrumentos musicais e de 

Engenharia de Software (10,9%); outros solicitam melhoria do acesso à internet nos 

campi com ampliação do sistema WIFI (8,7%). 

 

Ensino/Corpo Docente 

Sobre o Ensino/Corpo Docente, há também algumas observações de alguns 

alunos que merecem destaque pela frequência das respostas e que estão ligadas 

essencialmente à necessidade de melhoria do corpo docente da UCSal. A maioria 

dos estudantes que respondeu à questão aberta da pesquisa (72,0%) manifestou 

preocupações com o seu quadro de professores. Referem-se, de um modo geral, à 

falta de didática e metodologias ultrapassadas de alguns professores, número 

excessivo de faltas e atrasos sem a devida reposição de aula; ao descumprimento 

dos prazos institucionais, sobretudo no que se refere à entrega das notas aos 

alunos; inadequações e equívocos quanto aos métodos de avaliação dos alunos. 

Em menor grau de insatisfação, aparecem as disciplinas do Eixo de 

Formação Geral, modalidade EAD. Para 14,0% dos estudantes que responderam à 

questão aberta é necessária uma revisão da atuação dos tutores e de alguns 

docentes que ministram aulas em algumas disciplinas do EFG, melhoria nas 

atividades propostas nas disciplinas EAD, assim como uma revisão do 

funcionamento do Ambiente Virtual – AVA e o acesso ao Portal do Aluno. 

A última reinvindicação dos alunos que tem alguma relevância se refere ao 

desempenho de alguns Coordenadores de Curso e uma pequena parcela dos 

alunos (8,0%) solicita mais empenho e tempo dos Coordenadores para 

acompanhamento e resolução dos problemas dos estudantes. 

 
Sistema de Avaliação da Aprendizagem  

Sobre o Sistema de Avaliação da Aprendizagem, a maioria dos alunos 

(51,9%) que respondeu à questão aberta, reivindica a volta da prova 

final/substitutiva e grande parte (40,7%), sugere que se façam ajustes e atualizações 
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nesse sistema, além de uma boa divulgação das mudanças para professores e 

alunos para que não haja dúvidas sobre os métodos adotados pela Universidade 

para avaliar a aprendizagem desempenho dos alunos. 

 

Atendimento aos Alunos  

Em relação às políticas de atendimento aos alunos, a maioria das 

observações está relacionada ao atendimento da SGC. Para 64,7% é necessário 

que haja uma melhoria no atendimento desse Setor com mais respeito aos alunos, 

maior agilidade na resolução dos requerimentos e boa vontade e educação para 

esclarecimento de dúvidas.  

 

Organização e Gestão  

No indicador Organização e Gestão, a maioria das respostas (56,8%) estão 

relacionadas à importância de atualização do acervo bibliográfico da biblioteca em 

alguns cursos de graduação da UCSal que ainda não têm as condições necessárias 

nessa área,  com vistas a um melhor aprendizado dos estudantes.  
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1.3  Pesquisa Discente 2017.2  
 

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

2017.2, agrupados de forma a divulgar o que foi coletado junto ao alunado dos 

Cursos de Graduação. 

1.3.1 Resultados Gerais da Pesquisa Discente 2017.2  

1.3.2 Dados Quantitativos da Pesquisa Discente  

Variável Docência 

A variável Docência recebeu 3.569 respostas. Os resultados foram totalizados 

a partir da multiplicação do número de respondentes pelo número de turmas em que 

estes estavam matriculados. A tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por 

questão, com uma visão geral de todos os itens que foram avaliados nessa variável, 

considerando as escalas trabalhadas.  

Tabela 8: Número e percentual de respondentes à variável Docência 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Assiduidade do Professor às 
aulas. 

32 157 319 839 2.222 

0,90% 4,40% 8,94% 23,51% 62,26% 

     
2. Pontualidade do Professor às 
aulas. 

32 248 360 847 2.082 

0,90% 6,95% 10,09% 23,73% 58,34% 

      

3. Relações interpessoais com 
a turma. 

28 261 376 997 1.907 

0,78% 7,31% 10,54% 27,93% 53,43% 

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

27 293 406 876 1.967 

0,76% 8,21% 11,38% 24,54% 55,11% 

      
5. Conhecimento atualizado 
dos conteúdos tratados na 
disciplina. 

31 171 290 881 2.196 

0,87% 4,79% 8,13% 24,68% 61,53% 

     
6. Utilização de procedimentos 34 345 480 1.044 1.666 
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Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

didáticos e metodológicos 
adequados à disciplina. 0,95% 9,67% 13,45% 29,25% 46,68% 

     
7. Utilização de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 
(TICs) como estratégia de 
ensino (campus virtual, 
laboratório de informática, 
ambiente virtual de 
aprendizagem). 

194 569 636 886 1.284 

5,44% 15,94% 17,82% 24,82% 35,98% 

      
8. Planejamento das atividades 
docentes e apresentação do 
plano de ensino aos 
estudantes, no início de cada 
semestre. 

42 321 409 958 1.839 

1,18% 8,99% 11,46% 26,84% 51,53% 

      
9. Proposição de atividades de 
avaliação processual da 
aprendizagem compatíveis com 
os conteúdos ministrados em 
aula. 

38 293 399 961 1.878 

1,06% 8,21% 11,18% 26,93% 52,62% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 
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Gráfico 1: Assiduidade do Professor às aulas. 

 

Gráfico 2: Pontualidade do Professor à aulas. 

 

 
Gráfico 3: Relações interpessoais com a turma. 
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Gráfico 4: Entusiasmo com a disciplina lecionada, despertando o interesse do estudante em seu 

desenvolvimento acadêmico profissional. 

 

Gráfico 5: Conhecimento atualizado dos conteúdos tratados na disciplina. 

 

Gráfico 6: Utilização de procedimentos didáticos e metodológicos adequados à disciplina. 
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Gráfico 7: Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação como estratégia de ensino. 

 
 

Gráfico 8: Planejamento das atividades docentes e apresentação do plano de ensino aos estudantes, 
no início de cada semestre. 

 

Gráfico 9: Proposição de atividades de avaliação processual da aprendizagem compatíveis com os 
conteúdos ministrados em aula. 
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Variável Disciplina  
A variável disciplina recebeu 3.569 respostas. Os resultados foram totalizados 

através da multiplicação do número de respondentes pelo número de disciplinas em 

que os Alunos estavam matriculados. A tabela abaixo apresenta as respostas 

distribuídas por questão, com uma visão geral de todos os itens que foram avaliados 

nessa variável, considerando as escalas trabalhadas.  

Tabela 9: Número e percentual de respondentes à variável Disciplina 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

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

24 264 319 1.030 1.932 

0,67% 7,40% 8,94% 28,86% 54,13% 

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

42 284 464 1.167 1.612 

1,18% 7,96% 13,00% 32,70% 45,17% 

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

36 301 465 1.147 1.620 

1,01% 8,43% 13,03% 32,14% 45,39% 

      4. Acesso a conhecimentos 
atualizados e/ou 
contemporâneos na área de 
formação. 

35 248 390 1.170 1.726 

0,98% 6,95% 10,93% 32,78% 48,36% 

     
5. Articulação entre os 
conhecimentos teóricos 
estudados na disciplina e as 
atividades práticas de ensino. 

75 338 478 1.054 1.624 

2,10% 9,47% 13,39% 29,53% 45,50% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 
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Gráfico 10: Contribuição dos conteúdos da disciplina para  sua formação profissional. 

 

 

Gráfico 11: Adequação da carga horária da disciplina em relação aos assuntos estudados. 

 

 

Gráfico 12: Correlação entre o material didático utilizado e a proposta da disciplina. 
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Gráfico 13: Acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação. 

 

 

Gráfico 14: Articulação entre os conhecimentos teóricos estudados na disciplina e as atividades 

práticas de ensino. 
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Variável Matriz Curricular 
A variável Matriz Curricular foi respondida por 583 alunos. A tabela abaixo 

apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de todos os 

itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas trabalhadas.  

Tabela 10: 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. 

1 29 124 293 136 

0,17% 4,97% 21,27% 50,26% 23,33% 

     
2. Oportunidade de 
desenvolvimento de programas, 
projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

17 132 166 188 80 

2,92% 22,64% 28,47% 32,25% 13,72% 

     
3. Oportunidade de 
desenvolvimento de Projetos de 
Iniciação Científica (PIBIC) e de 
atividades que estimulam a 
investigação acadêmica. 

37 158 146 173 69 

6,35% 27,10% 25,04% 29,67% 11,84% 

     
4. Oportunidade de 
desenvolvimento de 
experiências diversificadas de 
estágio supervisionado na área 
de formação. 

91 145 132 148 67 

15,61% 24,87% 22,64% 25,39% 11,49% 

      
5. Oportunidade de 
desenvolvimento de atividades 
durante o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) que 
contribuam para melhor 
qualificação profissional. 

220 60 105 140 58 

37,74% 10,29% 18,01% 24,01% 9,95% 

  
6. Possibilidade de inserção no 
mercado de trabalho. 

103 106 138 165 71 

17,67% 18,18% 23,67% 28,30% 12,18% 

      
7. Oportunidade de realização 
de intercâmbios no país ou fora 
do país. 

102 199 124 110 48 

17,50% 34,13% 21,27% 18,87% 8,23% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 
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Gráfico 15: Oferta de matriz curricular compatível com os objetivos do curso. 

 

 

Gráfico 16: Oportunidade de desenvolvimento de programas, projetos  ou atividades de extensão 

universitária. 

 

Gráfico 17: Oportunidade de desenvolvimento de Projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e de 

atividades que estimulam a investigação acadêmica. 
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Gráfico 18: Oportunidade de desenvolvimento de experiências diversificadas de Estágio 

Supervisionado na área de formação. 

 

 

Gráfico 19: Oportunidade de desenvolvimento de atividades durante o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) que contribuam para melhor qualificação profissional. 

 

Gráfico 20: Possibilidade de inserção no mercado de trabalho. 
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Gráfico 21: Oportunidade de realização de intercâmbios no país ou fora do país. 
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Variável Coordenação de Curso 
A variável Coordenação de Curso foi respondida por 583 alunos. A tabela 

abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de 

todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

Tabela 11: Número e percentual de respondentes à variável Coordenação de Curso. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Relacionamento com o 
alunado. 

19 97 111 158 198 

3,26% 16,64% 19,04% 27,10% 33,96% 

     
2. Presença durante os horários 
de funcionamento do curso e 
disponibilidade para orientação 
acadêmica dos estudantes. 

25 91 118 171 178 

4,29% 15,61% 20,24% 29,33% 30,53% 

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

20 115 115 163 170 

3,43% 19,73% 19,73% 27,96% 29,16% 

     
4. Planejamento, 
acompanhamento e avaliação 
das atividades desenvolvidas no 
Curso. 

40 92 146 155 150 

6,86% 15,78% 25,04% 26,59% 25,73% 

     
5. Oportunidade de atuação dos 
estudantes, como representantes 
do curso, em órgãos colegiados 
(Centros Acadêmicos – CA, 
Colegiados de Curso). 

75 125 116 137 130 

12,86% 21,44% 19,90% 23,50% 22,30% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 
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Gráfico 22: Relacionamento com o alunado. 

 

 

Gráfico 23: Presença durante os horários de funcionamento do curso e disponibilidade para 
orientação acadêmica dos estudantes. 

 

 

Gráfico 24:  Empenho na resolução das solicitações e necessidades dos alunos. 
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Gráfico 25: Planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolidas no Curso. 

 

 

Gráfico 26: Oportunidade de atuação dos estudantes, como representantes do curso, em órgãos 
colegiados (Centros Acadêmicos – CA, Colegiados de Curso). 
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Variável Secretaria Geral de Cursos – SGC  
A variável Secretaria Geral de Cursos (SGC) foi respondida por 583 alunos. A 

tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral 

de todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas. 

Tabela 12: Número e percentual de respondentes à variável Secretaria Geral de Cursos 
(SGC). 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Ambiente e instalações físicas. 
1 8 50 269 255 

0,17% 1,37% 8,58% 46,14% 43,74% 

     

2. Horário de funcionamento. 
3 28 84 288 180 

0,51% 4,80% 14,41% 49,40% 30,87% 

     
3. Relacionamento dos 
funcionários com os estudantes. 

2 86 126 246 123 

0,34% 14,75% 21,61% 42,20% 21,10% 

     
4. Atendimento às solicitações e 
requerimentos dos estudantes 
(Documentos acadêmicos 
emitidos pela SGC). 

7 95 167 217 97 

1,20% 16,30% 28,64% 37,22% 16,64% 

      
5. Disponibilidade para 
orientação e esclarecimento de 
dúvidas. 

6 107 159 215 96 

1,03% 18,35% 27,27% 36,88% 16,47% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 
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Gráfico 27: Ambientes e instalações físicas. 

 
 

Gráfico 28: Horário de funcionamento. 

 

 
Gráfico 29: Relacionamento dos funcionários com os estudantes. 
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Gráfico 30: Atendimento às solicitações e requerimentos dos estudantes (Documentos acadêmicos 
emitidos pela SGC). 

 

 
Gráfico 31: Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas. 
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Variável Infraestrutura Acadêmica 
A variável Infraestrutura Acadêmica foi respondida por 583 alunos. A tabela 

abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão geral de 

todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

Tabela 13: Número e percentual de respondentes à variável Infraestrutura Acadêmica. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

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

0 46 129 263 145 

0,00% 7,89% 22,13% 45,11% 24,87% 

     
2. Laboratórios de informática 
(espaço, iluminação, 
equipamentos e softwares). 

5 87 190 203 98 

0,86% 14,92% 32,59% 34,82% 16,81% 

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

254 43 98 123 65 

43,57% 7,38% 16,81% 21,10% 11,15% 

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

8 143 137 185 110 

1,37% 24,53% 23,50% 31,73% 18,87% 

      
5. Recursos de comunicação 
institucional para resolução das 
demandas de seu curso. 

12 144 155 193 79 

2,06% 24,70% 26,59% 33,10% 13,55% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 
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Gráfico 32: Condições físicas das salas de aula (ex: espaço, iluminação, climatização, acústica e 
equipamentos audiovisuais). 

 

 

Gráfico 33: Laboratórios de informática (espaço, iluminação, equipamentos e softwares). 

 

 

Gráfico 34: Laboratórios específicos do seu curso. 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

96 
 

Gráfico 35: Acervo bibliográfico existente na biblioteca do seu campus, referente ao seu curso. 

 

 

Gráfico 36: Recursos de comunicação institucional para resolução das demandas de seu curso. 
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Variável EAD – Disciplinas Semipresenciais 
A variável EAD – Disciplinas Semipresenciais foi respondida por 229 Alunos. 

A tabela abaixo apresenta as respostas distribuídas por questão, com uma visão 

geral de todos os itens que foram avaliados nessa variável, considerando as escalas 

trabalhadas.  

Tabela 14: Número e percentual de respondentes à variável EAD – Disciplinas 
Semipresenciais. 
Questões Sem Resposta Fraco Regular Bom Ótimo 

1. Oferta de conteúdo compatível 
com os objetivos e perfil de 
egresso do curso. 

5 59 38 78 49 

2,18% 25,76% 16,59% 34,06% 21,40% 

     
2. Desempenho do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). 

2 40 48 83 56 

0,87% 17,47% 20,96% 36,24% 24,45% 

     
3. Material didático pedagógico 
(vídeos, seções, tarefas, fórum). 

3 30 59 83 54 

1,31% 13,10% 25,76% 36,24% 23,58% 

     
4. Resposta ágil e clara do 
Professor Tutor quanto aos 
questionamentos dos alunos. 

4 33 42 71 79 

1,75% 14,41% 18,34% 31,00% 34,50% 

     

5. Cordialidade e presteza da 
equipe administrativa. 

16 31 35 83 64 

6,99% 13,54% 15,28% 36,24% 27,95% 

Fonte: UCSal/Pesquisa Avaliativa 2017.2. Sistematização CPA. 

Gráfico 37: Oferta conteúdo compatível com os objetivos e perfil de egresso do curso. 
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Gráfico 38: Desempenho do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

 

Gráfico 39: Material didático pedagógico (vídeos, seções, tarefas, fórum). 

 

 
Gráfico 40: Resposta ágil e clara do Professor Tutor quanto aos questionamentos dos alunos. 
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Gráfico 41: Cordialidade e presteza da equipe administrativa. 

 

 

 

1.3.3 Análise Qualitativa  
O material empírico obtido com a aplicalção da  Pesquisa Discente 2017.2, 

contém observações significativas dos estudantes sobre os Cursos, relacionadas 

aos aspectos abordados sobre o Corpo Docente, as Disciplinas, a Matriz Curricular, 

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

Acadêmica e a EAD (Disciplinas Semipresenciais).  

A seguir é  apresentada a análise qualitativa dos resultados a partir dos 

índices revelados pelos gráficos e tabelas apresentados anteriormente. 

 

Variável Docência 

Na variável Docência, o conjunto das respostas dos alunos revela percentuais 

majoritários situados nas escalas bom (3) e ótimo (4). A preponderância de 

respostas incidindo nessas escalas mais elevadas, revela um excelente nível de 

satisfação dos estudantes em relação a seus professores, no que se refere, 

essencialmente, à assiduidade e pontualidade às aulas com 85,77% e 82,07% de 

respostas, respectivamente; à utilização dos procedimentos didáticos e 

metodológicos em sala de aula (75,93%); ao entusiasmo dos professores com a 

profissão e com a disciplina que lecionam (79,65%); ao planejamento das atividades 

com os alunos e elaboração de estratégias de ensino que favoreçam a 

aprendizagem (78,37%); à proposição de atividades de avaliação da aprendizagem 
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compatíveis com os conteúdos lecionados (79,55%); às relações interpessoais com 

a turma (81,36%) e ao conhecimento atualizado dos conteúdos tratados na disciplina 

(86,21%). 

O item: utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como 

estratégias de ensino apresenta índices de satisfação um pouco mais baixos com 

60,80% nas escalas bom e ótimo e 33,76% nas escalas regular e fraco, sugerindo 

continuação de investimento nessa área. 

 

Variável Disciplina 

Na variável Disciplina, o conjunto das respostas dos estudantes também 

revela percentuais majoritários localizados nas escalas bom (3) e ótimo (4). A 

preponderância de respostas situadas nas escalas mais elevada dá indicativos de 

que os cursos de graduação estão sendo bem  avaliados pelos alunos, no que se 

refere às disciplinas ofertadas em cada curso, principalmente em relação à 

contribuição dos conteúdos das disciplinas estudadas para a formação dos 

estudantes com 82,99% de respostas nas escalas bom e ótimo; à adequação da 

carga horária das disciplinas em relação aos assuntos estudantos com 77,87%; à 

utilização de material didático relacionado à proposta das disciplinas (77,53%); à 

articulação entre os conhecimentos teóricos estudados nas disciplinas e as 

atividades práticas de ensino (75,03%) e ao acesso a conhecimentos atualizados 

e/ou contemporâneos na área de formação (81,14%). 

 

Varíavel Matriz Curricular  

O conjunto de respostas atribuídas à variável Matriz Curricular revela 

percentuais  bastante positivos no item “Oferta de matriz curricular compatível com 

os objetivos do curso” (73,59%), considerando a  incidência das respostas situadas  

na soma das escalas mais elevadas (bom e ótimo). 

Apesar  das respostas, nesse item, serem majoritárias, observa-se que há 

sigificatvo número de respostas com  avaliação regular e fraca em boa parte dos 

quesitos. São eles: “Oportunidade de desenvolvimento de programas, projetos ou 
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atividades de extensão universitária” (51,11%); a questão referente a “Oportunidade 

de desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e de atividades que 

estimulam a investigação acadêmica” registra 52,14%; o item “Oportunidade de 

desenvolvimento de experiências diversificadas de estágio supervisionado na área 

de formação” apresenta um percentual de 47,51% nessas escalas mais baixas; a 

questão “Possibilidade de inserção no mercado de trabalho” registra um percentual 

de 41,85% e o quesito “Oportunidade de realização de intercâmbios no país ou fora 

do país” (55,40%). 

Esses dados, com percentuais acima de 40% nas escalas regular e fraco, 

revelam a necessidade de uma atenção maior à matriz curricular dos cursos de 

graduação da UCSal, no que se refere  a uma maior oportunidade de  alunos e 

docentes participarem de eventos acadêmico-científicos e de  programas de 

iniciação científica; possibilidade dos estudantes realizarem experiências 

diversificadas de estágio curricular supervisionado, com participação direta do 

coordenador de estágios e elaboração de relatórios técnicos e acompanhamento 

individualizado durante o período de realização da atividade; e,  por último, maior 

oportunidade de preparação profissional e possibilidade de desenvolvimento de  

maior número de atividades relacionadas à  empregabilidade e inserção dos 

estudantes do mercado de trabalho. 

 

Variável Coordenação de Curso 

O conjunto de respostas atribuídas à variável Coordenação de Curso revela 

percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4), demonstrando a boa 

avaliação que os estudantes fazem da coordenação do curso. Apesar dos índices de 

respostas incidirem nas escalas mais elevadas ainda há percentuais significativos 

situados nas escalas fraco e regular. O quesito, por exemplo, que trata do 

“Relacionamento com o alunado” registra 35,68%, na soma das escalas fraco e 

regular. A questão “Presença durante os horários de funcionamento dos cursos” 

registra 35,85%, somando essas duas escalas, assim como a questão “Empenho na 

resolução das solicitações e necessidades dos alunos” totalizando 39,46% nessas 

escalas. O quesito “Planejamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas 

na unidade de ensino” registra 40,82% nas escalas referidas e, por fim, a questão 
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“Oportunidade de atuação dos estudantes, como representantes do curso, em 

órgãos colegiados (Centro Acadêmico – CA, Colegiados de Curso)” registando um 

percentual de 41,34% nas escalas mais baixas. 

Apesar da preponderância de respostas situadas nas escalas bom e ótimo, os 

índices significativos de respostas nas escalas regular e fraco, sugerem a  

necessidade de um maior cuidado e empenho por parte do coordenador de curso no  

atendimento  e acompanhamento do alunado nas suas solicitações, assim como no  

desenvolvimento de  atividades de planejamento e avaliação na sua unidade de 

ensino.  

 

 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 

49,40% a 43,74%. Os itens melhor avaliados foram: “Ambiente e instalações físicas” 

(89,88%), “Horário de funcionamento” (80,27%) e “Relacionamento dos funcionários 

com os estudantes” (63,30%), na soma das escalas bom e ótimo. 

Apesar da preponderância de respostas incidir nas escalas mais elevadas, a 

questão “Atendimento às solicitações e requerimentos dos alunos” registra 44,94% 

de insatisfação, somando essas duas escalas, assim como a questão 

“Disponibilidade para orientação e esclarecimento de dúvidas” totalizando 45,62% 

de respostas. 

Os dados demonstram que apesar do grau de satisfação do alunado com a 

SGC,  é muito importante que este setor  continue se empenhando em atender bem 

os estudantes, promovendo as modificações necessárias à superação dos aspectos 

acima  mencionados. 

 

Variável Infraestrutura Acadêmica 

O conjunto de respostas atribuídas à variável Infraestrutura Acadêmica revela 

percentuais majoritários nas escalas bom (3) e ótimo (4). O item melhor avaliado se 

referem às “Condições físicas das salas de aula” que registra um percentual de 
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69,98%, somando essas duas escalas mais elevadas. No entanto, há número 

significativo de respostas situadas nas escalas regular e fraco. A questão, por 

exemplo, que se refere a “Laboratórios de informática” registram um total de 47,51% 

incidindo nessas escala mais baixas. Chama também a atenção o percentual 

encontrado nas escalas fraco e regular para a questão “Acervo bibliográfico 

existente na biblioteca do seu campus, referente ao seu curso”, que totaliza 48,03% 

e, finalmente, o item “Recursos de comunicação institucional para resolução das 

demandas de seu curso” que registra 51,29% no somatório dessas escalas mais 

baixas. 

Considerando esses percentuais significativos de respostas, nas escalas 

regular e fraco, nos itens referidos, há necessidade de continuação de melhorias  na 

área de Infraestrutura física dos cursos de graduação que se referem, 

essencialmente, à estrutura e funcionamento dos laboratórios de informática, à 

utilização de recursos de comunicação institicional para divulgar as atividades 

desenvolvidas nos cursos de graduação, assim como à  infraestrura específica da 

biblioteca e  acervo bibliográfico que atenda a todos os  cursos, com oferta 

adequada de exemplares por aluno, incluindo bibliografia básica e complementar, 

periódicos, recursos de informática, de internet e de equipamentos que facilitem a 

pesquisa científica.  

 

Variável EAD (Disciplinas Semipresenciais)  

Na variável EAD (Disciplinas Semipresenciais), o conjunto das respostas dos 

alunos revela percentuais majoritários situados nas escalas bom (3) e ótimo (4), em 

todos os itens avaliados. São eles: “Resposta ágil e clara do professor tutor quanto 

aos questionamentos dos alunos”. O quesito que trata da “Oferta de conteúdo 

compatível com os objetivos e perfil de egresso do curso” registra 55,46%; o 

“Desempenho do Ambiente Virtual de Aprendizagem” registra 60,69% e o item 

“Material didático pedagógico (vídeos, seções, tarefas, fórum)” registra 59,82% de 

respostas nas escalas mais elevadas. 

Esses dados revelam que houve uma evolução da percepção dos alunos em 

relação a disciplina EAD, em relação às pesquisas anteriores e isso demonstra que 
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a Universidade está no caminho certo, fazendo os ajustes necessários para 

contínuas melhorias nesta área. 
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2. EIXOS E DIMENSÕES AVALIADAS 

O objetivo deste capítulo é apresentar um diagnóstico sobre a Universidade 

por eixo e dimensão do SINAES, com base nos resultados das pesquisas avaliativas 

de 2017; do conteúdo dos 2 (dois) relatórios anteriores de Autoavaliação 

Institucional (2015 e 2016) e dos relatórios de avaliação externa do MEC, desse 

mesmo período; dos relatórios de gestão 2014-2017; da Escuta UCSsal 2016 e dos 

relatórios setoriais 2017, explicitando uma análise global das atividades acadêmicas 

e de gestão desenvolvidas na Universidade, nas sua várias dimensões, tomando 

como  parâmetro de análise a política e as metas institucionais explicitadas no  PDI 

para o período 2016-2020.  

As questões orientadoras para o desenvolvimento deste capítulo foram:  

1. Quais foram os principais resultados encontrados/produzidos pela CPA 

em 2017, em cada eixo/dimensão de Avaliação Institucional? 

2. Quais foram os avanços em relação aos resultados das pesquisas 

anteriores? 

3. Quais são os desafios a serem enfrentados pela Universidade? 

Este capítulo está organizado em 5 (cinco) tópicos, correspondentes aos 5 

(cinco) eixos que contemplam as 10 (dez) dimensões dispostas no artigo 3º da Lei 

10.861. Em cada tópico são apresentadas as principais ações que foram realizadas 

pela Universidade, com base nas pesquisas avaliativas realizadas pela CPA, 

fazendo uma análise comparativa com os resultados dos anos anteriores. Em 

seguida é realizada uma análise crítica, evidenciando potencialidades e desafios da 

UCSal e de seus cursos em cada eixo temático/dimensão.  

Por último, são apresentados quadros sínteses, por dimensão do SINAES, 

resultantes da análise dos Relatórios Setoriais 2017, contendo as principais ações 

que foram programadas e realizadas em cada Curso/Setor. 
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2.1 Análise por Eixo e Dimensão 

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Este eixo refere-se aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional vinculados ao planejamento da Universidade e de seus cursos e à 

descrição, avaliação e   análise das atividades  que foram realizadas nesta área, no 

período de 2015 a 2017, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento da 

Universidade. 

O que está proposto no PDI 2016-2020 é a articulação entre avaliação interna 

e o planejamento institucional como forma de “consolidar a cultura de autoavaliação 

e de planejamento mediante a implantação de processos contínuos e permanentes”.  

Para consolidar a autoavaliação na Universidade como um todo há ainda uma 

meta Institucional de ampliar a atuação da CPA para os cursos de graduação 

através de uma comissão de articulação cursos/CPA.  Na perspectiva da Avaliação 

Externa é também propósito da Universidade para os próximos anos “dar  ênfase 

aos resultados do ENADE, CPC, IGC como estratégia de planejamento e 

consolidação da postura Universitária a favor da melhoria dos cursos e do 

desempenho da Universidade” (PDI, p. 43). 

Os resultados das pesquisas avaliativas realizadas pela CPA, com a 

comunidade acadêmica, analisados e apresentados nos Relatórios de Autoavaliação 

Institucional, no período 2015-2017, revelam que, de um modo geral, no quesito 

Planejamento e Avaliação, existe um bom grau de satisfação por parte da 

Comunidade Acadêmica. Há elementos bastante positivos evidenciados nos 

resultados das pesquisas e nos relatórios setoriais e de gestão, com  participação 

direta dos diversos sujeitos ligados às várias instâncias institucionais, que  reforçam 

esta ideia, como por exemplo,  as pesquisas avaliativas  realizadas pela CPA que 

subsidiam o  planejamento do semestre, tanto da Instituição quanto dos cursos de 

graduação, a revisão dos PPCs dos cursos com a participação da coordenação e 

NDEs, reuniões da coordenação com os NDEs para apropriação da legislação do 

MEC com vistas a um bom desempenho nas visitas in loco, boa participação dos 

cursos de graduação na elaboração da avaliação integradora, entre outras. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

107 
 

Em relação aos processos de autoavaliação institucional e às ações 

realizadas a partir de 2015, destaca-se, ainda, além da elaboração dos relatórios 

anuais de autoavaliação, a participação da CPA na comissão  gestora do PDI,  

colaborando no processo de elaboração e implementação desse plano de 

desenvolvimento institucional  com projeção  de objetivos e metas para os próximos 

anos,  sistematização de todas as informações da Universidade, tendo como base 

os relatórios de avaliação interna e externa e uma série de ações de divulgação da 

CPA para melhor participação da comunidade acadêmica nas atividades de 

planejamento e  avaliação institucional. São exemplos dessas ações: realização de 

campanha institucional com apoio da ASCOM para sensibilizar os estudantes a 

participarem mais ativamente das pesquisas avaliativas; reuniões com os 

Coordenadores dos Cursos para a apresentação dos resultados das pesquisas e 

para consolidar o projeto de autoavaliação na graduação; visitas às salas de aula, 

divulgação dos resultados dos relatórios por meio de gráficos, murais, boletins 

informativos e internet. 

Sobre os resultados das pesquisas avaliativas em 2017, no que se refere à 

dimensão Planejamento e Avaliação, observa-se que, em 2017, o conjunto das 

respostas dos estudantes, na sua maioria, mostra uma percepção positiva dos 

estudantes no que se refere ao planejamento da atividade docente, pelos seus 

professores, assim como a elaboração de instrumentos de avaliação da 

aprendizagem, compatíveis com os conteúdos lecionados em aula, com os 

percentuais preponderantes de respostas nesses dois itens nas escalas bom e ótimo 

(76,94% e 80,59%, respectivamente).  Da mesma forma os resultados das 

avaliações anteriores demonstram avaliação positiva dos estudantes nesses 

quesitos, considerando que em 2016, por exemplo, o somatório dessas duas 

escalas, bom e ótimo, foi de 76,16% e 79,71%, respectivamente. 

No começo da nova gestão, em 2014, a Escuta UCSal revelou indicativos de 

pontos frágeis da Universidade nesta área e que levou a Reitoria, a partir de 2015, a 

adotar medidas estratégicas e implantar ações institucionais com vistas à superação 

dos problemas detectados. Esses problemas se relacionavam, à época, à ausência 

de um Projeto de Autoavaliação para a Universidade, assim como um Plano 

Estratégico Institucional que pudessem indicar o caminho futuro e resolvessem, por 
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exemplo, os aspectos frágeis relacionados às avaliaçãoes das comissões do MEC, 

tanto no que se refere ao Recredenciamento Institucional  quanto ao 

Reconhecimento e Renovação do Reconhecimento dos cursos, considerando que  

muitos cursos  da UCSal tinham conceito inferior a 3, demandando novas visitas e 

novos investimentos por parte da Universidade. 

 Especificamente em relação à Autoavaliação Institucional, as pesquisas 

evidenciaram a necessidade de ampliação da autoavaliação para os cursos de 

graduação, uma maior aproximação da dimensão interna com a avaliação externa, a 

busca de elementos motivadores para ampliar a participação da comunidade 

acadêmica nas pesquisas avaliativas e promoção de seminários e debates com a 

comunidade acadêmica sobre os processos e os resultados da avaliação 

institucional. 

 Do ponto de vista operacional, apresentam-se a seguir as ações gestoras 

desenvolvidas pela UCSal, no período de 2015/2017, a partir daquilo que disseram 

os Docentes, Discentes e Técnicos que participaram das pesquisas, dos insumos 

encaminhados pelos Relatório Setoriais dos Cursos de Graduação, das Pró-

Reitorias, Núcleos e Setores da Universidade, dos relatórios das avaliações externas 

e das metas e objetivos gerais formulados no PDI relacionados ao desenvolvimento 

da política de atuação da Universidade nessa  área. 

Durante o período 2015/2017 a nova gestão da UCSal fez um grande esforço 

para incorporar, gradativamente, um trabalho estratégico voltado para área de 

planejamento e avaliação, buscando conhecer, organizar, racionalizar e implementar 

medidas pedagógicas e administrativas capazes de dotar a Instituição de melhoria 

acadêmica. A elaboração do PDI 2016-2020, do Projeto de Autoavaliação 

Institucional, a consolidação dos processos avaliativos com a aplicação de 

pesquisas avaliativas para toda a comunidade acadêmica (estudantes, professores e 

funcionários), a criação de Grupos de Trabalho (GT) e Comissões Específicas para 

estudo e aprofundamento de temáticas importantes da Universidade e proposição de 

novos projetos a serem implementados na universidade; a criação de instrumentos 

de acompanhamento gerencial de forma a dar suporte à Reitoria nas tomadas de 

decisão; a elaboração de planos orçamentários da Universidade e dos cursos de 

forma a se elegerem os temas prioritários que devem compor o escopo do 
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planejamento em curto prazo, são algumas das ações implementadas pela Reitoria 

nesse período.  

Numa visão mais voltada para a tecnologia da informação e da comunicação, 

vários projetos de gestão foram desenvolvidos na UCSal, em decorrência dos 

processos avaliativos: 

• Substituição do sistema de gestão integrada (ERP) SAGU pelo ERP 

TOTVS. 

• Implantação do projeto Google for Education para todos os 

professores, de graduação, proporcionado práticas de metodologias 

ativas 

• Implantação da primeira fase da rede sem fio (wifi) com cobertura de 

75% dos campi. 

• Reestruturação da infraestrutura de datacenter, necessária para maior 

segurança das informações e dados institucionais. 

• Implantação do sistema profissional Call Center para melhor 

atendimento aos alunos. 

• Implantação do sistema PERGAMUM, funcionando de forma integrada 

e melhorando a rotina diária dos usuários da Biblioteca. 

  Assim, os processos de autoavaliação têm provocado a revisão de 

planejamentos, adoção de novas políticas institucionais, medidas corretivas que 

asseguram que os juízos de valor construídos a partir das informações obtidas são 

indispensáveis para os ajustes de “rumos” assumidos pela Universidade em seu 

PDI. 

 Além dos processos internos de avaliação, destaca-se que a Universidade 

faz uso das avaliações externas de cursos e  as observações explicitadas nos 

relatórios de avaliação externa, após as visitas in loco, permitem identificar quais são 

os pontos que necessitam de mais atenção e mostram os avanços em relação ao 

período anterior.  As visitas realizadas no período de 2015/2017 revelam a 

percepção positiva que os  avaliadores têm sobre a Universidade e os cursos de 

graduação e sobre os processos de autoavaliação desenvolvidos na UCSal e a   

atuação da CPA na condução desse processo.  
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Há, no entanto, alguns itens da avaliação externa que ainda se constituem em 

desafios para a Uniuversidade, considerando que foram também apontados pela 

Avaliação interna como pontos que ainda precisam melhorar. As Comissões do MEC 

registraram a  necessidade de se elaborar, pelas coordenações de cursos,  um 

plano de melhorias em função dos relatórios encaminhados, a cada semestre, 

registraram  a necessidade de melhorias  nas  metodologias usadas pelos 

professores em sala de aula;  na  produção científica, cultural, artística e tecnológica 

dos cursos de graduação;  gabinetes para professores de tempo integral, titulação e 

experiência dos professores  tutores.  Esses itens foram introduzidos no plano de 

ação estratégica da Universidade para 2018, para compor o escopo de 

planejamento a curto prazo, através dos planos de trabalho, com a respectiva 

descrição das  atividades e responsabilidades de execução.  

A dimensão Planejamento e Avaliação vêm sendo, portanto, incorporada à 

dinâmica institucional na atualidade e para garantir eficiência a todo esse processo 

foi proposta a criação de uma Pró-Reitoria de Planejamento vinculada à Reitoria, 

que passará a fazer parte do novo desenho organizacional da UCSal, no contexto da 

reestruturação da Nova UCSal, cuja organização e funcionamento estão sendo 

delineados, com a  proposição  de um sistema de inteligência Institucional,  que 

desenvolverá novas  atividades e planos estratégicos necessários à consistência 

dos dados Institucionais e melhoria acadêmica e administrativa da Instituição. 

           É apresentado a seguir um quadro síntese complementar com as principais 

ações realizadas pela Universidade, no âmbito dos cursos de graduação, das pró-

reitorias, núcleos e setores, na dimensão Planejamento e Avaliação: 
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Principais ações realizadas na Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional - Eixo 1.  

Relatórios setoriais 

Quadro 28:  Ações Realizadas na Dimensão 8: Planejamento e Avaliação – Eixo 1.  
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Preparação do Curso para 
Reconhecimento pelo MEC, previsto a 
partir de 2017. (Curso de Nutrição) 

- Revisão do PPC do Curso. 

- Envio do 1º formulário eletrônico do 
processo de reconhecimento do Curso junto 
ao MEC. 

Planejamento prévio, com possibilidades de 
ajustes e previsão de situações de 
fragilidades do Curso, antes do processo de 
reconhecimento. 

Necessidade de ajustes de 
investimentos em bibliografia, ajustes 
estruturais de alguns laboratórios e 
adequação de carga horária docente 
extraclasse, respeitando a situação 
econômica da UCSal e do cenário 
nacional. 

Avaliação do Curso pelos estudantes 
através do questionário eletrônico proposto 
pela CPA. (Curso de Nutrição) 

Estímulo aos discentes no acesso e 
preenchimento do referido questionário.  

Aumento no percentual de adesão dos 
estudantes no preenchimento do 
questionário (12,3% em 2016.2 para 33,56% 
em 2017.1). 

Reduzido entendimento dos 
estudantes em alguns das questões 
do questionário eletrônico da CPA, a 
exemplo dos itens: estágio 
supervisionado; possibilidade de 
inserção no mercado de trabalho. 

Análise das avaliações da CPA para 
planejamento do semestre. (Curso de 
Biomedicina) 

Verificação dos componentes negativos do 
curso na ferramentas de escuta.  

Identificar os pontos negativos da gestão 
com o objetivo de  realizar o planejamento 
estratégico. 

Observamos que a participação dos 
alunos nestas ferramentas é baixa, 
não tendo, portanto, uma 
representatividade. 

Análise das avaliações da CPA para 
planejamento do semestre. (Curso de 
Biomedicina) 

Verificação dos componentes positivos do 
curso nas ferramentas de escuta. 

Identificar os pontos positivos da gestão com 
o objetivo de  manter as políticas que já 
estão funcionando corretamente. 

Assim como no anterior a baixa 
adesão faz com que não tenhamos 
uma representatividade dos dados 
para o curso. 

Avaliação integradora. (Curso de 
Geografia) Avaliação integradora. 

- Qualidade do curso. 

- Apoio institucional. 
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ENADE (Curso de Geografia) ENADE. 
- Grande empenho docente. 

- Apoio institucional. 
 

Integração entre as aulas teóricas e 
práticas (Curso de Geografia) Integração entre as aulas teóricas e práticas. 

- Grande empenho docente. 

- Apoio institucional. 
 

Consolidação da nova matriz curricular. 
(Curso de Música) 

Reuniões regulares com o NDE e demais 
membros do corpo docente para a 
consolidação da nova matriz curricular de 
2017.2, organização da semana da Música 
2017, organização das ações de apoio e 
preparação dos inscritos para a realização do 
ENADE 2017, participação do Curso na 20ª 
SEMOC. (Curso de Música) 

Discussões ampliadas sobre as 
possibilidades de melhorias do Curso, 
envolvendo NDE e restante do corpo 
docente, especialmente após a visita da 
Comissão do MEC e a avaliação positiva 
recebida pelo Curso. 

A demora na publicação da Portaria 
de Renovação de Reconhecimento 
do Curso impediu a realização de 
processo seletivo para o ingresso de 
calouros em 2017.2 e tal situação tem 
impactado na expansão do Curso. 

Aprimoramento das ações do conjunto do 
Curso através da avaliação da 
aprendizagem. (Curso de Filosofia) 

- Produção acadêmica dos professores e 
alunos na elaboração dos TCC. 

- Alguns professores já adotam a avaliação 
continuada. 

Socialização destes trabalhos em eventos 
nos diversos âmbitos universitário e 
comunitário. 

Dificuldades nos alunos aceitarem a 
nova forma de avaliação sem a prova 
final tem causado muito desconforto. 

Boa disposição do Curso na avaliação 
integradora. (Curso de Filosofia) 

Todos os alunos do semestre fizeram a 
avaliação integradora. 

É positiva, inovadora e reforça os conteúdos 
do semestre. 

Ainda tem que ser trabalhado com os 
alunos e os professores. 

Criação de relatório específico e anexado 
ao relatório geral CPA. Sintonia cada vez 
maior com o PDI. (Curso de Filosofia) 

Produção de relatórios de autoavaliação do 
Curso para encaminhamento à CPA. 

Poderia ter uma maior participação do curso 
na CPA. 

- Falta de tempo. 

- Reuniões. 

Consolidação do Projeto Pedagógico do 
curso. (Curso de Filosofia) 

Implantação e concretização do projeto 
pedagógico 

É uma metodologia e estratégia básica para 
o andamento do Curso. Repasse aos alunos. 

Incentivo aos professores participarem das 
reuniões convocadas pela Pró-Reitoria da 
Graduação para o crescimento destes. 
(Curso de Filosofia) 

Sempre se participa dos eventos propostos 
pelas Pró-Reitorias.  Não participam todos os Professores. 
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Escuta dos alunos de todos os semestres 
do Curso realizada pelo Centro Acadêmico 
(CA) através de Formulário de Avaliação 
Qualitativa Docente. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Preenchimento de formulários de Avaliação 
Qualitativa docente pelos alunos do curso (em 
2017). 

- Total de 94 avaliações de Professores de 
todos os semestres do Curso. 

- O processo de coleta foi conduzido pelos 
Alunos do Centro Acadêmico a fim de deixar 
os Alunos mais à vontade para opinar. 

- Aproximação dos Alunos com o Centro 
Acadêmico e vice-versa. 

- Incentivo à participação política dos 
estudantes. 

- Incentivo ao senso de responsabilidade e 
pertencimento ao curso e a instituição. 

- Limitada capacidade financeira da 
instituição para atender as demandas 
de ordem estrutural. 

- Resistência de alguns docentes em 
acolher às críticas dos estudantes. 

- Resistência de alguns docentes em 
promover mudanças nas suas 
práticas. 

Escuta Individual dos Alunos pelo 
Coordenador e membros do NDE do Curso 
(Plantão Pedagógico). (Curso de 
Fisioterapia) 

Presença constante do NDE na Coordenação, 
com horários publicados no mural, a fim de 
atender às demandas dos Alunos nos três 
turnos. 

- Aproximação do NDE com o corpo docente 
e discente. 

- Maior celeridade na resolução de 
pendências e conflitos. 

Pouca participação dos alunos do 
turno da noite. 

Acompanhamento do curso pelo NDE. 
(Curso de Fisioterapia) Reuniões semanais do NDE. 

Escuta contínua das percepções dos 
professores do NDE em relação ao que está 
acontecendo no curso em todos os âmbitos. 

Mudanças na constituição do NDE 
durante o ano. 

Planejamento e avaliação. (Curso de 
Fisioterapia) 

Análise dos Relatórios da CPA 2016.2 e 
2017.1 

Indicadores norteadores para o 
planejamento de ações futuras do curso. 

Baixa adesão dos estudantes. Em 
2016.2 apenas 16 responderam ao 
questionário, e em 2017.1, somente 
20. 

Reuniões com o NDE. Pesquisar e discutir 
no NDE estratégias associadas ao 
mercado regional que elevem a captação 
de alunos. (Curso de Ciências Biológicas) 

- Reuniões temáticas com o NDE. 

- Proposição de estratégias associadas ao 
mercado regional que elevem a captação de 
alunos. 

Captação de novos alunos apta a atender as 
demandas do mercado regional. 

Falta de publicidade direcionada ao 
Curso de Ciências Biológicas. 

Reuniões com o NDE. Apropriação dos 
princípios básicos e exigências do MEC e 
CFBio em relação ao Bacharelado em 
Biologia, visando ajustar as ementas das 
disciplinas. (Curso de Ciências Biológicas) 

Diversas reuniões  do NDE para discutir e se 
apoderar das exigências e princípios do MEC 
e CFBio em relação ao Bacharelado em 
Biologia. 

Plano de ensino didaticamente e 
tecnicamente qualificado. 

Falta de interesse de alguns 
Professores no processo. 
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Aulas de campo, visando proporcionar aos 
novos estudantes experiências práticas em 
ambientes naturais. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Aulas de campo multidisciplinar, com a 
participação de diversos Professores de 
disciplinas afins, coordenadas pelo 
Coordenador do Curso e pelos Professores 
Anderson Abbehusen, Eder Carvalho, Katia 
Benati e Moacir Tinôco. As atividades 
ocorreram na Reserva Ecológica Adília 
Paraguassú – Mucugê – Bahia, na Ilha dos 
Frades na APAP Baia de Todos os Santos e 
na Reserva Sapiranga – Litoral Norte da 
Bahia. Os estudantes tiveram como atividade 
avaliativa a produção de relatórios técnicos a 
partir de dados coletados nas áreas naturais. 

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

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

Semana de acolhimento dos novos alunos 
do curso de Ciências Biológicas. (Curso de 
Ciências Biológicas) 

Os novos estudantes visitaram com 
supervisão do Coordenador do Curso e 
Professores do NDE as instalações do 
campus de Pituaçu para conhecer as salas de 
aula, Laboratórios de informática, setores 
administrativos, laboratórios de informática, 
setores administrativos, laboratórios didáticos, 
grupos de extensão (sabiá) e Grupos de 
pesquisas (NEBIC, NIEZ e ECOA). 

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

 

Conclusão do Regimento Interno do TCC. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

Reuniões com o Professor responsável pelo 
TCC em Biologia, Prof. Marcelo Dias, que 
permitiu que todos os professores do NDE, 
com suas vastas experiências, pudessem 
contribuir na finalização e revisão do RI do 
TCC. 

Contribuir para a construção de um RI do 
TCC bem alinhado com as propostas do 
curso de Ciências Biológicas. 

 

Reuniões Institucionais. (Curso de 
Enfermagem) 

Realizações de 8 reuniões com o Núcleo 
Docente Estruturante e RTC. 

Melhorar a integração entre as diversas 
atividades do NDE. 

Conciliar disponibilidade de horários 
dos Professores. 
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Acompanhamento do estágio através da 
avaliação da atuação do supervisor na 
perspectiva do aluno. (Curso de 
Enfermagem) 

- Aplicação do instrumento de avaliação nos 
campos de estágios. 

- Relatório de avaliação da atuação dos 
Supervisores de Estágio. 

- Utilização da Unidade Saúde de 
Enfermagem – UNIENF, como campo de 
estágio curricular. 

- Maior participação de alunos e 
supervisores de estágio nas ações 
acadêmicas, propiciada pela atuação na 
UNIENF – unidade saúde de Enfermagem. 

- Maior participação dos campos de estágio 
com o curso. 

Disponibilidade dos professores de 
estágio para uma maior participação 
nas ações do curso (motivada por 
desempenho de atividades em outras 
instituições hospitalares/unidade 
saúde). 

Reuniões com professores. (Curso de 
Enfermagem) 

Realizadas 5 reuniões com professores 
(estágio e teoria) 

Adequação das normas e rotinas. 

Adesão professores, dificuldade 
devido disponibilidade horários 
professores, principalmente os 
horistas 

Instrumento de avaliação aluno-supervisor 
e autoavaliação do aluno. (Curso de 
Enfermagem) 

A aplicação do instrumento nos campos de 
estágios. 

Melhora do desempenho de supervisores e 
alunos, com melhor percepção da atuação 
em estágio. 

Necessidade de maior 
conscientização dos alunos a ser 
desenvolvida pelos supervisores. 

Comemoração do cinquentenário do Curso 
de Enfermagem – ANO JUBILAR – da 
Semana de Enfermagem com a realização 
de atividades nos três turnos. (Curso de 
Enfermagem) 

- Palestras, cursos. 

- Ações para a comunidade interna e externa 
prestada pela UNIENF: atendimentos, 
imunização, palestras. 

- Café da manhã com professores e alunos no 
Restaurante da Universidade. 

Participação de docentes, discentes 
convidados e Centro Acadêmico de 
Enfermagem. 

 

Unidade de Enfermagem (UNIENF). 
Avaliação primeiro ano de funcionamento. 
(Curso de Enfermagem) 

- Elaboração de protocolos, autorização de 
responsabilidade técnica da unidade pelo 
Conselho Regional de Enfermagem – 
COREN. 

- Autorização pela Prefeitura. 

- Aguardando visita Vigilância sanitária – 
última etapa. 

Desenvolvimento de ações interdisciplinares 
com os Cursos de saúde: biomedicina, 
fisioterapia, nutrição. 

Adequação a normas de 
atendimento: material e humano. 
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Acompanhamento do estágio através da 
avaliação do campo de estágio. (Curso de 
Enfermagem) 

Visita aos campos de estágio. 

Criação de um instrumento de avaliação do 
campo de estágio para avaliar as condições 
para o desenvolvimento e aproveitamento de 
estágio. 

Não ter realizado as visitas com mais 
regularidade. 

Adequação do quadro de Professores 
superiores de estágio. (Curso de 
Enfermagem) 

Redução do quadro de professores de 
estágio. Atuação dos supervisores em dois 
turnos de estágio: manhã e tarde. 

- Melhor qualificação do aprendizado prático. 

- Melhor adequação da relação quantitativa 
professor/aluno nos campos de estágio. 

Adequação do quadro de Professores 
supervisores de estágio. 

Organização da documentação para 
liberação dos estágios curriculares. (Curso 
de Enfermagem) 

- Estabelecimento de  normas para a 
solicitação dos documentos necessários para 
os estágios através de comunicação no site 
da UCSal, e contato via e-mail com os alunos. 

- Calendário para a entrega documentos antes 
do início do semestre letivo, facilitou o 
processo. 

Criação de um modelo padrão de 
documentação necessária para os estágios 
preenchida pelos alunos no próprio site da 
UCSal, viabilizaria o processo já implantado. 

Prazo para entrega dos documentos 
nos campos de estágio insuficiente, 
considerando que o sistema fica 
disponível para matrícula, até do 
início do semestre. 

Organização da Avaliação Integradora do 
Curso de Enfermagem (eixo básico e 
profissionalizante). (Curso de Enfermagem) 

- Divisão das provas por semestre. 

- Recebimento das provas, calendário 
previamente estabelecido antes do início do 
semestre. 

Avançar mais na proposta pedagógica de 
integração do conhecimento do aluno 
durante o semestre através de capacitação 
do corpo docente. 

Maior e melhor compreensão da 
proposta pedagógica pelos 
professores. 

Atualização dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Bacharelado e Licenciatura. 
(Curso de Educação Física) 

Reuniões com o NDE, professores e 
estudantes. Atualização dos PPC. Não se aplica. 

 

Avaliação integradora. 

 

Proposição em reunião do CONSEP da 
Avaliação Integradora. 

Aproximação dos estudantes ao modelo de 
instrumento de avaliação proposto. 

Disponibilidade dos estudantes e 
professores. 
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Encontros mensais com alunos e 
lideranças, realizando coleta de 
impressões. (Curso de Psicologia) 

Três reuniões realizadas com os dois 
semestres do curso. 

- Criação do Centro Acadêmico de 
Psicologia. 

- Criação de uma liga acadêmica de estudos 
clínicos em Psicologia. 

- Falta de recursos financeiros. 

- Número pequeno de alunos no 
curso, o que dá a ideia de 
esvaziamento. 

Escuta individual dos alunos pelo 
Coordenador. (Curso de Psicologia) 

Atendimento presencial e via whatsapp, pelas 
manhas e/ou tarde. 

- Rapidez na identificação de problemas. 

- Resolução rápida de conflitos. 

- Mapeamento de satisfação com a IES. 

 

Encontros com o NDE. (Curso de 
Psicologia) 

Reuniões semanais com o NDE. Reflexões sobre a implantação do curso, 
sobretudo estágios. 

Falta de alguns membros do NDE. 

Reestruturação do quadro docente. (Curso 
de Gastronomia) 

Reestruturação do quadro docente.  Professores com mais aptidão para as 
disciplinas lecionadas. 

Falta de conhecimento do 
funcionamento da instituição. 

Nova Coordenação. (Curso de 
Gastronomia) Nova Coordenação. 

Mais visibilidade no mercado de gastronomia 
baiano.  

Avaliação Integradora. (Curso de 
Engenharia Civil) 

Realização de Avaliação Integradora para 
Alunos no 1º e 2º semestres. Formação do alunado. Alunos não semestralizados. 

Acompanhamento da implantação 
gradativa do PPC do Curso. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Implantação do Curso de acordo com o PPC 
elaborado. 

- Inserção de novas disciplinas. 

Possibilidade de acompanhamento dos 
processos de avaliação institucional.  
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Reavaliação constante do PPC à luz dos 
resultados obtidos durante o andamento do 
Curso. (Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Adaptação dos planos de curso e dos 
cronogramas de aula de acordo com os 
resultados obtidos junto aos Discentes. 

- Elaboração dos planos de curso para as 
disciplinas novas a serem oferecidas. 

- Rápida adaptação dos conteúdos 
curriculares às especificidades de cada 
turma. 

- Disponibilidade dos novos professores para 
a discussão dos respectivos planos de 
ensino. 

- Ajuste e compatibilização das referências 
bibliográficas a partir das sugestões e do 
acervo existente na Biblioteca. 

 

Adaptação do PPC de acordo com os 
critérios de avaliação do MEC. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

Acompanhamento da Matriz Curricular 
implantada em 2017/1, a partir da observação 
dos ditames da legislação do MEC pertinentes 
ao curso. 

Formação de corpo docente familiarizado 
com a interdisciplinaridade e com as 
inovações propostas para o curso. 

 

Acompanhamento do processo de 
elaboração das questões e dos resultados 
da Avaliação Integradora. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

Participação nas reuniões institucionais sobre 
a Avaliação Integradora (por semestre). 

Contribuição por parte dos docentes e dos 
discentes para o aperfeiçoamento do curso 
durante o trajeto de implantação do PPC. 

- Elaboração das questões pelos 
professores com base em conteúdos 
não ministrados, resultando na 
necessidade de anulação de 
questões. 

- Necessidade de articulação e 
discussão entre os professores, por 
área (projeto, urbanismo, história e 
tecnologia). 

Avaliação de projetos de pesquisa – 
graduação, mestrado e doutorado, 
conduzidos por princípios de defesa à 
dignidade e integridade dos participantes 
da pesquisa com seres humanos. 
Adotando as orientações das Resoluções 
466/12 e 510/2016. (Comitê de Ética em 
Pesquisa - CEP) 

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

Desburocratização dos projetos avaliados 
pelos CEP, assim como, a subtração da 
imagem negativa do Sistema CEP/CONEP. 
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Elaboração de pauta das reunões durante 
o semestre. (Comitê de Ética em Pesquisa 
- CEP) 

Envio das pautas para conhecimento dos 
membros dos assuntos que serão tratados na 
referida reunião. 

Condução da reunião com a garantia dos 
princípios de defesa à dignidade e 
integridade dos participantes da pesquisa 
com seres humanos. Adotando as 
orientações 466/12 e 510/2016. 

 

Atendimento e orientação aos 
pesquisadores. (Comitê de Ética em 
Pesquisa - CEP) 

Foram atendidos semestralmente em média 
96 pesquisadores. Os atendimentos são 
realizados presencialmente, por e-mail e 
contato telefônicos. 

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

- Quebra do estereótipo do Sistema 
CEP/CONEP. 

Demandas com curto prazo de tempo 
para submissão e distribuição. 

Atualização de dados dos membros do 
CEP. (Comitê de Ética em Pesquisa - CEP) 

Encaminhamento do formulário de atualização 
de dados dos membros do CEP. 

A confirmação da CONEP da atualização 
dos dados cadastrais dos membros do CEP. 
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Padronizar os instrumentos para 
sistematização dos dados (planilhas, 
formulários, relatórios). (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

- Discussão interna, reunião de documentos e 
elaboração de esboços de editais semestrais 
para a proposição interna de atividades e para 
a seleção de monitores voluntários, bem como 
de manual normativo na PROEXT. 

- Elaboração e publicação de relatórios finais 
das três edições do UCSal em Movimento 
2017. 

- Elaboração de Portfólio institucional de 
atividades do UCSal em Movimento. 

- Aproximação do Núcleo de Interação e 
Assistência à Comunidade (NIASC) em 
relação ao Núcleo de Cursos e Eventos (NCE) 
para assimilação de novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) e a 
consequente padronização dos canais 
utilizados pela PROEXT. 

- Padronização  dos instrumentos para 
sistematização dos dados, com a 
implementação de pesquisa de satisfação. 

- Perspectiva de otimização dos processos e 
melhor gerenciamento dos recursos. 

- Consolidação da autopercepção e 
autoavaliação institucional. 

- Perspectiva de identificação de novas 
possibilidade de atuação ou intervenção a 
partir de uma análise mais sistêmica. 

- Facilitação das análises dos dados para 
futuras proposições. 

- Dada a natureza recente da 
PROEXT, dificuldade para 
alinhamento ou mesmo ausência de 
informações necessárias à 
formulação destes novos 
documentos. 

- Pouca adesão à avaliação dos 
cursos de extensão. 

- Indisponibilidade provisória do 
sistema TOTVS para a Extensão. 
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Instituir avaliação de reação dos Cursos, 
eventos e projetos (clientes e parceiros). 
(Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

- Realização de reunião avaliativa da gestão 
com todos os colaboradores da PROEXT. 

- Criação e utilização de formulário digital de 
avaliação interna do UCSal em Movimento. 

- Promoção de maior integração da equipe 
de modo a favorecer interações internas 
mais eficazes. 

- Possibilidade de monitoração da eficiência 
e da eficácia do programa UCSal em 
Movimento. 

- Feedback para a PROEXT e para os 
proponentes das atividades do UCSal em 
Movimento, o que permite ações corretivas. 

- Constatação de que colaboradores 
não se conheciam entre si, fato que 
potencializa a despersonalização das 
relações. 

- Adesão espontânea ao 
preenchimento do formulário de 
avaliação do UCSal em Movimento, 
potencializando amostras pouco 
representativas. 

- Ausência de indicadores de 
desempenho claros e previamente 
definidos. 

Adequação do novo sistema acadêmico 
para atender as demandas do CEAD. 
(Centro de Educação a Distância) 

Integração do novo Sistema Acadêmico – 
TOTVS, com o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA, garantindo a 
atualização automática de alunos 
matriculados, cancelados e trancados. 

- Unificação de scripts. 

- Atualização automática da base de dados. 
Servidor local. 

Preparação para o credenciamento 
institucional. (Centro de Educação a 
Distância) 

Atividades voltadas para a preparação do 
credenciamento institucional. 

Plano de ação dentro do esperado. Mudança da legislação alterando os 
instrumentos de avaliação. 

 Fonte: CPA – UCSal. 
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 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Esta seção tem como objetivo verificar a coerência entre as ações realizadas 

pela UCSal nas duas dimensões do SINAES, Missão e PDI e Responsabilidade 

Social  e os objetivos, metas e ações estabelecidas no PDI.  

Estas dimensões integram o eixo Desenvolvimento Institucional e referem-se 

aos princípios e valores fundamentais da UCSal que dão sentido à sua missão como 

Universidade Católica, relacionada às politicas e ações de desenvolvimento da 

Universidade. 

 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

A UCSal desenvolveu, no período 2015- 2017, diversas atividades para 

atender aos objetivos estabelecidos em   seu PDI 2016/2020. Este documento 

destaca o significado humanístico da vida universitária e aponta como meta a 

“disseminação da missão institucional da UCSal em toda a comunidade acadêmica e 

o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento das políticas e do 

cronograma definidos no PDI, nos PPCs e nos demais projetos pedagógicos”. 

 Houve, no período 2015-2017, ampla e contínua disseminação da missão e 

valores da Universidade em diversos espaços de convivência acadêmica 

distribuídos nos campi de Pituaçu e Federação.  Foi criada uma comissão específica 

com o objetivo de realizar reflexões e estudos sobre a missão da Universidade e 

estratégias de sua divulgação como, por exemplo, no  portal da Universidade e nos 

principais documentos institucionais: Estatuto, Relatórios de Autoavaliação 

Institucional,  PDI 2016-2020,  Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs. 

Nesse período algumas ações pedagógicas foram efetivadas pela UCSal, 

numa perspectiva de se recolocar para a comunidade acadêmica a necessidade do 

fortalecimento da sua Missão Institucional. Para isso, foram realizados encontros, 

seminários e trabalho de assessoramento às Coordenações em Geral e NDE dos 

cursos, tendo como referência uma reflexão crítica da sua missão institucional.  

As ações que foram realizadas na UCSal, ligadas ao desenvolvimento 

institucional e à gestão administrativa, estão relacionadas à eficiência na utilização 

dos recursos organizacionais, ao estabelecimento de normas e procedimentos para 

cada Setor, à implantação de sistemas de avaliação nas diversas áreas e setores. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

123 
 

Desde 2015, a UCSal iniciou um processo de reestruturação de seu quadro 

funcional, com base na análise de seu desempenho e nos resultados das avaliações 

internas, promovidas pela CPA, e que estão dando um novo reordenamento à 

Universidade, considerando uma relação mais eficiente no quantitativo de alunos 

matriculados na graduação e na pós-graduação, o quantitativo de professores e 

funcionários e a sustentabilidade financeira da Universidade. 

As ações relacionadas à gestão acadêmica, também referenciadas no PDI, 

estão voltadas, essencialmente, para o acompanhamento do PDI e do cumprimento 

do cronograma das metas e ações propostas e, nesse contexto, foi constituída uma 

comissão, desde 2016, envolvendo representante da CPA, da PI, das Pró-Reitorias 

de Graduação e Pós-Graduação e da Administração Executiva para 

acompanhamento da implementação das metas e ações estratégicas do PDI e as 

ações efetivamente realizadas pela comunidade acadêmica e administrativa. 

Diversas reuniões foram  realizadas pela comissão, ao longo do ano de 2016  e em  

2017 essa comissão gestora continuou sua atividades e realizou algumas encontros 

com toda a comunidade  para avaliação das ações até então realizadas,  e elaborou 

um cronograma de atividades avaliativas preparatórias para o Recredenciamento da 

UCSal em 2020. 

Discutiu-se, entre os membros da comissão do PDI, a necessidade de se 

realizar uma simulação interna de  recredenciamento da UCSal,  com o objetivo 

inicial de se analisar tecnicamente a situação em que a UCSal se encontrava,  em 

relação aos parâmetros avaliativos contidos no Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa para fins de Recredenciamento. 

Foi apresentada uma proposta pela Comissão para a realização dessa 

simulação do recredenciamento da UCSal, articulando as ações realizadas pela 

Universidade com os  indicadores avaliativos do Instrumento de Avaliação 

Institucional  Externa, distribuídos pelos membros da comissão gestora do PDI, 

considerando os eixos e dimensões do SINAES analisados no instrumento.  

Cada componente da comissão, junto com os gestores e os responsáveis 

diretamente pela implementação das ações do PDI, analisaram cada item do 

instrumento e atribuíram um conceito a cada item avaliado.  A comissão gestora do 

PDI elaborou propostas de correções  e ajustes desse documento e atribuiu um 
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conceito final para a Universidade e, em seguida encaminhou-o à Reitoria pra 

análise e apreciação. A Comissão priorizou os indicadores  onde a UCSal teve um 

desempenho mais baixo, e sinalizou quais seriam os investimentos institucionais 

necessários que pudessem  ter maior impacto num melhor resultado da 

Universidade no processo de Recredenciamento. A ideia é que em 2018, uma 

comissão, composta por avaliadores institucionais externos,  também possa visitar a 

Universidade e fazer também uma simulação do recredenciamento para que a 

Universidade possa ter dois parâmetros avaliativos, um interno e outro externo, 

antes da visita oficial em 2021 e, dessa forma, ter tempo hábil para  fazer as 

correções que se fizerem necessárias e  obter um conceito excelente junto ao MEC. 

É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas 

pela Universidade e pelos cursos de graduação, considerando a dimensão Missão e 

PDI que integra este segundo Eixo de Desenvolvimento Institucional. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

- Eixo 2  

Quadro 29: Ações Realizadas na Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  Eixo 2. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Identificação e oferta de serviços para a 
comunidade interna e externa à UCSal, 
nas áreas específicas da Nutrição, e 
correlacionadas às atividades de ensino e 
extensão. (Curso de Nutrição) 

 

Oferta de serviços à comunidade, através do 
Ambulatório de Nutrição. 
 

 

- Aproximação dos Docentes e Discentes à 
comunidade interna e comunidade externa 
circunvizinha. 

- Oferta de serviços gratuitos à comunidade. 

 

- Necessidade de maior quantitativo 
de horas extraclasse e mais 
professores em regime de tempo 
parcial e integral. 

- Suspensão das atividades do 
projeto de extensão Ambulatório de 
Nutrição, no semestre 2017.2, em 
virtude da insuficiência de carga 
horária extraclasse de Docentes 
nutricionistas. 

Reconhecimento de curso. (Curso de 
Biomedicina) 

Visita in loco do MEC para reconhecimento do 
curso. 

Com conceito 4, passamos a ser um dos 
mais bem conceituados cursos da Bahia, o 
que possibilita, em conjunto com uma 
política de captação eficaz, o aumento do 
número de alunos e a sustentabilidade 
financeira. 

Foram observados alguns pontos 
negativos nesta visita, a exemplo da 
produção científica baixa ou nula da 
maioria dos professores do Curso. 

Solicitação do documento para divulgação 
e conhecimento para os Discentes e 
Docentes. (Curso de Filosofia) 

Distribuição dos planos entre os membros do 
NDE. 

Tornar mais conhecido os documentos que 
envolvem a vida universitária e a interação 
harmônica entre PPI, PDI e PPC. 

Desconhecimento dos documentos. 

Projeto: A escola vai à UCSal. (Curso de 
Geografia) 

Visitas guiadas de alunos de escolas públicas 
e privadas ao campus. 

Divulgação da instituição, do curso e 
promoção social. 

Pouca divulgação. 

Apresentação da nova matriz curricular 
2017.2, considerando-se as novas DNC, 
LDB, o PPI e o PDI da UCSal. (Curso de 
Música) 

Reuniões periódicas do NDE e discussões da 
nova matriz com o Corpo Docente da unidade 
de ensino, com vistas à melhoria do Curso 
considerando a avaliação do curso  realizada 

Discussão ampliada com o Corpo Docente 
com vista à adequação curricular.  
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

pelo MEC. 

Divulgação do Curso (Curso de Música) 

Parceria com o projeto “UCSal em 
Movimento”; parceria com o grupo de ação 
social “Anjos de Jaleco” com apresentações 
da Camerata de Violões; Apresentação do 
Coral da UCSal na festa de Nossa Senhora da 
Conceição da Praia; Apresentações de Natal 
do Coral da UCSal no Shopping Paseo. 

Oportunidade de demonstrar à sociedade e 
comunidade da UCSal o comprometimento 
do curso de Música com as demandas 
sociais da comunidade. 

Falhas na organização do UCSal em 
Movimento quanto à participação do 
Curso de Música. 

Implantação de nova habilitação: 
Licenciatura com habilitação em percussão 
2017.2. (Curso de 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. 

Ampliar a área de atuação do Curso de 
Música da Universidade Católica, atendendo 
à demanda de uma clientela existente no 
mercado, bem como aos aspectos musicais 
de cultura regional. 

Demora na adequação da 
infraestrutura necessária ao curso, 
por razões de ordem financeira. 

Avaliação Integradora 2017.2 e 2018.1. 
(Curso de Pedagogia) 

Avaliação integradora realizada com os alunos 
do 1º, 2º, 3º, 4º, 6º e 7º semestres envolvendo 
conteúdos interdisciplinares em 08/11/17. 

Aprofundamento dos conhecimentos e 
interdisciplinaridade. 

Alunos (des) semestralizados. 

Fortalecimento das ações do NDE. 
Estabelecendo metas e divisão de  tarefas 
entre os membros do NDE. (Curso de 
Ciências Biológicas) 

As ações do NDE foram ampliadas e 
fortalecidas através da criação de comissões 
coordenadas pelos Professores do NDE e 
supervisionadas pela Coordenação do Curso. 
A comissão de eventos promoveu diversas 
atividades que contribuíram para fixação dos 
alunos do Curso. Mantendo-se o índice de 
evasão do Curso bem baixo. A comissão 
destinada a captação de alunos promoveu 
diversas ações internas e externas que 
permitiram a captação de novos alunos 
mesmo num cenário econômico nacional de 
crise. 

Gestão participativa do Coordenador do 
Curso com o envolvimento e 
comprometimento de todos os Professores 
do NDE. A criação de comissões otimiza 
significativamente a obtenção de resultados 
robustos em curto ou médio prazo. 

Nenhuma. 

Fortalecimento da qualificação do quadro 
de Professores do Curso. (Curso de 

Houve aumento no número de Professores 
mestres e doutores, houve contratação de um Corpo Docente bem qualificado e com boa Ainda é necessário ampliar o número 

de Professores doutores e continuar 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Ciências Biológicas) novo professor doutor, assim como, 
Professores do quadro do Curso, concluíram 
e/ou estão em fase de conclusão de Mestrado 
e Doutorado. 

inserção no mercado de trabalho. o incentivo a qualificação dos 
professores do quadro. 

Avaliação da verticalização do Curso. 
Reunião com Pró-Reitores e Assessores 
para analisar a direção da verticalização. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

Reunião com Pró-Reitor de Graduação e 
Assessores para analisar a direção da 
verticalização. 

Grande viabilidade de verticalização 
seguindo o viés ambiental do Curso. 

Considerando-se a modalidade do 
curso: Biologia e Conservação de 
Ecossistemas terrestres e Aquáticos. 
O curso concentra-se na linha de 
pesquisa de ecologia e conservação, 
logo seria estratégico criar um 
Mestrado nesta linha, visando a 
verticalização. 

Reunir periodicamente o NDE para 
elaborar propostas de Matrizes 
Curriculares (para o Curso de Letras 
Português e para o Curso de Letras Inglês) 
que priorizem a formação de profissionais 
críticos e pesquisadores, como também 
comprometidos com o desenvolvimento de 
novas metodologias de ensino de acordo 
com sua realidade social; reunir 
Coordenação com Corpo Docente e com o 
Corpo Discente para discussão sobre as 
novas Matrizes Curriculares. (Curso de 
Letras) 

As ações programadas foram realizadas. 

Professores, na maioria, mestres e doutores 
com formação em Letras e puderam 
acompanhar a evolução/atualização das 
novas matrizes; participação do Corpo 
Discente. 

Ainda não temos uma 
regulamentação para o nivelamento 
de alunos com proficiência em Língua 
Inglesa para dispensa de disciplinas 
específicas de Língua Inglesa. 

Implantação da matriz curricular com 
matriz interdisciplinar focada na ética e 
direitos humanos. (Curso de Psicologia) 

Eventos acadêmico-científico – aulas abertas, 
com temas emergentes. 

- Envolvimento dos docentes e discentes no 
projeto do curso. 

- Aproximação com a práxis profissional em 
todos os semestres. 

- Interação dos Alunos de diferentes cursos. 

- Recursos financeiros limitados. 

- Curto tempo para organização e 
desenvolvimento das atividades. 

- Poucos professores RTC. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Compromisso com o desenvolvimento e 
consolidação das políticas institucionais 
voltadas para o respeito à produção do 
conhecimento. (Curso de Psicologia) 

- Criação do Grupo de Pesquisa LINHA. 

- Participação no UCSal em Movimento. 
Produção científica internacional. 

- Muito recente. 

- Falta de uma sala para o Grupo. 

- Poucos Professores RTC. 

Cursos de Extensão. (Curso de 
Gastronomia) Cursos de Extensão. Aprendizagem de técnicas. Custo. 

Primeira feira gastronômica da SEMOC. 
(Curso de Gastronomia) 

Primeira feira gastronômica da SEMOC. Troca de saberes, experiências de pesquisa 
e profissional. 

Pouco envolvimento do Corpo 
Discente. 

Articulação entre o PPC do Curso com o 
PDI e PPI no âmbito do ensino, pesquisa e 
extensão e gestão acadêmica. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Implantação, em 2017/1, da matriz curricular, 
com alterações, aprovada pelo NDE, pelo 
Colegiado do Curso e pelo Conselho de 
Ensino e Pesquisa da UCSal (CONSEP). 

- Antecipação das disciplinas de Informática I 
e II para o 3º e 4º semestres, respectivamente. 

- Antecipação da oferta da disciplina Projeto 
de Paisagismo (nomenclatura alterada para 
Arquitetura Paisagística) do 8º para o 7º 
semestre, com aumento de carga horária (de 
60h para 90h). 

- Criação de disciplina específica sobre o tema 
“habitação Social”, de acordo com o perfil do 
Curso, que contempla pesquisas, estudos e 
projetos em habitação de interesse social. 

- Inserção das demandas do SINAES, no 
que se refere ao PPC, PDI e PPI, por tratar-
se de Curso em processo de implantação. 

- Aprimoramento da metodologia de 
projetos, em meio digital, a partir do 3º 
semestre. 

- Melhor inserção do graduando e do 
egresso no mercado de trabalho, com a 
antecipação dos conteúdos referentes aos 
programas gráficos informacionais aplicados 
à representação gráfica dos projetos. 

- Aproximação dos conteúdos do 
componente curricular que contempla o 
paisagismo como concepção projetual ao 
eixo das disciplinas de Projeto. 

PPC em processo de reformulação. 

Reestruturação do NDE – Núcleo Docente 
Estruturante. (Curso de Arquietetura e 
Urbanismo) 

Substituição da Profa. Maria Helena Ochi 
Flexor pelo Prof. Nei Barreto. 

Fortalecimento da equipe de trabalho, com a 
inserção de profissional, com formação na 
área de Arquitetura e Urbanismo e com 
ampla expertise na dimensão institucional do 
Curso. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Implantação do Balcão Jurídico – Intervir 
nas comunidades carentes de Salvador, 
visando à orientação jurídica da 
população, nas áreas relacionadas ao 
Direito de Família, Direito do Consumidor,  
Direito do Trabalho, Direito Previdenciário 
e Direito Penal, franqueando a estas 
comunidades uma ampliação da sua 
cidadania, na medida em que serão 
informados e orientados para o exercício 
dos seus direitos e acesso à justiça. 
(Curso de Direito) 

- Atendimento itinerante junto a Comunidade 
carente. Foi prestado atendimento a essa 
população vulnerável, com supervisão de 
Professores e Advogados do NPJ. 

- Atendimento vinculado a Organizações 
comunitárias.  

- Encaminhamento das demandas para 
conciliação, mediação, ajuizamento e 
esclarecimentos jurídicos. 

- Edital publicado, alunos selecionados e 
atividades de atendimento desenvolvidas ao 
longo do ano, contando com inúmeros 
atendimentos prestados e orientações 
jurídicas prestadas aos grupos vulneráveis 
atendidos. (Quantitativo de alunos 
participantes: 25) 

Cumprimento do papel social dos juristas 
junto à sociedade civil organizada e na 
expectativa de diálogo com esses 
segmentos. 

- Baixa participação e Docentes e 
Discentes nas atividades. 

- Falta de material de divulgação as 
atividades. 

- Falta de análise detalhada dos 
resultados obtidos. 

Atividades desenvolvidas pelo Balcão 
Jurídico. O funcionamento do Balcão 
Jurídico Comunitário também está atrelado 
às edições do projeto denominado “UCSal 
em Movimento”, de modo que as datas e 
locais  de atendimento foram estabelecidas 
pelos organizadores do evento. (Curso de 
Direito) 

Foram realizadas duas ações concomitantes. 
Primeiramente, a realização de uma palestra, 
seguida de uma dinâmica, sobre o tema 
“guarda compartilhada e alimentos”. 

- Prestação  às comunidades carentes de 
Salvador e às pessoas que acorrerem ao 
Balcão Jurídico Comunitário, de orientação 
jurídica necessária ao exercício de seus 
direitos e acesso à justiça. 

- Possibilidade de  ampliar seus 
conhecimentos jurídicos. 

Estava previsto o atendimento e 
orientação jurídica à comunidade 
assistida do entorno da Universidade 
– campus Federação. Todavia, as 
ações não chegaram a ocorrer, tendo 
em vista que não houve demanda por 
parte da comunidade. 

Necessidade, então, de maior 
organização no que tange a 
divulgação prévia e diagnóstico das 
questões externas que dificultarão a 
execução do projeto. 

Projeto de extensão – CAPACITAR – Este 
projeto de extensão é de autoria dos 

Os Discentes, autores da iniciativa, 
procuraram o Curso de Gastronomia, 

- Capacitação de mulheres para a confecção 
de conservas caseiras, mediante emprego 

Ampliação dos meios de divulgação e 
atendimento integral aos 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Discentes Camila Mikaelle Galdino 
Oliveira, Ismael Caldas Barreto, Gervásio 
Venicius A. Moreira, Rafaela Muniz, Vitor 
Nascimento, a partir de uma solicitação 
formulada pelo Professor do Curso de 
Direito, André Paradedlla. 

Por meio de minicursos gastronômicos 
promovidos em parceria entre o Curso de 
Direito e de Gastronomia da UCSal, 
capacitar mulheres em situação de 
vulnerabilidade social para a confecção de 
produtos do gênero alimentício, para que 
as mesmas possam, a partir da 
comercialização destes produtos, extrair 
e/ou complementar a renda familiar. 
(Curso de Direito) 

coordenado pela Professora Scheila Bulhões e 
promoveram um evento com a colaboração 
dos Professores da Instituição (Curso de 
Direito). Se fez presente, a convite, o Promotor 
de Justiça do Estado da Bahia (Ministério 
Público Estadual) Dr. Davi Gallo. Contaram 
com o apoio do Balcão Jurídico e parceiros 
externos. Com o objetivo de angariar mais 
fundos para o projeto, os Discentes 
responsáveis pelo mesmo realizaram um 
evento, na Faculdade de Direito qe consistiu 
em um seminário, realizado em 08.05.2017 
pelos Professores da UCSal e cujo valor 
obtido com as inscrições foi revertido, 
integralmente para o projeto. Os discentes 
adquiriram todo o material necessário à 
confecção das compotas e geleias: açúcar, 
frutas, potes, etc. Em seguida, designaram, 
em conjunto com a Coordenação do Curso de 
Gastronomia da UCSal, data e hora para 
realização das oficinas. 

Quantitativo de alunos participantes: 5. 
Mulheres da comunidade quilombola 
beneficiadas pela oficina: 20. 

de tecnologias, observada a demanda do 
mercado e adequação às normas e padrões 
de qualidade exigidos pela legislação 
vigente; transmitir para as mulheres que 
participarem do evento, técnicas de 
produção de conservas por adição de 
açúcar: geleias e compotas. 

- Contribuição  para fomentar uma 
perspectiva de independência financeira. 

- Possibilidade de aplicar  técnicas para que 
as mulheres beneficiadas pelo projeto 
possam dar continuidade ao escoamento da 
produção de produtos alimentícios de 
fabricação caseira, gerando renda e 
consequente melhoria de suas condições 
sociais. 

necessitados, com a inclusão de 
material para realização de oficinas 
práticas. 

Produção de material com a Missão 
Institucional para ser exibido na abertura 
dos cursos e eventos de Extensão. (Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária) 

- Elaboração de um banner e um vídeo 
institucional a ser exibido antes do início das 
atividades. 

- Elaboração de materiais característicos a 
cada programa ou ação institucional: faixas, 
banners, cartazes das edições; dentre outros – 
priorizando-se as suas versões digitais. 

- Reforço à marca institucional. 

- Visibilidade das ações institucionais. 

- Reforço do sentimento de pertencimento à 
Universidade e o papel perante a sociedade. 

- Sensibilização do público externo e 
também da comunidade UCSal 
(Endomarketing) quanto à natureza 

- Difícil monitoramento durante a 
realização do curso sobre a exibição 
do vídeo institucional. 

- Ausência de material promocional 
atinente à Missão e aos Valores da 
UCSal. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

comunitária, filantrópica e confessional a 
Institucional. 

Divulgação da missão, valores e visão da 
UCSal, bem como da sua história. 
(Coordenação do Eixo de Formação Geral) 

Revisão da seção sobre a UCSal no material 
da disciplina Iniciação à Vida Universitária, 
disponível no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

O conteúdo é trabalhado por todos os alunos 
que ingressam na UCSal. 

Pouco interesse dos alunos em 
relação ao tema. 

Desenvolvimento de trabalhos 
interdisciplinares que reflitam sobre os 
desafios das sociedades contemporâneas 
de forma crítica e propositiva. 
(Coordenação do Eixo de Formação Geral) 

Proposta de trabalho interdisciplinar das 
disciplinas semipresenciais com os seguintes 
emas: o papel da ciência e da universidade, a 
responsabilidade socioambiental, etc. 

Estímulo ao protagonismo dos Estudantes 
frente aos problemas da nossa sociedade.  

Reestruturação de Branding. (ASCOM) 

O primeiro passo da campanha Nova UCSal 
passa por uma reestruturação de branding. 
Para reposicionar a marca da Universidade 
Católica do Salvador, foi feito um estudo 
intenso de mercado, planejamento estratégico 
e foi criado o GUIA DE MARCA, que é 
composto por 3 documentos: Visual Guide, 
Social Media, Plano de Conteúdo. 

Criação de padrões institucionais e clareza 
no novo posicionamento da IES.  

Produção do Vídeo Manifesto para 
Sociedade. (ASCOM) 

Foi produzido um vídeo com o novo 
posicionamento da UCSal, explicando o 
projeto de forma motivadora e envolvente, 
com objetivo de aumentar o engajamento e 
contar par a Bahia essa nova fase da 
Universidade. 

Todos os personagens do vídeo são alunos, 
professores ou funcionários da 
Universidade, como forma de valorizar 
nossa comunidade interna. A linguagem é 
clara para que a comunidade entenda a 
missão da UCSal. 

 

Incentivo aos Centros Acadêmicos de 
saúde, ciências sociais, tecnologias, 
engenharias e licenciaturas. (PROGRAD) 

Eleição dos membros dos centros. 
Capacidade de interação entre s cursos 
afins. 

Ausência de reuniões entre os 
participantes dos centros. Daí, a 
necessidade de revisão do papel 
desses centros. 

Fonte: CPA – UCSal. 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

Em relação à dimensão 3,  Responsabilidade Social, a UCSal explicita em 

seu PDI, as metas de “implantar a política de Responsabilidade Social na 

Universidade e ampliar a oferta de serviços comunitários de extensão” (PDI 2016-

2020, p. 28).  

 No seu processo de formalização, desde 2015, a Pró-Reitoria de Extensão e 

Ação Comunitária estruturou-se em três núcleos: Núcleo de Cursos e Eventos 

(NCE), Núcleo de Assistência à Comunidade (NASC) e o Núcleo de Programas 
e Projetos (NPP), os quais abrigavam projetos e programas em função de temáticas 

que lhes eram características, tomando por base as linhas temáticas propostas pelo 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras6 (2012), 

que destacam oito áreas primordiais para promoção de políticas sociais: 

Comunicação, Cultura, Inclusão Social e defesa dos Direitos Humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho. Assim sendo, 

em 2016, a PROEXT apresentava a seguinte configuração: 

NÚCLEO TEMÁTICA PREVALENTE 
Núcleo de Cursos e Eventos Educação e Comunicação. 

Núcleo de Assistência à Comunidade Saúde, Direitos Humanos e Justiça. 

Núcleo de Programas e Projetos Trabalho, Tecnologia e Produção, Meio 
Ambiente, Cultura e Comunicação. 

 No Núcleo de Cursos e Eventos (NCE) estão vinculadas as atividades 

extensionistas voltadas para a educação e comunicação, a exemplo das ações que 

se destinam à socialização de informações; à produção subjetiva do conhecimento, 

à capacitação e ao aprimoramento profissional. O NCE responde pela organização, 

operacionalização e certificação de cursos de Extensão, oficinas e eventos 

acadêmicos. 

 O Núcleo de Assistência à Comunidade (NASC) congregava as atividades 

extensionistas referentes às áreas de Saúde, Direitos Humanos e Justiça, atuando 

em favor da promoção da saúde, entendida como bem-estar físico, mental e social; 

                                                        
6 FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS 
(FORPROEX). Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus/AM, Maio de 2012. Disponível em: 
http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf. 
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da prestação de serviços jurídicos e da observância dos direitos; da inclusão social e 

da filantropia.  Até o início de 2007, estavam vinculados ao NASC os seguintes 

programas: O PLENUS/Centro de Atendimento à Comunidade UCSal (CEAC); o 

Centro Integrado de Saúde (CIS); o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ); o Voluntas 

UCSal e o UCSal em Movimento. 

 O Núcleo de Programas e Projetos (NPP) reunia, sobretudo, as atividades 

extensionistas relacionadas às áreas de Trabalho, Tecnologia e Produção, Meio 

Ambiente, Cultura e Comunicação. Suas ações se destinam à afirmação da 

cidadania através do trabalho, geração de renda, ressignificação das identidades 

sociais pela inclusão socioprodutiva ou pela afirmação cultural; difusão e/ou 

apropriação da arte, da cultura e da comunicação; responsabilidade socioambiental 

e sustentabilidade. 

 No início de 2017, esta estrutura foi reconfigurada em decorrência dos 

objetivos estratégicos da Instituição com a fusão do Núcleo de Assistência à 

Comunidade e Núcleo de Programas e Projetos, em razão da compreensão de que 

alguns programas e projetos extensionistas se assemelham quanto ao seu principal 

propósito (serviços à comunidade), o que justificaria vinculá-los a uma mesma 

Coordenação. Desta forma, os Núcleos de Assistência à Comunidade (NASC) e 

Programas e Projetos (NPP) são agregados no Núcleo de Interação e Assistência 
à Comunidade (NIASC), que acolhe todos os programas e projetos vinculados aos 

mesmos. 

 Além disso, a gestão das unidades que compõem o Centro Integrado de 

Saúde (CIS) e que prestam assistência à comunidade (a Unidade de Assistência em 

Fisioterapia (UNAFISIO), a Unidade de Enfermagem (UNIENF), o Ambulatório de 

Nutrição, o Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Atividade Física (CAF) e o 

Serviço Social) como também do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), por se 

constituírem campo de prática para os discentes, foi vinculada às respectivas 

Coordenações de Curso. A interface com a Extensão se dá em razão da natureza 

extensionista das ações aí desenvolvidas e que são computadas no Balanço Social 

da Extensão – à semelhança das atividades do PLENUS/CEAC, que passou a se 

vincular diretamente ao Gabinete da Reitoria em 2017, na nova estrutura da 

PROEXT. 
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 Abaixo descrevem-se os principais espaços, projetos e ações empreendidas 

pela UCSal, no período 2015-2017, na dimensão Responsabilidade Social,   visando 

à consecução total ou parcial dos objetivos traçados no PDI:  

 O PLENUS/Centro de Atendimento à Comunidade UCSal (CEAC) é um 

espaço que tem como objetivo acolher, identificar, encaminhar e 

monitorar as demandas espontâneas advindas da Comunidade UCSal. É 

composta por profissionais da área de Serviço Social, Psicologia, 

Psiquiatria, Pedagogia e da Pastoral Universitária. Em 2017 destacam-se 

ações de sensibilização da comunidade interna e externa acerca das 

problemáticas das pessoas com necessidades educacionais especiais e 

do adoecimento mental.  

 A Pastoral Universitária é a presença de Cristo na Universidade. Neste 

sentido, o Setor de Pastoral desenvolveu, nesse período, atividades de 

reflexão com a comunidade universitária, inspirada na fé, espiritualidade e 

ação solidária. 

 A Unidade de Assistência em Fisioterapia (UNAFISIO), clínica-escola da 

Universidade, presta assistência gratuita a portadores de doenças e/ou 

agravos ortopédicos, traumatológicos, angiológicos, reumatológicos, 

neurológicos, pediátricos, uroginecológicos e na área do desporto, com o 

atendimento a atletas. O conjunto de atividades desenvolvidas pela 

Unafisio envolve desde o cadastramento do usuário, ao acolhimento, 

avaliação fisioterapêutica e nutricional, atendimento e acompanhamento 

especializado nas diferentes áreas. Em 2017 foram realizados 3.765 

atendimentos de forma gratuita na UNAFISIO e nos demais campos de 

estágio, sob a supervisão de docentes, nas áreas de Fisioterapia 

Neurofuncional, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia.  

 O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um laboratório que funciona como 

um importante organismo jurídico na prestação de assessoria e 

assistência judiciária gratuita, bem como forte instrumento para inserir o 

acadêmico do curso de Direito na prática da atividade jurídica. O 

atendimento a novos assistidos pelos Estudantes de Direito, somente foi 

feito após o estudo do Serviço Social que, por intermédio de instrumentos 

próprios à natureza do seu trabalho, realizou atividades socioeducativas, 
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assim como entrevistas, visitas domiciliares, mediações, 

encaminhamentos a outros serviços comunitários, oficinas, estudo de 

caso, visitas institucionais, prestando informações e orientações para 

além do enfoque jurídico. 

 O Escritório Modelo Professor Manoel Ribeiro, órgão da Faculdade de 

Direito, funciona como campo de estágio da prática forense para seus 

estudantes e oferece assistência jurídica gratuita à comunidade. 

 O Programa Economia dos Setores Populares/Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP), configura-se como uma referência para a 

ação extensionista na UCSal, por concretizar a indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão. No período 2015-2017 foram realizadas as seguintes 

ações: acompanhamento e assessoria a empreendimentos econômicos 

populares que objetivam fortalecer as condições necessárias à viabilidade 

e sustentabilidade dos empreendimentos da economia popular solidária. 

 Em 2017, foi realizado estudo de viabilidade da Escola Comunitária Luiza 

Mahin, localizada na península de Itapagipe, que beneficia 20 crianças e 

estudos de viabilidade e oficinas para 4 empreendimentos associativos 

com projeto  financiado pelo CNPQ, beneficiando cerca de 40 pessoas; 2)  

difusão do Curso de Extensão em Viabilidade e Sustentabilidade de 

Empreendimentos Econômicos Populares. 

 O Laboratório de Conservação e Restauração Reitor Eugênio Veiga (Lev) 
- tem como objetivo dar tratamento ao acervo do arquivo permanente da 

Cúria Metropolitana de Salvador por meio de uma intervenção em 

conservação, restauração e tratamento arquivístico da documentação 

permanente da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. 

 O Centro de Ecologia e Conservação Ambiental (ECOA) desenvolve 

programas de monitoramento de longa duração para a conservação de 

comunidades animais e vegetais em várias regiões do Estado da Bahia. 

Possui parcerias formais com instituições públicas e privadas buscando 

fortalecer a formação de seus pesquisadores, promovendo a produção de 

conhecimento e disponibilizando os resultados alcançados às 

comunidades científicas e à sociedade.  
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 O Programa de Sustentabilidade Socioambiental (Sabiá) promove ações 

de sustentabilidade socioambiental, através de diagnósticos ambientais, 

gestão de resíduos e da interlocução com a comunidade acadêmica; 

promovendo o diálogo, a produção do conhecimento, o desenvolvimento 

de projetos, o desenvolvimento da cidadania e da consciência 

socioambiental da comunidade UCSal.  

 O Laboratório de Estudos e Meio Ambiente (Lema) é um espaço de 

pesquisa e extensão universitária no âmbito da graduação e da pós-

graduação.  Foram desenvolvidas, em 2016 e 2017, análises para o 

diagnóstico e a identificação de problemas no meio ambiente através de 

pesquisas que envolveram a análise das condições químicas da água; 

análise das condições biológicas e dos componentes biológicos de 

diferentes ecossistemas; investigações geoquímicas, desenvolvimento de 

técnicas bioquímicas e moleculares e avaliação de impactos ambientais. 

 Unidade de Enfermagem (UNIENF) tem o objetivo de desenvolver ações 

de promoção de saúde, prevenção de doenças, recuperação, tratamento 

e reabilitação da saúde dos usuários pertencentes à comunidade 

Acadêmica, funcionários e professores, bem como, moradores da área de 

abrangência do campus. Foram atendidos, em 2017, 88 pessoas com 

realização de exames de Glicemia capilar; 112 pessoas com um quadro 

de hipertensão arterial e doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti; 4 registros de aplicação de injetáveis  e 9 registros de  realização 

de curativos.  

Todos estes espaços e projetos de atendimento à comunidade  no que se 

refere à  Responsabilidade Social estão em sintonia com a missão e visão 

institucional explicitadas nos objetivos estratégicos do PDI para os próximos 5 

(cinco) anos, e que se iniciaram em 2015, devendo, por sua importância, ter 

continuidade nos próximos anos.  

A seguir apresenta-se um quadro complementar das principais ações 

realizadas pela UCSal, em 2017, nos seus vários Cursos, Pró-Reitorias, Núcleos e 

Setores, considerando as dimensão  Responsabilidade Social da Universidade. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 3: Responsabilidade Social – Eixo 2  

 
Quadro 30: Ações Realizadas na Dimensão 3: Responsabilidade Social – Eixo 2. 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Promoção de ações de integração com 
outros Cursos. (Curso de Filosofia) 

Realização de mesa redonda: Ciência e Fé: 
onde está a verdade?  

Dialogar com alunos de outros cursos da 
UCSal. 

Foi pensada como atividade da 
SEMOC e não com esse perfil 
dimensional. 

Integração e desenvolvimento de uma 
Matriz Curricular que contemple a oferta 
dos conteúdos básicos à práxis 
fisioterapêutica com a inclusão de 
conteúdos e atividades complementares 
que possam ampliar o conhecimento e a 
articulação com outros saberes e, assim, 
promover o exercício da 
interdisciplinaridade. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Incentivo a transversalização de conteúdo 
Ética profissional e Humanização em Saúde, 
através da sensibilização de Docentes e 
Discentes e a realização de eventos, tais 
como: Júri Simulado, em parceria com o 
CREFITO 7 e palestra de Humanização na 
saúde. 

- Oferta de disciplinas optativas mais atraentes 
e que contemplam aprofundamento de áreas 
não apreciadas no currículo, tais como: 
Saúde, Educação e Sexualidade; Tecnologias 
em Saúde; e, Reeducação Funcional. 

- Oferta variada de atividades complementares 
(monitorias, eventos acadêmico-científicos, 
iniciação científica, projetos de extensão, 
estágio não obrigatório na UNAFISIO). 

- Sessões Interdisciplinares da UNAFISIO com 
a participação de Discentes e Docentes dos 
Cursos de Fisioterapia, Nutrição e Serviço 
Social debruçando-se na análise/discussão de 
casos clínicos de pacientes atendidos na 
UNAFISIO. 

- Eventos Acadêmico-científicos e 
Sociointegrativos em parceria com outros 

- Envolvimento dos Docentes e Discentes no 
projeto do Curso. 

- Aproximação com a práxis profissional em 
todos os semestres. 

- Desenvolvimento de tecnologias na área 
de saúde, em disciplina optativa 
(Tecnologias em Saúde) e nos estágios 
curriculares. 

- Possibilidade do exercício da 
interdisciplinaridade e da interação dos 
alunos de diferentes cursos. 

- Recursos financeiros limitados. 

- Curto tempo para organização e 
desenvolvimento das atividades. 

- Regime de trabalho (poucos 
Docentes com RTC). 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

cursos da UCSal, outros profissionais e outras 
instituições, a saber: Dia Mundial de Diabetes, 
I Simpósio sobre Doenças Raras com Ênfase 
Mucopolissacaridose e Acromegalia; Saúde na 
Tela; Diagnóstico por Imagem; FisioUpDate; I 
Jornada das Ligas Acadêmicas de Fisioterapia 
da UCSal; ACROVIDA; Dia das Mães 
UNAFISIO; Dia das Crianças UNAFISIO; 
SAMU e SALVAMAR na UCSal; Pilates e o 
Controle Motor. 

- Projeto de Iniciação Científica, Mapeamento 
da acessibilidade física do campus de Pituaçu 
da UCSal, coleta de dados em parceria com 
Docentes e Discentes do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo. 

- Encaminhamento de pacientes da UNAFISIO 
após a alta fisioterapêutica para atividade 
orientada de atividade física no Centro de 
Atividade Física (CAF) do curso de Educação 
Física. 

- Encaminhamento de pacientes com diabetes 
da UNAFISIO para monitoramento da Pressão 
Arterial e Glicemia na Unidade de 
Enfermagem (UNIENF). 

 

Promoção de ações no âmbito de 
pesquisa, ensino e extensão que 
favoreçam ao profissional egresso um 
perfil generalista, ético, crítico, 
questionador, empreendedor, 
comprometido com as questões sociais, 

- Atendimento fisioterapêutico de pacientes de 
forma gratuita na UNAFISIO e nos demais 
campos de estágios, pelos Discentes sob a 
supervisão de Docentes, nas áreas de 
Fisioterapia Neurofuncional, Pediatria, 
Ortopedia e Traumatologia, Desportiva e 

- Grande interação da comunidade. 

- Fortalecimento das atividades relacionadas 
à participação do alunado em sua formação 
profissional (Ligas). 

- A redução do número de alunos 
também reduziu a nossa capacidade 
de atendimento. 

- Falta de investimento na estrutura 
da UNAFISIO e na regularização da 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

com competências e habilidades para a 
assistência do indivíduo e à comunidade. 
(Curso de Fisioterapia) 

Uroginecologia, totalizando 3.765 
atendimentos. 

- Adesão crescente de alunos nos programas 
de iniciação científica (bolsistas e voluntários). 

- Atuação regular dos grupos de pesquisa, 
com projetos em andamento em todas as 
linhas de pesquisa. 

- Consolidação dos Projetos de Extensão já 
existentes (Saúde na Tela, Diagnóstico por 
Imagem, Fisioterapia nas Escolas), além de 
criação de novos (Oficinas de Resolução de 
Questões, Assistência Fisioterapêutica ao 
Diabético), e adesão crescente a Programas 
Institucionais (UCSal em Movimento). 

- Implantação de mais quatro Ligas 
Acadêmicas. 

- Participação na Semana CECOM com a 
ação “Tontura: avaliação e tratamento”, na 
qual foram avaliados e tratados pacientes com 
queixa de tontura. 

- Participação na Feira do dia dos Pobres. 

- Participação dos alunos e professores do 
Curso no Grand Prix de Ideias Inovadoras, 
promovido pela Universidade. 

- Visita Técnica ao SENAI/CIMATEC realizada 
por Discentes e Docentes do curso para 
conhecer o processo de desenvolvimento de 
produto. 

- Realização de eventos que guardam 
relação com a prática da Fisioterapia. 

- Maior envolvimento dos alunos, e maior 
pertencimento ao curso e à universidade; 
além de melhor integração entre professores 
e alunos de semestres distintos. 

- Fortalecimento da responsabilidade social 
no âmbito do curso. 

- Melhor formação humanística. 

- Aproximação dos estudantes aos cenários 
de prática e à realidade social. 

- Devolver à sociedade o conhecimento 
produzido na academia. 

 

mesma, que nos impede de firmar 
convênios com o SUS e Planos de 
saúde. 

- Quantidade de bolsas de iniciação 
científica limitada. 

- Ainda não houve adesão da maioria 
dos alunos do curso. Nota-se que o 
Grupo que mais se envolve nas 
ações é sempre o mesmo, e não 
contempla a totalidade do alunado. 

- Ausência de camisas padronizadas 
para divulgação da Universidade. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

- Participação de Discentes e Docentes no 
Programa Desafio SEBRAE. 

- Articulações iniciais para adesão dos alunos 
do Curso de Fisioterapia na Empresa Júnior 
UCSal, e realizada primeira aproximação de 
estudante e docente do Curso para 
desenvolvimento de um produto e 
conhecimento dos trâmites necessários. 

Compromisso com o desenvolvimento e 
consolidação das políticas institucionais 
voltadas ao respeito às diversidades e à 
inclusão das pessoas com deficiência. 
(Curso de Fisioterapia) 

- Fortalecimento do Grupo de Pesquisa 
Familia, Inclusão e Desenvolvimento Humano, 
através da inserção de estudantes de 
Iniciação Científica Bolsistas e Voluntários, 
participando de duas grandes pesquisas, uma 
no campo da saúde mental de estudantes dos 
Cursos de Saúde, e outra que busca 
compreender o processo de inclusão das 
pessoas com deficiência física no ensino 
superior. 

- Realização de ações de sensibilização da 
comunidade interna e externa acerca das 
problemáticas da Pessoa com Deficiência e do 
Adoecimento Mental nas Universidades 
organizadas por Discentes da Iniciação 
Científica e Docentes do Curso (Ciclo de 
Palestras:  Acessibilidade e Inclusão; saúde 
na Tela Edição Especial – Filme Exibido: As 
Faces de Helen; Sentindo na Pele (ações de 
sensibilização realizadas nos pátios da 
Universidade e na Estação Pituaçu do Metrô e 
no Salão Interativo da 20ª SEMOC). 

- Mapeamento da Acessibilidade Física no 
campus de Pituaçu com o apoio do Curso de 

- Engajamento dos Discentes e Docentes do 
curso na produção de reflexões e ações 
extensionistas relacionadas com essas 
temáticas. 

- Ampliação da discussão para além do 
Curso de Fisioterapia, mas também para 
toda Universidade e comunidade externa. 

- Produção científica contemplando essas  
temáticas. 

- Ainda incipiente mudança de 
posicionamento da sociedade diante 
das temáticas, resultante da 
estigmatização da deficiência. 

- Falta de formação docente no que 
tange às necessidades educacionais 
especiais. 

- Infraestrutura institucional ainda não 
contempla totalmente as pessoas 
com deficiências físicas e/ou 
sensoriais, apesar de muito já ter sido 
feito desde 2014. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Arquitetura. 

- Estreitamento dos laços com PLENUS com o 
encaminhamento e acompanhamento em 
conjunto de estudantes com necessidades 
educacionais especiais. 

- Participação da Coordenadora do Curso no V 
Congresso Baiano de Educação Inclusiva na 
UEFS. 

- Concepção de mecanismos para 
qualificação dos servidores técnico-
administrativos. 

- Estímulo ao ingresso dos servidores nos 
vários cursos de graduação oferecidos 
pela UCSal. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Oferta de orientação para acesso e matrícula 
dos Servidores da UCSal em cursos de 
graduação. 

Grande número de servidores sem curso 
superior. 

Dinamismo insuficiente. 

Implementação da parceria com o Centro 
de Convivência Irmã Dulce para 
desenvolvimento de Estágio de 
Enfermagem em Rede Básica de Saúde; 
(Curso de Enfermagem) 

Realização de estágio de Enfermagem em 
Rede Básica de Saúde: 

- Ações em Consultório de Rua na área de 
álcool e outras drogas e atenção básica, com 
pessoas em vulnerabilidade social. 

- Oportunidade de atuação dos alunos na 
Atenção Básica na modalidade Consultório 
na Rua, conforme preconiza o Ministério da 
Saúde (MS). 

- Valorização e interesse dos alunos pela 
atividade. 

 

Parceria com a Escola Alecrim no Bairro 
da Santa Cruz. (Curso de Enfermagem) 

Desenvolvimento de Estágio Enfermagem em 
Saúde Coletiva. 

- Oportunidade aos Discentes de 
desenvolvimento de habilidades na área de 
Saúde na Escola. 

- Interesse inicial dos alunos. 

 

Mobilização na 20ª SEMOC, dos alunos e 
Professores, para doação de sangue e 

- Participação de oficina no HEMOBA para 
reparo dos alunos, visando a mobilização na 

- Preparação adequada dos alunos para a 
realização da ação da SEMOC. 

Dificuldade dos alunos em irem para 
a oficina, em função dos estágios 
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captação de medula. (Curso de 
Enfermagem) 

SEMOC. 

- Orientação e encaminhamento de pessoas 
para potencial doador de sangue e 
cadastramento para captação de medula 
óssea. 

- Cadastramento de pessoas para potenciais 
doadores de medula óssea em parceria com a 
Fundação Hemoba. 

- Participação de 8 doadores. 

- Oferta aos Discentes do trabalho de 
educação continuada, mobilização nos 2 
campi da Universidade. 

- Participação de 8 alunos como monitores. 

curriculares. 

Campanha Outubro Rosa. (Curso de 
Enfermagem) 

Orientação da clientela da Unidade de 
Enfermagem sobre o câncer de Mama. 

Possibilidade de esclarecimento à 
comunidade acerca do câncer de mama.  

Realização no campus de Pituaçu, 
atividade em comemoração ao dia das 
crianças em parceria com a UNAFISIO e o 
Curso de Educação Física. (Curso de 
Enfermagem) 

Realizadas atividades de recreação com 
presença de palhaço, pinturas nas crianças. 

Implantação do atendimento em equipe 
multiprofissional. 

Não houve fragilidades. 

Participação UCSal em Movimento. (Curso 
de Enfermagem) 

Aferição de P. A.; verificação de glicemia 
capilar; sala de espera com orientações para 
comunidade para diabéticos, hipertensos e 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti e distribuição de folhetos informativos. 

- Participação de 8 alunos do Centro 
Acadêmico, 3 egressos e 1 professora. 

- Atendimento satisfatório ao público alvo, 
em função do bom desempenho dos alunos 
envolvidos. 

Curto prazo para o preparo da ação. 

Campanha novembro azul. (Curso de 
Enfermagem) 

- Realizada Campanha na Comunidade da 
área de abrangência da Unidade Básica e 
Saúde do Nordeste de Amaralina pelos alunos 
e supervisora do estágio de Saúde Coletiva. 

- Orientações sobre Câncer de próstata, 
aferição de pressão arterial, dosagem de 

Possibilidade de oferecer para o público 
alvo, esclarecimento acerca do câncer de 
mama. 

Falta de material. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

glicemia e distribuição de laços azuis. 

Participação da Terceira UCSal em 
Movimento na 23ª Feira da Paróquia 
Nossa Senhora da Luz. (Curso de 
Enfermagem) 

- Foram realizados 400 atendimentos, entre 
eles curativos, verificação de sinais vitais, 
dosagem de glicemia, aferição de TA, 
administração de medicação, entre outros. 

- Realizadas ações de promoção da saúde ao 
público da Feira. 

 

- Participação de 30 alunos, 5 professores e 
3 egressos, nos turnos manhã, tarde e noite. 

- Possibilidade dos alunos aplicarem e 
praticarem  os conhecimentos aprendidos 
em sala de aula, além de estimular a 
solidariedade e empatia dos mesmos, 
exercitando o contato com um público 
diferenciado. 

- Integração dos alunos do Curso de 
Enfermagem com os demais cursos 
participantes da ação. 

- Grande procura do público pelo 
atendimento da equipe de Enfermagem.  

 

Comemoração do dia Mundial do Diabetes 
Mellitus no campus de Pituaçu, em 
parceria com a UNAFISIO, Curso de 
Educação Física. (Curso de Enfermagem) 

- Palestra sobre Diabetes Mellitus (DM). 

- Dosagem Glicemia Capilar em pacientes. 

- Aferição de Pressão Arterial. 

- Orientações sobre Hipertensão Arterial e DM.  

Ação interdisciplinar com os Cursos de 
Fisioterapia e Nutrição. 

 

Divulgação do Curso de Enfermagem. 
(Curso de Enfermagem) 

Utilização, em eventos e estágios, de camisas 
com a logomarca da UCSal e do Curso de 
Enfermagem. 

- Divulgação do Curso. 

-Criação de identidade do Curso. 
 

Visita ao MUNEAN. (Curso de 
Enfermagem) 

Visita com os alunos da disciplina 
Enfermagem no Contexto Histórico e Social ao 
MUNEAN (Museu Nacional de Enfermagem 
Ana Nery). 

- Dar aos alunos a oportunidade de 
conhecer melhor a história da Enfermagem 
no Brasil e a vida de Ana Nery. 

- Alunos curiosos e interessados em 

Dificuldade por parte dos alunos para 
deslocamento até o local. 
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conhecer o espaço. 

- Participação de 30 alunos. 

Fomento à manutenção do Projeto de 
Extensão ESPORTE CIDADÃO 
(oportuniza as crianças e adolescentes 
estudantes e moradores do entorno do 
CEEP Isaias Alves conhecer, apreciar e 
praticar o esporte Basquetebol, Voleibol, 
Futsal, Natação, capoeira e Dança). 
(Curso de Educação Física) 

Atendimento de aproximadamente 67 crianças 
entre 08 e 17 anos, estudantes e moradores 
do Bairro do Barbalho e adjacências. 

- Participação dos acadêmicos do Curso de 
Bacharelado em Educação Física. 

- Oportunidade de exercitar a Prática de 
Ensino como atividade curricular. 

Falta de material didático, tais como: 
bolas, cones, cordas, bastão, etc. 

Fomento à manutenção do Projeto de 
Extensão ATIVIDADE FÍSICA E 
ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 
(oportuniza atendimento a uma demanda 
de assistência à comunidade, que tem 
como prioridade, oportunizar a partir de 
práticas corporais o resgate e/ou 
manutenção das Atividades de Vida diária 
dos idosos. (Curso de Educação Física) 

Atendimento de aproximadamente 24 idosos 
na ACADEMIA ESCOLA – Campus de 
Pituaçu, durante o funcionamento letivo de 
2017.1 e 2017.2. 

- Participação dos acadêmicos do Curso de 
Bacharelado em Educação Física. 

- Oportunidade de exercitar a prática de 
ensino como atividade curricular. 

 

Participação no UCSal em Movimento. 
(Curso de Gastronomia) 

Participação UCSal em Movimento. Trabalho junto à comunidade. Necessidade de maior engajamento 
dos Corpos Docente e Discente. 

Cursos gratuitos para Discentes, através 
de parcerias. (Curso de Gastronomia) 2 Cursos – azeites e cortes suínos. Expertise em áreas importantes, sem custo.  

Inclusão do perfil humanista e cidadão do 
profissional arquiteto/urbanista no PPC do 
Curso. (Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Inserção da característica humanista e 
cidadã como parte da formação básica 
abrangente do arquiteto/urbanista, no item 3.5. 
Perfil Profissional do Egresso. 

- Realização da disciplina “Habitação Social”, 

- Adesão à Missão da Instituição. 

- Fortalecimento do perfil social e cidadão do 
Curso. 

Necessária preparação dos Discentes 
para a realização de trabalhos com a 
comunidade. 
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oferecida a partir de 2017/1. 

Avaliação de Projetos de pesquisa. 
(Comitê de Ética em Pesquisa - CEP) Avaliação e aprovação de 95 projetos. 

Comprometimento com a ética na pesquisa 
no sentido de salvaguardar os participantes 
da mesma 

- Dificuldades dos Pesquisadores 
cumprirem os prazos para 
submissão. 

- Dificuldades de alguns 
pesquisadores no manuseio da 
Plataforma Brasil. 

Atendimento a pesquisadores 
presencialmente a por contato telefônico. 
(Comitê de Ética em Pesquisa - CEP) 

Foram realizados três encontros por 
pesquisadores para orientações  na sala do 
CEP. 

Diminuição das pendências dos projetos ao 
CEP submetidos. 

Dificuldades por parte de alguns 
pesquisadores em submeter os 
projetos. 

Indicação das fragilidades do Sistema 
CEP/CONEP, observadas pelos membros 
do Comitê e pesquisadores. (Comitê de 
Ética em Pesquisa - CEP) 

Assinatura do abaixo-assinado, visando a 
melhoria do Sistema CEP/CONEP. 

Aperfeiçoamento do Sistema CEP/CONEP. Complexidade do Sistema 
CEP/CONAES. 

Participação em eventos.  (Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP) 

Participação no treinamento dos CEP dos 
Estados da Bahia e Sergipe nos dias 07 e 08 
de agosto de 2017. 

Saneamento de dúvidas acerca da 
Resolução 510/2016 tão solicitada no campo 
dos pesquisadores das Ciências sociais e 
Humanas, que visa contribuir na 
desburocratização dos projetos avaliados 
pelas CEP, assim como a melhoria da 
imagem do Sistema CEP/CONEP. 

Utilização do Sistema da Plataforma 
Brasil que é extremamente complexa. 

Orientação de pesquisadores dos Cursos 
Lato e Stricto Sensu. (Comitê de Ética em 
Pesquisa - CEP) 

Realização de três encontros de orientação a 
pesquisadores de Pós-Graduação Lato e 
Stricto Sensu. 

Diminuição de pendências dos projetos 
submetidos a este CEP. 

Mudança da versão da Plataforma 
Brasil, causando assim, desconforto 
no processo de submissão dos 
pesquisadores. 

Participação em orientações na disciplina 
de TCC do Curso de Serviço Social. 
(Comitê de Ética em Pesquisa - CEP) 

Orientação aos pesquisadores tendo como 
pergunta norteadora “Comitê de Ética, porque 
e para que?” 

 

- Compreensão dos alunos no tocante a 
responsabilidade com a ética na pesquisa 
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em especial as pesquisas que envolvem 
seres humanos. 

Submissão à CAPES de 1 projeto de curso 
de Mestrado. (Pro-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação) 

Submissão do APCN do Mestrado em Direito. 

- Difusão do conhecimento. 

- Formação de profissional qualificado. 

- Alavancagem da pesquisa na Instituição na 
área de Direito. 

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

Viabilização de, pelo menos, duas edições 
anuais do UCSal em Movimento. (Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária) 

Realização de três edições do UCSal em 
Movimento em 2017: Federação, Boca do Rio 
e Feira de Integração. 

- Aproximação entre a UCSal e a 
comunidade, através das ações sociais do 
UCSal em Movimento (atividades e serviços 
positivamente avaliados). 

- Crescente participação dos Cursos, 
Professores e alunos no UCSal em 
Movimento, favorecendo a interação 
recíproca e a apreensão interdisciplinar da 
realidade. 

- Ausência de material sistematizado 
sobre o UCSal em Movimento, 
dificultando a captação de recursos 
junto a parceiros externos e a oferta 
de serviços a comunidades 
receptoras. 

- Indisponibiidade de recursos 
financeiros e humanos (ASCOM) 
para elaboração e divulgação de 
material promocional em prazos e em 
qualidade ainda mais favoráveis. 

- Inexistência de uma cobertura 
profissional dos eventos  realizados, 
impactando na qualidade das 
imagens capturadas e, 
consequentemente, dos relatórios 
institucionais. 

- Insuficiente antecedência das ações 
propostas pelo NIASC aos parceiros 
internos – em função de demandas 
emergenciais ou múltiplas. 

- Existência de Cursos ainda 
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refratários aos convites da PROEXT. 

- Necessidade de se converter o 
UCSal em Movimento em um 
Programa autossustentável. 

Prestação de serviços e assessoria direta 
para empreendimentos da economia dos 
setores populares. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Assessorias para empreendimentos da 
economia popular solidária e o estudo de 
viabilidade da Escola Comunitária Luiza 
Mahin, localizada na Península de Itapagipe, 
que beneficia 260 crianças. 

Confirmação do compromisso da Extensão 
com uma prática social transformadora. 

Restrições de recursos financeiros e 
humanos. 

Promoção de eventos de ação social junto 
à comunidade. (Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária) 

Participação em diferentes campanhas: 
Parada do Livro, Dia Nacional da coleta de 
Alimentos, Dia Mundial dos Pobres. 

- Cumprimento da função social da UCSal, 
na sua condição de Universidade e, 
adicionalmente, de natureza filantrópica, 
comunitária e confessional. 

- Visibilidade institucional. 

- Formação aplicada e sentimento de 
pertencimento institucional por parte dos 
Discentes. 

- Necessidade de melhor 
planejamento, divulgação e captação 
de parceiros (internos e externos) 
para essas ações. 

- Indispensabilidade de que essas 
ações retroalimentem o circuito 
Ensino-Pesquisa-Extensão. 

Fonte: CPA – UCSal. 
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 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Este eixo contempla a dimensão 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e 

Extensão); a dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas 

de Atendimento aos Discentes). 

O desenvolvimento das Políticas Acadêmicas integrantes do eixo 3 constitui a 

centralidade do conjunto das ações, projetos e atividades realizadas no âmbito da 

UCSal no que se refere às políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

Neste eixo é feita a descrição, avaliação e análise das políticas de graduação 

e pós-graduação, de pesquisa e de extensão, desenvolvidas na UCSal no período 

2015-2017, assim como a articulação entre elas. Trata-se de um eixo imprescindível 

para a Universidade porque dá uma visão das formas de operacionalização das 

políticas institucionais ligadas ao ensino, pesquisa e extensão e a coerência dessas 

políticas com os documentos oficiais, principalmente o PDI.  

Estão incluídos no Eixo Políticas Acadêmicas os procedimentos para estímulo 

à produção acadêmico-científica e a política de bolsas de pesquisas, monitorias e 

demais modalidades. 

Como metas gerais do PDI, nesta área, estão “o acompanhamento do projeto 

pedagógico e a avaliação de 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 da informação e 

comunicação; a expansão dos cursos da gradação e da pós-graduação e a 

ampliação da oferta de atividades e programas de extensão articulados com as 

políticas de inclusão e ação social” (PDI 2016-2020, p.21-27).  

Analisa-se a seguir as politicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, assim 

com as ações realizadas, no período 2015- 2017, nesses aspectos estruturantes da 

UCSal e de seus  cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Políticas para o Ensino 

O PDI 2016/2020 tem como objetivo principal, na área de ensino, alcançar 

uma excelência acadêmica que coloque a Universidade em um lugar privilegiado de 
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construção do conhecimento, através do contínuo aprimoramento de seu corpo 

discente e docente, procurando atender sempre às diretrizes estabelecidas pela 

legislação nacional e pelos seus requerimentos internos. Para isso, toda a 

concepção pedagógica se baseia numa perspectiva de integração entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão e para garantir qualidade em todos os cursos de graduação a 

UCSal   tem como princípios básicos,  explicitados em seu PDI: 

• 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. 

•   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  

Os relatórios setoriais elaborados pelos Coordenadores dos Cursos de 

Graduação, relativamente ao período 2015-2017, apresentam uma série de 

atividades e ações relacionadas à dimensão do ensino que dão uma boa visão da 

realidade atual da Universidade nessa área. 

Destacam-se as principais ações realizadas pela UCSal, através de seus  

cursos de graduação, nesse período: revisão constante  dos projetos pedagógicos 

dos cursos e das matrizes curriculares, junto com os NDEs; revisão dos planos de 

disciplina e ementas adequando-os às exigências do MEC; realização de aulas de 

campo em cidades históricas, museus, igrejas, instituições culturais, entre outras; 

realização de viagens de conhecimento, vivências com vistas a melhor capacitar os 

alunos a atuar no mercado de trabalho; uso de metodologias ativas como estratégia 
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de ensino-aprendizagem; participação dos Docentes nos ateliês formativos e nas 

jornadas pedagógicas promovidos pelo Programa Espaço Docente – PED.  

Salienta-se também a participação dos Professores nas oficinas de 

capacitação (Google for Education), nos workshops preparatórios para o Grand Prix 

(ideias inovadoras dos Professores e Prêmio Inova Docente); criação de 4 Ligas 

Acadêmicas, por iniciativa dos próprios estudantes, para desenvolvimento 

acadêmico com promoção de palestras, minicursos, grupos de estudos, etc.;  aulas 

de revisão com questões que ocorrem mais frequentemente no ENADE; realização 

de eventos, debates, seminários e conferências,  contando com palestrantes e 

expositores  de renome nacional e internacional, e com participação dos Professores 

e alunos da UCSal. 

Merecem também destaque outras ações relevantes realizadas pela 

Universidade na área de ensino como o incentivo dos estudantes à prática do 

empreendedorismo social através do Núcleo de Estágio e Práticas Empreendedoras 

(NEP) com o apoio técnico do SEBRAE (os programas e atividades do NEP 

atingiram um público alvo de 4.069 participantes, no período destacado); ações 

desenvolvidas pelas Coordenações com vistas ao reconhecimento e renovação dos 

cursos de graduação; apoio contínuo das Coordenações e NDEs à implementação 

de monitorias nos diversos Cursos; realização da avaliação integradora em todos os 

cursos; fortalecimento do Centro de Educação a Distância – CEAD. 

 

Ações  realizadas pelo Centro de Educação a Distância - CEAD   

• Reunião com todos os professores tutores e coordenadores dos eixos 

de formação geral e básico para definição das estratégias de ação para 

2017/1. 

• Acompanhamento qualitativo da atividade de tutoria. 

• Ações voltadas para gestão da retenção e permanência dos alunos, em 

parceria com o Call Center (ligações para os alunos que não haviam 

acessado o AVA, após 30 dias do início do semestre). 

• Apresentação do modelo de funcionamento das disciplinas 

semipresenciais para os Coordenadores de Curso, Centros 
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Acadêmicos e Professores, a fim de alinhar o discurso e as práticas 

interdisciplinares. 

• Participação em Mesa Redonda (Estudos com uso de tecnologias na 

UCSal: Avanços e desafios da formação superior) durante a III Semana 

de Educação Física. 

• Elaboração e aplicação do Plano de Ação e proposta de melhoria de 

oferta das disciplinas semipresenciais para 2017/2, a partir dos dados 

apresentados pela Escuta UCSal. 

• Atendimento e treinamento da equipe do PLENUS e de alunos com 

necessidades especiais nos campi Pituaçu e Federação, com o 

objetivo de identificar e dirimir dúvidas inerentes ao acesso ao AVA. 

• Parcerias com empresas (Conselho Regional de Educação Física, 

Instituto Humana, Digital Educa Online) para recebimento de oferta de 

novos cursos de extensão na modalidade EAD. 

•  Produção de vídeos para o Curso de Extensão de Ensino Religioso, 

ofertado pela Diocese do Araguaya em parceria com a UCSal. 

• Oferta de 3 turmas de Ateliês Formativos em parceria com o PED – 

Programa Espaço Docente para capacitação dos Docentes na 

utilização do AVA. 

•  Preparação para o Credenciamento institucional para a modalidade 

EAD: 

- Projeto de implantação operacional iniciado. 

- Análise de viabilidade operacional. 

- Elaboração de proposta para o Plano de Carreira, Cargos e 

Salários das funções administrativas, acadêmicas, pedagógicas 

e operacionais necessárias ao funcionamento de cursos de 

graduação e pós-graduação. 

 

Avaliação do Ensino pelos Docentes e Discentes da UCSal 

A avaliação da dimensão do ensino pelos discentes da graduação em 

2017.1e 2017.2 dá uma visão complementar da realidade da UCSal nessa área. Na 

variável Docência, o conjunto de respostas dos alunos revela percentuais 
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majoritários nas escalas bom e ótimo em todos os itens avaliados, nas pesquisas 

2017.1 e 2017.2. São exemplos dessa boa avaliação: “assiduidade e pontualidade 

dos Professores às aulas” com 86,33% e 83,92%, respectivamente; “Utilização de 

procedimentos didáticos e metodologias de sala de aula” (78,03% e 75,93%) e 

“Entusiasmo do Professor com a profissão e a disciplina que leciona” (78,56% e 

79,65%). Comparativamente com a avaliação dos dois anos anteriores houve uma 

evolução da Universidade em diversos aspectos ligados ao ensino. Destaca-se, por 

exemplo, o item “utilização de metodologias ativas e uso das TICs em sala de aula”, 

onde em 2016, havia 61,55% de respostas situadas nas escalas regular e fraco e, 

em 2017.1, apenas 22,44% e em 2017.2 33.76%.  

Na variável Disciplina é também perceptível a melhoria em 2017.1 e 2017.2, 

se tomarmos como referência o ano anterior. São exemplos dessa evolução os 

itens: “contribuição dos conteúdos das disciplinas estudadas para a formação dos 

estudantes” com 81,95% e 82,99%, respectivamente; “utilização e material didático 

relacionado às propostas das disciplinas” (80,67% e 77,53%) e “articulação dos 

conhecimentos teóricos com as aulas práticas” (77,66% e 75,03%). Em 2015 e 

2016,  todos esses itens tiveram avaliação inferior à de 2017. 

Na variável Matriz Curricular, há aspectos que continuam com avaliação 

regular e fraca ao longo do período 2015 e 2017. O item “oportunidade de 

desenvolvimento de experiências de estágios supervisionados”, apesar de haver 

algum crescimento em relação às avaliações anteriores, é uma área que constitui 

ainda algum desafio para a Universidade, considerando a incidência significativa de 

respostas, nos últimos dois anos, nas escalas regular e fraco (43,77% em 2016, 

40,83% em 2017.1 e 47,51%); no item “Oportunidade de desenvolvimento de 

atividades de iniciação científica e de pesquisa articuladas ao ensino” registra 

53,72% das respostas, em 2017.1 e em 2017.2 52,14% sugerindo necessidade de 

melhorias nessa área. 

As respostas dos estudantes em relação ao desempenho da Coordenação do 

Curso demonstram, do mesmo modo, uma melhoria na comparação temporal 2015-

2017. É alto o percentual de respostas situadas entre bom e ótimo, em boa parte 

dos itens avaliados, em 2017 com 82,20% e, contra 49,32% em 2015, demonstrando 
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evolução no grau de satisfação que os estudantes tem em relação à Coordenação 

do Curso. 

As respostas dos estudantes em relação ao desempenho da Coordenação do 

Curso demonstram, do mesmo modo, uma melhoria na comparação temporal 2015-

2017. É alto o percentual de respostas situadas entre bom e ótimo, em 2017 com 

82,20% contra 49,32% em 2015, demonstrando evolução no grau de satisfação que 

os estudantes têm em relação à Coordenação do Curso. 

Na Escuta UCSal de 2014 e de 2016,  há também evidências de melhorias na 

análise comparativa mas também há  indicativos de alguns desafios que precisam 

ser superados na área de ensino. Sobre a realização de reuniões de planejamento e 

avaliação das atividades de ensino a maioria dos professores e estudantes (62,50%) 

considerou essa área boa e ótima em 2016 contra 33,34% que a consideraram 

assim em 2014. 

Houve também melhorias, na ótica dos estudantes e professores, na 

infraestrutura das salas de aula, na comparação temporal e é maior o número que 

considerava essa área boa e ótima em 2016 (53,10%) do que em 2014 (40,85%). 

 Na avaliação que os estudantes fazem em relação ao curso que frequenta, 

há uma percepção de boa parte dos estudantes de que o ensino ainda precisa 

melhorar, considerando que não houve alterações significativas na análise temporal, 

na avaliação desse item. Muitos depoimentos referem-se às dificuldades de 

implementação do sistema de avaliação da aprendizagem e revelam que, apesar 

das mudanças implementadas neste período, como por exemplo a retirada da prova 

final e a inclusão da prova substitutiva, a inclusão  da avaliação processual e 

consequente retirada da prova substitutiva,  essas mudanças  ainda não foram 

suficientes, na ótica dos estudantes,  para operar mudanças estruturais no sistema 

de ensino e aprendizagem. Eis aqui, portanto, um desafio para a UCSal  numa 

questão central  que está relacionada diretamente à qualidade do ensino na 

graduação,  refletida nos conceitos baixos que alguns cursos ainda têm  no ENADE 

e CPC, conforme apresentado  a seguir. 

Um outro desafio na dimensão do ensino é a questão do controle de 

frequência de professores e estudantes, publicação dos resultados das avaliações 

dos alunos e transparência dos procedimentos adotados. Pelos resultados da 
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Escuta UCSal em vez de avanço, houve um retrocesso, na comparação temporal, 

considerando que  em 2016, por exemplo, apenas 37,02% de professores e alunos 

consideravam esse controle bom e ótimo e em 2014 o percentual de satisfação era 

bem mais alto (66,26%).  

Os sistemas de controle das cadernetas, até então adotados pela 

Universidade, com o apoio da tecnologia, não têm surtido o efeito desejado e a não 

adoção de medidas institucionais em decorrência da falta de informações, 

relacionadas a ausências de professores e alunos, ao descumprimento dos prazos 

institucionais, como registro das notas dos alunos, etc. têm prejudicado a imagem 

que os estudantes fazem do ensino de graduação. A superação deste problema se 

constitui, portanto, em um grande desafio para a Universidade e certamente, uma 

vez superado, trará reflexos bastante positivos  na imagem da Universidade e  na 

qualidade do ensino. 

Conceitos obtidos pelos Cursos da UCSal, no ENADE e CPC (2011-2017) 

No quadro abaixo, apresentam-se os conceitos obtidos pela UCSal no IGC e 

CPC no período 2011 a 2017, considerando os ciclos avaliativos do SINAES. 

Quadro 31: Conceitos obtidos pela UCSal no ENADE e CPC 2011-2016. 
 

CURSOS 

Ano: 2011 

(IGC = 3) 

Ano: 2012 

(IGC = 3) 

Ano: 2013 

(IGC = 3) 

Ano: 2014 

(IGC = 3) 

Ano: 2015 

(IGC = 3) 

Ano: 2016 

(IGC = 3) 

Grupo 
Azul 

ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas – Tecnológico 

      
3 4 

    

Artes Visuais 3 S/C     1 2     

Ciências Biológicas – 
Bach. 

      3 3     

Ciências Biológicas – 
Licen. 3 4     3 3 

    

Educação Física – Licen. 1 2     2 2     

Engenharia Civil 2 3     1 2     

Filosofia - Bacharelado 2 S/C     1 3     

Filosofia - Licenciatura 4 4     2 3     
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CURSOS 

Ano: 2011 

(IGC = 3) 

Ano: 2012 

(IGC = 3) 

Ano: 2013 

(IGC = 3) 

Ano: 2014 

(IGC = 3) 

Ano: 2015 

(IGC = 3) 

Ano: 2016 

(IGC = 3) Grupo 
Azul 

ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC 

Geografia - Bacharelado 4 S/C     2 3     

Geografia - Licenciatura 3 3     3 4     

História - Bacharelado 3 S/C     1 2     

História Licenciatura 2 3     3 3     

História - Patrimônio 
Cultural       3 3    

 

Letras - Português 2 2     2 3     

Letras – Inglês 2 2     1 2     

Matemática 4 4     2 3     

Música – Piano 1 2     1 2     

Música – Violão 1 2     1 2     

Pedagogia 3 3     3 3     

Redes de Computadores 
(Tecnológico)       2 3    

 

Sistemas de Informação 2 S/C     2 3     

Grupo 
Vermelh
o 

Administração de 
Empresas   3 3     3 3   

Ciências Contábeis   3 3     2 2   

Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda    2 3     2 3   

Direito    2 3     3 3   

Gastronomia          1 2   

Gestão de Recursos 
Humanos – Tecnológico   3 3     2 2   

Logística – Tecnológico   3 S/C     S/C S/C   

Marketing   S/C S/C         

Secretariado    3 S/C     S/C S/C   

Teologia          3 4   
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CURSOS 

Ano: 2011 

(IGC = 3) 

Ano: 2012 

(IGC = 3) 

Ano: 2013 

(IGC = 3) 

Ano: 2014 

(IGC = 3) 

Ano: 2015 

(IGC = 3) 

Ano: 2016 

(IGC = 3) Grupo 
Azul 

ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC 

Grupo 
Verde 

CST Gestão Ambiental     2 S/C       

Educação Física – Bach.      3 2     3  

Enfermagem     2 2     3  

Fisioterapia      3 3     3  

Serviço Social     3 3     3  

Fonte: E-MEC. 

A análise do quadro acima referente aos indicadores de qualidade da UCSal e 

dos cursos de graduação revela algumas peculiaridades que precisam ser 

analisadas:  

 Em relação a avaliação da Universidade, o índice 3 no ICG, que leva em 

consideração o desempenho dos estudantes, a infraestrutura, a formação 

dos professores e ainda os indicadores da pós-graduação, indica a 

continuação do mesmo patamar de qualidade da UCSal, considerando 

que a situação se manteve em relação à avaliação anterior. Este índice 

segue a tendência nacional onde 67% das IES públicas e privadas 

obtiveram nota 3 (três) no ICG na última avaliação do MEC (ABRUC 

2016). 

 Em relação ao CPC, dos 36 (trinta e seis) cursos que já concluíram o ciclo 

ingressantes/concluintes de participação do ENADE, 3 (três) têm conceito 

4 (8,33%); 15 (quinze) têm conceito 3 (41,66%) e 12 (doze) têm conceito 

2 (33,33%). Os restantes estão sem conceito (16,66%). O CPC é 

calculado com base principalmente no ENADE, no questionário do 

estudante e nos dados dos professores, obtidos através do Censo da 

Educação Superior. São considerados, por exemplo, o número de 

mestres e doutores na Instituição, bem como as condições de trabalho. 

É importante destacar que há uma preponderância do conceito 3 no CPC dos 

cursos de graduação da UCSal e que, apesar de  número significativo de cursos 

terem conceito 2,  houve um crescimento contínuo das notas obtidas no período 
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analisado  e evolução de alguns cursos no segundo ciclo em relação ao primeiro. Os 

resultados do ENADE são fortemente influenciados pelo grau de adesão dos alunos 

à prova e os melhores resultados na última avaliação refletem um esforço e uma 

preocupação da Instituição com a qualidade dos cursos. No entanto ainda são 

necessários maiores investimentos nos cursos que, nos ciclos anteriores, obtiveram 

nota abaixo de 3,0.  

Houve também avanços consideráveis nas avaliações que foram realizadas 

“in loco” no período 2014-2017 e que pode ter impacto positivo no CPC do próximo 

ciclo avaliativo. 

O quadro abaixo mostra o número de cursos por grupo, de acordo com o 

conceito final nas avaliações in loco. 
 
Quadro 32: Número de Cursos por grupos de acordo com o conceito final. 

GRUPO NÚMERO DE CURSOS 
Cursos conceito 3 4 

Cursos conceito 4 6 

Cursos conceito 5 2 

Fonte: CPA/UCSal com base nos Relatórios de Avaliação Externa MEC/INEP.  

Nesses relatórios de avaliações externas dos últimos 3 (três) anos 

disponibilizados pelo MEC é importante observar a realidade de cada curso da 

UCSal, de acordo com a média ponderada e conceitos obtidos em cada dimensão, 

até chegar ao conceito final.  

Nos quadros a seguir, apresentam-se os cursos segmentados de acordo com 

os resultados das avaliações. 

 
Quadro 33: Distribuição dos cursos conforme média ponderada e conceitos obtidos. Cursos com 
conceito 5. 

CURSO DIMENSÃO 1 DIMENSÃO 2 DIMENSÃO 3 MÉDIA 
Música  4,8 4,4 4,3 4,5 

Psicologia 4,6 4,8 4,8 4,75 
Fonte: CPA/UCSal com base nos Relatórios de Avaliação Externa MEC/INEP.   
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Quadro 34: Distribuição dos cursos conforme média ponderada e conceitos obtidos. Cursos com 
conceito 4. 

CURSO DIMENSÃO 1 DIMENSÃO 2 DIMENSÃO 3 MÉDIA 
Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 
3,7 3,6 3,8 3,7 

Biomedicina  3,6 3,5 4,3 3,8 

Enfermagem 3,4 3,7 3,5 3,53 

Letras – Português  3,7 4,1 3,5 3,76 

Marketing – Tecnológico  3,3 4,1 3,8 3,73 

Teologia 4,4 3,6 3,4 3,8 
Fonte: CPA/UCSal com base nos Relatórios de Avaliação Externa MEC/INEP.  

 
 
Quadro 35: Distribuição dos Cursos conforme média ponderada e conceitos obtidos. Cursos com 
conceito 3. 

CURSO DIMENSÃO 1 DIMENSÃO 2 DIMENSÃO 3 MÉDIA 
Geografia 3,4 3,8 3,2 3,46 

Educação Física 3,1 3,6 3,3 3,33 

Letras – Inglês  3,5 3,4 3,0 3,3 

Fonte: CPA/UCSal com base nos Relatórios de Avaliação Externa MEC/INEP.   

 

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 de curso que é um conceito fortemente afetado apenas 

pela percepção dos alunos. Todos os cursos obtiverem conceitos acima de 3,0 em 

todas as dimensões avaliadas e em alguns cursos o conceito se aproximou muito da 

nota máxima. Esta qualidade alcançada nos cursos de graduação visitados, pode 

ser percebida tanto ao nível das ações empreendidas pela administração geral com 

a recuperação da estrutura física, investimentos em Laboratórios e Biblioteca, como 

também ao nível dos cursos, com a reestruturação dos currículos e constante 

avaliação dos cursos pela CPA e consequente plano de ação com vistas á correção 

das dificuldades detectadas. 
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No entanto, a partir dos relatórios gerados pelas comissões de avaliação “in 

loco”, foi possível observar determinados pontos frágeis nos cursos que obtiveram 

nota 3,0, dos quais se destacam:  

Dimensão 1: Organização didático-pedagógica  

 Insuficiência de produção científica, cultural e artística, em alguns cursos. 

  Problemas detectados nas relações entre ementários e programas de 

aula nos projetos pedagógicos. 

 Dificuldades relacionadas ao uso dos resultados das avaliações da CPA 

no planejamento dos Cursos (ausência de plano de ação em alguns 

cursos, decorrente dos processos de avaliação). 

Dimensão 2: Corpo docente  

 Experiência do corpo de tutores em educação à distância obrigatória para 

cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da 

carga horária total do curso, na modalidade a distância. Portaria 

(4.059/2004). 

 Funcionamento insuficiente dos Colegiados em alguns Cursos, tendo em 

vista que não há registros de periodicidade das reuniões e 

encaminhamento das decisões.  

 Baixo percentual de dedicação efetiva do corpo docente ao curso. 

Dimensão 3: Infraestrutura  

 Falta de espaços destinados a gabinete de trabalho para professores de 

tempo integral. 

 

A seguir apresenta-se um quadro-síntese das ações realizadas na Dimensão 
2 – Eixo 3.



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

160 
 

Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Ensino - Eixo 3  

Quadro 36: Ações Realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Ensino – Eixo 3. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Aulas de campo. (Curso de Geografia) Aulas de campo – Litoral Norte. 

- Empenho docente e participação 
discente. 

- Novas potencialidades de 
ensino/aprendizagem. 

 

Aulas de campo no Zoológico. (Curso de 
Geografia) 

Aula de campo no Zoológico  consciência 
socioambiental. Conscientização socioambiental.  

Aulas itinerantes. (Curso de Geografia) Aulas itinerantes em instituições públicas e 
privadas. 

Empenho Docente e Discente. Pouco apoio institucional. 

Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu. (Curso de 
História) 

A primeira turma da Pós-Graduação em 
História da Bahia começou em agosto de 
2017.2 concretizando dessa forma a política 
de ensino e ação acadêmico-administrativa do 
Curso que tem como propósito oferecer uma 
formação continuada aos graduados em 
História. 

Formação continuada aos egressos do 
Curso de História.  

Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os cursos de 
graduação. (Curso de História) 

- Revisão constante do Projeto Pedagógico do 
Curso, junto com o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE). 

- Revisão dos planos de disciplina e ementas 
adequando as exigências do MEC. 

- Apresentação dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC) dos formandos. As 
apresentações foram realizadas no auditório 
como defesa pública onde os alunos foram 
avaliados por uma banca examinadora 
composta pelo orientador, um examinador 

- A revisão e atualização do Projeto 
Pedagógico do Curso possibilitou o 
atendimento das demandas que vão 
surgindo através da legislação, bem como 
da própria dinâmica do Curso que está 
sempre se renovando. 

 Possibilidade do aluno se preparar para 
enfrentar uma banca de especialização ou 
mestrado, na medida em que essa 
atividade funcionou como um laboratório 
prático da apresentação de trabalhos 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

interno e o outro externo. 

- Realização de aulas de campo em sítios e 
cidades históricas, museus, igrejas, 
instituições culturais, entre outras. 

científicos. 

Estímulo a utilização de metodologias 
ativas nas disciplinas do Curso. (Curso 
de Nutrição) 

Uso de metodologias ativas como estratégia 
de ensino-aprendizagem nas disciplinas do 
eixo de formação específica (como também, 
algumas disciplinas do eixo de formação 
básica). 

Reflexão sobre o Discente como agente 
principal do processo de aprendizagem. 

Resistências de alguns Docentes e 
Discentes no uso de novas 
metodologias. 

Otimização do Curso de Bacharelado. 
(Curso de Teologia)  

Realização de Programas de 
Complementação do bacharelado em Teologia 
realizado em Curso livre. 

Abertura da Universidade para a Igreja no 
Brasil e oportunidade de qualificação 
acadêmica dos candidatos. 

Corpo técnico-administrativo reduzido. 

Inserção,  nos Planos de Ensino 
(Planejamento das Disciplinas), de 
atividades com a finalidade de 
oportunizar aos alunos a aproximação 
com a prática profissional. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Visitas técnicas na UNAFISIO e em outros 
campos de estágio (HGRS, CAASAH, CECOM 
e Convento das Irmãs Franciscanas) 
promovidas pelos Professores das disciplinas 
do Eixo  de Formação Específica. 

- Participação dos alunos do Estágio de 
Fisioterapia Desportiva no acompanhamento 
de atletas durante eventos esportivos. 

- Visita técnica dos alunos da disciplina 
Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia aos 
postos de trabalho do campus de Pituaçu. 

- Visita técnica dos alunos da disciplina 
Tecnologias em Saúde ao SENAI/CIMATEC. 

- Sentimento de pertencimento ao curso e 
à profissão. 

- Valorização e consolidação do 
aprendizado adquirido nas disciplinas 
teóricas. 

- Aplicação dos conceitos teóricos na 
prática fisioterapêutica. 

- Identidade do Curso e interação entre 
alunos de diferentes semestres. 

- Ainda não houve adesão total dos 
Professores e alunos. 

- Burocracia no acesso aos hospitais. 

Avaliação e acompanhamento da 
reestruturação da Ficha de Avaliação do 
Desempenho Discente no Estágio 
Obrigatório (2017.2). (Curso de 

- Inclusão do item Tecnologia e Inovação. 

- Redimensionamento dos valores atribuídos a 

- Ampliação  do espectro de avaliação, 
visto que inclui o desenvolvimento 
tecnológico no âmbito dos estágios. 

- Resistência inicial ao desenvolvimento 
dos produtos pelos Discentes e 
Docentes. 
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Fisioterapia) cada item avaliativo. 

- Realização e Mostra de Tecnologias e 
Inovação em Saúde, com a exposição dos 
produtos desenvolvidos nos estágios. 

- Alunos e Professores despertam o desejo 
de inovar. 

Avaliação Discente dos Supervisores e 
Professores do Curso. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Elaboração de um instrumento de Avaliação 
Discente com base nas dimensões do 
SINAES. 

- Aplicação do Instrumento pelos alunos do C. 
A. de Fisioterapia. 

Possibilidade de  avaliar supervisores e 
Professores de forma mais ampla, 
possibilitando a elaboração de estratégias 
de melhoria mais assertivas. 

Baixa adesão dos alunos no 
preenchimento do Formulário de 
Avaliação dos Supervisores e 
Professores. 

Resolução das pendências dos alunos 
de currículos antigos, realizando 
acompanhamento individual da matrícula 
desses alunos. (Curso de Fisioterapia) 

- Plantão pedagógico no período de matrícula. 

- Acompanhamento dos alunos 
dessemestralizados durante todo o semestre. 

- Finalização do Curso por alunos que 
estavam com pendências em apenas uma 
disciplina e/ou atividade complementar. 

- Semestralização dos alunos e maior 
adesão aos programas e projetos do 
Curso. 

- Aumenta a sensação de pertencimento. 

- Direcionamento dos alunos com 
necessidades especiais para o PLENUS. 

Altos índices de abandono e reprovação 
nesse grupo de alunos, por motivos 
variados, tais como: indisponibilidade de 
horário para dedicar-se aos estudos por 
conta de compromissos de trabalho; 
necessidades educacionais especiais. 

Comunicação sistemática aos 
Professores quanto ao cumprimento do 
calendário acadêmico. (Curso de 
Fisioterapia) 

Contatos regulares com os Docentes por e-
mail e grupos de Whatsapp, a fim de garantir 
adesão aos prazos estabelecidos no 
Calendário Acadêmico. 

- Registros acadêmicos realizados dentro 
do prazo. 

- Menos insatisfação dos alunos. 

- Melhor gerenciamento dos conflitos por 
parte da Coordenação. 

Falhas da caderneta eletrônica e 
mudança de sistema durante período 
letivo de 2017.2. 

Acolhimento para os Estágios. (Curso de 
Fisioterapia) 

Introdutório obrigatório para todos os alunos 
matriculados em disciplinas de Estágio 
organizado pela Coordenação dos estágios do 
curso, onde foram oferecidas orientações 
acerca das rotinas próprias de cada campo e 
documentação necessária para acesso aos 
mesmos. Além de palestras e simulações 

- Revisão de  conteúdos fundamentais 
para a articulação entre teoria e prática. 

- Familiarização do discente com os 
termos e aspectos legais do registro em 
prontuário. 

Baixa adesão dos Supervisores de 
Estágio. 
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clínicas que abordaram temas próprios da 
vivência dos estágios. 

- Facilidade de acesso aos campos pelo  
cumprimento das exigência da cada 
campo. 

Incentivo à proposição e realização de 
ações que visem à interdisciplinaridade. 
(Curso de Fisioterapia) 

- Sessões Interdisciplinares da UNAFISIO com 
a participação de Discentes e Docentes dos 
Cursos de Fisioterapia, Nutrição e Serviço 
Social debruçando-se na análise/discussão de 
casos clínicos de pacientes atendidos na 
UNAFISIO. 

- Eventos acadêmico-científicos e 
sociointegrativos em parceria com outros 
Cursos da UCSal, outros profissionais e outras 
instituições, a saber: Dia Mundial de Diabetes, 
I Simpósio sobre Doenças Raras com ênfase 
Mucopolissacaridose e Acromegalia; Saúde na 
Tela; Diagnóstico por Imagem; FisioUpDate; I 
Jornada das Ligas Acadêmicas de Fisioterapia 
da UCSal; ACROVIDA; Dia das Mães 
UNAFISIO; Dia das Crianças UNAFISIO; 
SAMU e SALVAMAR na UCSal; Pilates e o 
Controle Motor. 

- Projeto de Iniciação Científica, Mapeamento 
da acessibilidade física do campus de Pituaçu 
da UCSal, coleta de dados em parceria com 
Docentes e Discentes do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo. 

- Encaminhamento de pacientes 
fisioterapêuticos para prática orientada de 
atividades física no Centro de Atividades 
Física (CAF) do Curso de Educação Física. 

- Encaminhamento de pacientes com diabetes 

 Oportunidade de interagir com estudantes 
e professores de outros Cursos, e assim 
ampliar o seu olhar para as diferentes 
dimensões do conhecimento. 

Ações esporádicas. 
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da UNAFISIO para monitoramento da Pressão 
Arterial e Glicemia na Unidade de 
Enfermagem (UNIENF). 

Estruturação e Implantação de ações 
para melhoria e qualificação do Curso. 
(Curso de Fisioterapia) 

- Planos de Ensino revisados e discutidos. 

- Avaliação integradora para todo o Curso. 

- Incentivo à qualificação docente: ingresso e 
conclusão em cursos de formação específica e 
pós-graduação stricto sensu. 

- Participação de Docentes do Curso de 
Fisioterapia nos Atêlies Formativos (PED), nas 
oficinas de capacitação Google for Education, 
nas Jornadas Pedagógicas, Workshops 
preparatórios para o Grand Prix de Ideias 
Inovadoras no Prêmio INOVADOCENTE. 

- Corpo docente mais preparado e 
alinhado/engajado com a proposta do 
Curso. 

- Maior número de professores com 
titulação em pós-graduações stricto Sensu. 

- Maior número de professores cursando 
Pós-Graduações Stricto Sensu. 

Ainda não há adesão, total do corpo 
docente, principalmente dos professores 
horistas. 

Revisão do Projeto Pedagógico do 
Curso. (Curso de Fisioterapia) 

Revisão Parcial do Projeto Pedagógico do 
Curso. 

- Adequação do Projeto Pedagógico do 
Curso à política institucional mediante a 
realização de um trabalho coletivo com a 
participação da gestão, docentes e 
discentes do curso. 

- Atualização dos conteúdos relacionados 
à práxis do fisioterapeuta. 

- NDE sobrecarregado com outras 
atribuições. 

- Poucos Professores RTC. 

Reordenamento dos documentos de 
regulamentação dos estágios 
obrigatórios do Curso. (Curso de 
Fisioterapia) 

Revisão e reestruturação do Regimento de 
estágios obrigatórios de Fisioterapia. 

- Maior esclarecimento sobre os direitos e 
obrigações de cada um nesse processo. 

- Apresentação do novo modelo na aula 
introdutória dos estágios. 

Falta o hábito da leitura na íntegra do 
material, por parte de Docentes e 
Discentes, o que gera descumprimento 
das normativas. 

Reordenamento dos documentos de 
regulamentação de TCC do Curso. 

- Revisão e reestruturação do Regimento do 
TCC de Fisioterapia. 

Professores de TCC, estudantes e 
orientadores respaldados por documentos 
melhor elaborados, e, portanto, mais claros 

Muitos não fazem a leitura na íntegra do 
material, o que gera descumprimento das 
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(Curso de Fisioterapia) - Revisão e reestruturação dos Manuais no 
TCCI e TCCII. 

em relação ao que cabe a cada um desses 
atores no processo de construção do TCC. 

normativas. 

Incentivo ao alunado para buscar 
estratégias  diversificadas de 
complementação curricular e adesão aos 
projetos do Curso. (curso de Fisioterapia) 

- Criação de 4 Ligas Acadêmicas e 
fortalecimento das 3 já existentes, todas por 
iniciativa dos próprios estudantes. 

- Fortalecimento do Centro Acadêmico (CA). 

- Consolidação do Programa de Iniciação 
Científica, voluntária e com bolsa de incentivo. 

- Ampliação das ações extensionistas. 

- Incentivo a ampliação de vagas para 
Monitorias de ensino nas disciplinas dos três 
Eixos de Formação. 

- Melhor comunicação e integração entre 
os alunos de diferentes semestres do 
Curso. 

- Maior aproximação entre Discentes e 
Docentes. 

- Identificação do aluno com as áreas 
temáticas dos Grupos de Pesquisa, Ligas 
Acadêmicas e Projetos Extensionistas. 

- Maior possibilidade de complementação 
da aprendizagem de forma orientada e 
com vínculo institucional. 

- Maior pertencimento ao curso e a 
instituição. 

- Poucos Professores RTC com carga 
horária disponível para assumir esses 
projetos. 

- Falta de uma Política Institucional 
Reguladora para as Ligas Acadêmicas. 

- Poucos Professores doutores aptos a 
capitanear grupos e projetos de 
pesquisa. 

Incentivo à oferta de novos Cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu. (Curso de 
Fisioterapia) 

Grupo de Professores têm se reunido para 
formatar projetos de mais dois cursos: 
Fisioterapia Neurofuncional, Fisioterapia na 
saúde do Trabalhador, Cuidados Paliativos e 
Fisioterapia Hospitalar. 

- Fidelização dos egressos da UCSal do 
Curso de Fisioterapia e de cursos afins. 

- Educação continuada. 

- Verticalização entre a graduação e a pós-
graduação. 

- Fidelização do egresso a sua instituição. 

- Divulgação da instituição de ensino. 

- Crise econômica do país tem levado a 
baixa procura pelos Cursos. 

- Exigência de que o Corpo Docente seja 
constituído por 70% de Professores da 
UCSal, acaba por afastar os Egressos, 
que em geral, buscam o “novo” num 
curso de pós-graduação. 

Abertura de canal de comunicação com 
os alunos. (Curso de Fisioterapia) 

Visitas regulares às salas de aula pela 
Coordenação/NDE. 

Abre canal de comunicação para atender 
demandas emergenciais. 

Dificuldade dos alunos em expressar 
suas necessidades por medo de sanções 
por parte dos colegas ou professores. 
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Realização da Aula Inaugural do Curso 
em 2017.2. (Curso de Fisioterapia) 

- Apresentação do Curso, dos Professores e 
das atividades programadas para o semestre. 

- Tema Central: Ser Universitário – 
Palestrantes Prof. Dr. Padre Mauricio da Silva 
Ferreira (Reitor) e Profa. Dra. Helena Maria 
Fraga Maia. 

- Promove interação entre alunos de todos 
os semestres. 

- Maior pertencimento ao curso e à 
Universidade. 

- Pouca cultura de atividades fora da sala 
de aula. 

- Não adesão de todos os alunos e 
professores. 

Acolhimento dos alunos Calouros. (Curso 
de Fisioterapia) Realização da III Cerimônia de Jaleco.  

- Aproxima estudantes recém-chegados à 
vida do estudante da área da saúde. 

- Marca a entrada na Universidade com 
uma cerimônia cheia de significados, 
vivenciada não apenas pelo estudante, 
mas também pela sua família. 

- Discute o significado do Jaleco, desde o 
seu papel como Equipamento de proteção 
individual do profissional de saúde, até 
toda a subjetividade a ele atrelada. 

 

 Avaliação do Curso pelos alunos. (Curso 
de Fisioterapia) 

Sensibilização dos Professores no sentido de 
acolher/encaminhar as demandas/dificuldades 
dos alunos para a Coordenação. 

Multiplica cultura de acolhimento, e 
incentiva melhor integração docentes, 
discentes e coordenação do curso. 

Ainda não houve adesão total por parte 
dos professores. 

Análise crítica da Matriz Curricular. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

- Retroalimentação continua da matriz 
curricular, visando atender plenamente as 
determinações do MEC, do Conselho Federal 
de Biologia (CFBio), além de manter forte 
aderência ao mercado de trabalho, 
potencializando a melhor inserção dos nossos 
egressos no mercado regional. 

- Reuniões com o NDE.   

- Reuniões temáticas com o NDE. 

- Diversas reuniões do NDE para discutir e 
se apoderar das exigências e princípios do 
MEC e CFBio em relação ao Bacharelado 
em Biologia. 

- Estas reuniões permitiram uma análise 
contínua e crítica da matriz curricular e 
respectivos planos de ensino. Resultando 
em medidas efetivas, como 
remanejamento de disciplinas, revisão dos 

Limitações para definição da carga 
horária da disciplina. Restritas a maior 
parte a 60h. Seria interessante a 
possibilidade de criação de disciplinas 
com carga horária intermediária: 30, 45 
ou 75h, desde que justificadas pelo 
Professor da disciplina e aprovada pelo 
NDE e Coordenação do Curso. 
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planos de ensino e criação de uma nova 
disciplina. Estas ações preencheram 
lacunas no Curso e amplificaram a 
aderência da matriz com o mercado de 
trabalho contemporâneo. 

Promoção de atividade de campo, visitas 
técnicas e estágios de curta duração, 
acompanhados pelos Professores e com 
a chancela da Coordenação do Curso. 
Estas atividades visaram capacitar os 
alunos a atuarem no mercado de 
trabalho que adere a modalidade do 
Curso: Biologia e conservação de 
ecossistemas terrestres e aquáticos. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

Diversas atividades de campo e visitas 
técnicas foram promovidas pelo Curso em 
diversas disciplinas. 

Visita técnica: Núcleo Regional de Ofiologia e 
Animais Peçonhentos (UFBA), Centro de 
Informação Antiveneno (CIAVE) no Hospital 
Roberto Santos, Fundação Osvaldo Cruz 
(FIOCRUZ), Laboratórios de MIrmecologia da 
CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira) em Ilhéus-Bahia, Projeto 
Floresta Sustentável (Praia do Forte – Mata de 
São João). Atividades de campo: estudos da 
biodiversidade (fauna e flora) no Parque 
Ecológico Universitário, estudo da 
Herpetofauna no Litoral Norte da Bahia, 
Morfodinâmica praial, Métodos aplicados da 
biologia de campo, disciplina Biologia dos 
Helmintos, aula de campo na praia de Ponta 
de Nossa Senhora do Guadalupe – Ilha dos 
Frades da disciplina Biologia dos Moluscos e 
Anelídeos, levantamento de espécies de algas 
e atividades de Campo realizada na Reserva 
Adília Paraguassu (Mucugê-BA), que teve 
como objetivo discutir de forma prática os 
assuntos abordados em sala nas disciplinas 
Fundamentos em Ecologia e Métodos 
Aplicados a Biologia de Campo. Os 
Professores das disiciplinas Anderson 
Abbehusen e Kátia Benati, contaram com o 

As dinâmicas das atividades foram 
desenvolvidas de forma integrada pelos 
diversos professores do curso, 
transmitindo aos alunos uma experiência 
interdisciplinar única. E, desta forma, 
ofertando aos estudantes competências e 
habilidades para atuarem no mercado de 
trabalho contemporâneo de forma 
competitiva, ética e competente. 

Maior apoio institucional para 
descolamento dos Alunos para as 
atividades extraclasse. 
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apoio dos Professores Christiano Menezes, 
Paulo Tadeu e Marcelo Peres, que abordaram 
em campo, técnicas de inventário e 
monitoramento da biodiversidade. 

Sessão Científica 

Grupo científico. Líder – Tânia Baraúna. 
(Curso de Enfermagem) 

REUNIÕES CIENTÍFICAS: 

Realização de quatro reuniões científicas com 
um tempo estipulado de quatro horas cada. 
Ocorreram três no primeiro semestre e uma no 
segundo semestre de 2017. 

 

GRUPO DE PESQUISA 

Desenvolvimento do projeto intitulado – Apoio 
na dependência do idoso e atenção aos 
cuidadores (ADAIC): um enfoque para os 
cuidadores e familiares. Do grupo de 
pesquisa: Comunicação e Interculturalidade 
em Saúde – CIS. 

O grupo apresentou como perspectiva 
reuniões quinzenais para o segundo semestre 
do ano de 2017. 

REUNIÕES CIENTÍFICAS: 

- Vivências nas atividades da Liga 
Acadêmica Multiprofissional do Cuidado 
Intensivo (LAMCI). Ocorreu dia 
30/03/2017. 

Palestrante: Romeu Santana Borges. 

- Vivências na Universidade Pompeu 
Fabra, Espanha; um relato de experiência. 

Ocorreu dia 30/03/2017. 

Palestrante: Davi da Silva Nascimento. 

- O acesso aos serviços de Atenção 
Primária à Saúde por adolescentes e 
jovens em um município do Estado da 
Bahia, ocorrei no dia 27/04/2017. 

Palestrante: Maisa Mônica Flores Martins. 

- epidemiologia do Suicídio, ocorreu 
27/09/2017. 

Palestrante: lávia Jôse Oliveira. 

- Baixa sensibilidade dos Professores em 
aderirem às atividades. 

- Resistência na liberação dos alunos no 
horário da Reunião científica. 

Semana de Letras. (Curso de Letras) Realização de seminários interdisciplinares. 
Envolvimento de Professores da instituição 
e participação de Professores externos.  
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Estudo das Metodologias Ativas. (Curso 
de Educação Física) 

- Reuniões com Professores e NDE. 

- Seminário com os Docentes do Curso sobre 
Metodologias Ativas. 

Participação e assimilação nas reuniões e 
seminário por parte do Corpo Docente em 
regime de RTC. 

- Curto espaço de tempo para esta 
demanda. 

- Participação dos Professores horistas 
nas reuniões e Seminários. 

Planejamento das Disciplinas (planos de 
ensino com atividades que oportunizam 
aos alunos a aproximação com a prática 
profissional). (Curso de Psicologia) 

- Visitas técnicas a cenários de atuação do 
Psicólogo. 

- Participação dos alunos como monitores no 
Seminário “A voz dos Avós”. 

- Sentimento de pertencimento ao Curso e 
à profissão. 

- Valorização e consolidação do 
aprendizado adquirido nas disciplinas 
teóricas. 

Burocracia no acesso a alguns lugares 
de trabalho. 

Comunicação sistemática com os 
Professores quanto ao cumprimento do 
Calendário Acadêmico. (Curso de 
Psicologia) 

Contatos regulares com os Docentes por e-
mail e grupos de Whatsapp, a fim de garantir 
adesão aos prazos estabelecidos no 
Calendário Acadêmico. 

- Registros acadêmicos realizados dentro 
do prazo. 

- Menor insatisfação dos alunos. 

- Melhor gerenciamento dos conflitos por 
parte da coordenação. 

Falhas da caderneta eletrônica e 
mudança de sistema durante o período 
letivo 2017.2. 

Promoção de ações científicas e de 
extensão específicas da Psicologia na 
20ª SEMOC.  (Curso de Psicologia) 

Duas mesas redondas na SEMOC. Participação dos alunos nos eventos. Poucos alunos no curso. 

Participação dos professores e alunos do 
curso nos Grupos de Pesquisa da 
UCSal. (Curso de Psicologia) 

- Reuniões regulares dos Grupos de Pesquisa 
da UCSal. 

- Implantação do Programa de Iniciação 
Científica. 

- Espaço e incentivo para realização de 
pesquisas em diferentes áreas de atuação. 

- Interação com diferentes Cursos 
oferecidos pela UCSal. 

- Ainda são poucos os alunos e 
Professores envolvidos no processo. 

- Pequena disponibilidade de bolsas de 
IC. 

Participação em Programas e Ações 
Extensionistas de caráter institucional. 
(Curso de Psicologia) 

- UCSal em Movimento: campus da 
Federação, Paróquia da Boca do Rio e Feira 
de Integração da Paróquia Nossa Senhora da 
Luz. 

- Maior visibilidade para o Curso e para a 
UCSal. 

- Devolução para a sociedade do 
conhecimento produzido na Universidade 

- Restrições orçamentárias. 

- Público reduzido. 
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- SEMOC. em forma de serviços. 

 

Aproximação da Coordenação com o 
Alunado. (Curso de Psicologia) 

Visitas regulares às salas de aula pela 
Coordenação. 

Abre canal de comunicação para atender 
demandas emergenciais.  

Capacitação pedagógica dos Docentes. 
(Curso de Psicologia) 

- Participação de Docentes do Curso nos 
Atêlies Formativos e nas Jornadas 
Pedagógicas promovidas pelo Programa 
Espaço Docente. 

- Participação de Docentes do Curso nas 
Oficinas de Capacitação do Google for 
Education. 

Instrumentalização dos Docentes com 
ferramentas pedagógicas mais eficientes. 

Há adesão de todo o Corpo Docente do 
Curso às ações, principalmente dos 
Professores horistas. 

- Organização pedagógica do Curso.  

- Atuação efetiva do NDE. (Curso de 
Engenharia Civil) 

 

Revisão do PPC. 
Discussão com Professores de diversas 
áreas. Tempo disponibilizado. 

Melhoria na formação pedagógica dos 
Professores. (Curso de Engenharia Civil) 

- Participação na III Jornada Pedagógica 
UCSal. 

- Capacitação para Gestores de IES e 
Coordenadores de Curso, dias 16 e 
17/03/2017. 

Qualificação dos Professores. Tempo disponibilizado. 

Participação de alunos em eventos 
acadêmicos. (Curso de Engenharia Civil) 

- Minicursos na SEMOC. 

- Semana Acadêmica de Engenharia Civil. 

- Evento com o CREA para Alunos calouros. 

- Evento com a ABENC – Associação 

- Envolvimento de alunos e professores. 

- Visibilidade ao Curso de Engenharia Civil. 

 

Organização e comunicação. 
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Brasileira de Ensino de Engenharia - para 
Estudantes. 

Participação de alunos em visita técnica. 
(curso de Engenharia Civil) 

Visita técnica ao complexo de Usinas 
Hidroelétricas de Paulo Afonso em Novembro 
de 2017. 

- Envolvimento de alunos e professores. 

- Complementação do aprendizado. 

- Ampliação de experiências práticas da 
disciplina Eletricidade como atividade 
complementar. 

Organização e comunicação. 

Participação no RECONSTRUINDO A 
MATEMÁTICA (Projeto Oficina 
desenvolvido para os Alunos do Curso 
de Engenharia Civil da UCSal, 
especificamente os ingressantes, embora 
esteja aberto para Alunos de outros 
semestres. A promoção desta oficina 
representa uma atividade de apoio ao 
Discente, e sua natureza de nivelamento 
atende ao “espírito” do indicador 1.14, 
descrito no instrumento de avaliação de 
cursos de graduação (MEC). (Curso de 
Engenharia Civil) 

Aulas teóricas e práticas revisando conceitos 
básicos de matemática e revisar/reconstruir o 
conteúdo de matemática dos ensinos 
fundamental e médio, buscando compor um 
patamar de aprendizagem que contribua para 
a compreensão de conteúdos de disciplinas do 
Curso de Engenharia Civil. 

 
- Participação de professores. 

- Organização/comunicação. 

Participação no NET – Núcleo de 
Estudos de Software Aplicados. 
(Aprender e desenvolver as ferramentas 
do ofício, com o intuito de utilizar a 
tecnologia BIM (building Information 
Modeling) para a produção, execução e 
apresentação de projetos construtivos, 
com produtividade, eficiência e eficácia, 
abrangendo arquitetura e estruturas. 
Num segundo momento, foi realizado 
treinamento básico de Revit 

- Introdução, no meio acadêmico da UCSal, de 
conceitos e princípios básicos da criação de 
modelos CAD e BIM de edificações 
(abrangendo arquitetura e estruturas). 

- Estímulo aos estudantes da visão crítica e o 
desenvolvimento de ferramentas atuais 
necessárias para atender à demanda do 
mercado atual e futuro. 

- Formação de futuros profissionais com 

Envolvimento de alunos e professores no 
conhecimento e disseminação de 
softwares aplicados a Engenharia Civil no 
Curso de Engenharia Civil. 

- Participação dos professores. 

- Organização e disponibilidade de maior 
quantidade de vagas. 
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desenvolvimento para conceitos e 
princípios básicos da criação de modelos 
BIM de instalações prediais (ar 
condicionado, hidráulica e elétrica). 
(Curso de Engenharia Civil) 

competência técnica no que diz respeito a 
Tecnologia de projeto e construção. 

- Introdução do conceito de aula digital 
integrada, identificando o papel de cada 
profissão no modus operandis do sistema.  

- Integração entre os Docentes e Discentes da 
instituição para a constante atualização do 
saber fazer x ensinar a fazer.  

Coordenação de porta abertas – política 
que visa a ampliação do atendimento 
discente e a percepção do Corpo 
Discente de linha direta, aberta, com a 
Coordenação do seu Curso. (Curso de 
Comunicação – Publicidade e 
Propaganda) 

No segundo semestre de 2017, foi 
implementada a política Coordenação de 
portas abertas. Durante esse período, foram 
atendidos 37 estudantes, mais de 50% do 
atual corpo discente regular do curso, em 73 
atendimentos realizados, distribuídos em 
atendimentos de segunda a sexta-feira, a 
partir de agosto de 2017. 

A Coordenação ganha em credibilidade e 
em aproximação com o Corpo Discente, 
contribuindo na difusão de uma boa 
imagem interna do curso. 

A Coordenação se expõe aos problemas 
existentes no curso, em situações que 
nem sempre competem a ela resolver, 
demandando um esforço extra de gestão 
que poderia ser canalizado para outros 
assuntos importantes. 

Visão interdisciplinar – política 
acadêmica que evidência, através de 
atividades que envolvem duas ou mais 
disciplinas do curso, trabalhadas não só 
como conteúdo programático das 
disciplinas, mas também no processo 
avaliativo. (Curso de Comunicação – 
Publicidade e Propaganda) 

Implementada de forma experimental em 
2017.2, a visão interdisciplinar permeou 
avaliações e processos ensino-aprendizagem 
em todo o Curso, resultando inclusive em 
apresentações públicas realizadas no auditório 
da instituição, aberto ao público interno. 

- Valorização dos conteúdos trabalhados 
pelos Professores em sala de aula. 

- Importância e presença da 
interdisciplinaridade em quase tudo o que 
se faz ou se reflete. 

- Potencializa o aprendizado, incentivando 
a produção acadêmica, tanto do ponto de 
vista prático, quanto teórico. 

- Exige do Professor um esforço extra e 
carga horária de trabalho não 
comtemplado para Professores horistas 
e mesmo o RTC, que possui carga 
horária saturada. 

- Exige do Professor uma articulação da 
sua disciplina com as disciplinas de 
outros, muitas vezes não assimilada 
pelos estudantes como algo positivo. 

Mais Pesquisa em Comunicação – 
política que visa não só a ampliação da 
atuação do Curso no âmbito da 
pesquisa, através do incentivo à 
atividade, mas também estabelece 

Em setembro de 2017, houve a abertura do 
segundo grupo de pesquisa – chancelado pela 
Universidade, na plataforma do CNPq, o 
Grupo de Pesquisa GCMPC – Comunicação e 
Mídias Pós-massivas na Cidade 

- Fortalece a dimensão da pesquisa no 
Curso, fomentando mais participação. 

- Oportuniza novos espaços e temas de 
pesquisas no âmbito do Curso. 

A ampliação da oferta da área de 
pesquisa cria uma expectativa de bolsas 
e incentivos que não temos como 
contemplar. 
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critérios de participação discente no 
processo, relacionando a participação do 
estudante à produção acadêmica. (Curso 
de Comunicação – Publicidade e 
Propaganda) 

Contemporânea. - Incentiva a produção acadêmica 
qualificada por pesquisa própria. 

Manutenção da integração de 
professores da pós-graduação da UCSal 
ao curso. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Inserção da Profa. Dra. Laila Nazem Mourad 
(Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Social) no quadro docente do curso, com a 
oferta da disciplina “Habitação Social” (90h), a 
partir de 2017/1. 

Interdisciplinaridade e integração entre 
graduação e pós-graduação. 

Inexistência de cursos de pós-graduação 
stricto sensu e lato sensu, 
especificamente voltados para as áreas 
de Arquitetura e Urbanismo. 

Manutenção da Integração entre a 
graduação e a pós-graduação. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Participação da Coordenação do Curso no 
Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Social (UCSal). 

- Participação da Coordenadora como líder do 
Grupo de Pesquisa “Gestão Democrática das 
Cidades” e orientadora de Bolsas PIBIC. 

- Continuidade da participação da 
Coordenadora na orientação de Mestrado e 
Doutorado do referido Programa. 

- Realização de ações conjuntas entre a 
graduação e a pós-graduação. 

- Aproximação dos estudantes do curso 
com a pós-graduação. 

Número grande de atividades a serem 
desenvolvidas na Coordenação do Curso 
e na pós-graduação. 

Manutenção dos encontros semestrais 
entre a Coordenadora e Professores do 
Curso. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Realização de 2 encontros: 2017/1 e 2017/2. 

- Possibilidade de articulação das ações 
pedagógicas no escopo do PPC. 

- Elaboração de trabalho coletivo de ajuste 
de cronogramas de aula, integração de 
conteúdos. 

- Possibilidade de troca de experiências 
relativamente a metodologias de ensino-
aprendizagem e avaliação. 

- Indisponibilidade de alguns Professores 
para frequentar as reuniões. 

- Regime de trabalho horista de maioria 
dos Docentes. 
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Integração do Curso ao programa 
Espaço Docente (PED/UCSal). (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

Participação de Professores – Aparecida Netto 
Teixeira; Cristina F. Araujo; Maria Helena O. 
Flexor; Rosalena Gonzalez; Alfons Altmicks 
nas oficinas ministradas em 2017, nas quartas 
e quintas formativas. 

Importante espaço de troca de vivências, 
experiências, e de reflexão sobre a prática 
pedagógica nos tempos atuais. 

Adesão dos Professores horistas às 
atividades. 

Capacitação institucional para utilização 
da ferramenta “Google dor Education” 
em prol da aplicação de metodologias 
ativas em sua didática. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Participação dos Professores nos encontros 
de formação para utilização da ferramenta 
“Google for Education”. 

Habilitação dos Professores para utilizar 
uma das ferramentas mais importantes da 
contemporaneidade. 

 

Visitas técnicas com acompanhamento 
do Prof. da disciplina, fora do horário de 
aula. (Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Realização de 9 (nove) visitas técnicas em 
Salvador e interior do Estado, em 2017. 

- Reconhecimento da cidade de Salvador 
(Salvador Bus) (01 - 2017/1) – Profa. Cristina 
Filgueiras. 

- Visita ao Centro Histórico de Salvador (01 – 
2017/1) – Profa. Cristina Filgueiras. 

- Visita a edifícios na cidade de Salvador (01-
2017/1) – Profa. Rosalena Gonzalez. 

- Visita a edificações  em obras na Cidade de 
salvador (02 – ambas em 2017.1) – Profs. 
Roselena Gonzalez e Renato Arleo) 

- Visita à Loja de Móveis Planejados (01-
2017/1) – Profa. Cristina Filgueiras. 

- Visitas técnicas às lojas de materiais de 
construção (02-2017/1) e 2017/2) Profas. 
Aparecida Netto Teixeira e Cristina Filgueiras 
Araújo. 

- Atividade auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem. 

- Criação do sentimento de pertencimento 
à Cidade de Salvador. 

- Possibilidade de extrapolar a atividade de 
ensino-aprendizagem para além da sala de 
aula. 

- Previsão de inclusão das visitas técnicas 
como atividade contínua incorporada ao 
Curso. 

- Caráter inovador da atividade 
interdisciplinar. 

Suporte logístico institucional para a 
realização das visitas. 
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- Visita Técnica “Formas de Habitar”. 
(01/2017/1). Profa. Laila Nazem Mourad. 

- Visita Técnica – “Dinâmica de Viabilidade 
Econômica para Empreendimentos 
Imobiliários – orçamento estimativo; Prof. 
Renato Arleo; Sede da Duomo Construções e 
Colsultoria em Engenharia LTDA – 2017/2. 

- Visita Técnica à obra residencial na Praia do 
Forte – Prof. Renato Arleo – 2017/2. 

Realização de atividades 
interdisciplinares. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

- Participação da Profa. Cristina Filgueiras 
Araujo como orientadora da Empresa Junior 
de Engenharia e Arquitetura – Clinquer. 

- Participação da Profa. Roselena Gonzalez 
em projeto interdisciplinar com a disciplina de 
Estágio (Curso e Engenharia Civil). 

- Realização de atividades/trabalhos 
compartilhados entre disciplinas do Curso. 

- Realização de atividade compartilhada com o 
Curso de Nutrição. 

- Realização de palestras dos Profs. Roselena 
Gonzalez e Alfons Altmicks junto ao projeto de 
capacitação dos estudantes de enfermagem 
para o tratamento de idosos. 

Fortalecimento da interdisciplinaridade no 
Curso. 

Envolvimento de um maior número de 
Professores. 

Realização de Vivência de 
Acessibilidade. (campus de Pituaçu) na 
20ª SEMOC. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Realização de atividade em 2017 no âmbito da 
Disciplina Arquitetura III A e B – Profa. 
Rosalena Gonzalez (3º semestre), juntamente 
com o Curso de Fisioterapia. 

- Sensibilização dos alunos para a 
importância de atender aos aspectos 
relativos à acessibilidade. 

- Interdisciplinaridade da atividade, que 
está aberta a participação de alunos de 
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outros cursos (a  exemplo de Engenharia 
Civil e Fisioterapia). 

Realização da Avaliação Integradora. 
(Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Realização da Atividade Integradora para 
todos os alunos do curso (1º ao 6º semestre). 

- Participação de todos os Professores na 
elaboração das questões. 

- Capacitação dos estudantes neste tipo de 
avaliação. 

- Aferição de conteúdos ministrados em 
sala de aula. 

Atingir a interdisciplinaridade. 

- Necessidade de treinamento para os 
Professores com vistas à elaboração de 
questões interdisciplinares. 

Viagens de conhecimento como 
atividade complementar do processo de 
ensino-aprendizagem. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

Viagem de conhecimento Municípios de 
Cachoeira e São Félix (BA) (01-2017.1). Profs. 
Elisangela Leão e Antonio Freitas. 

Riqueza do patrimônio edificado brasileiro 
e sua importância para a formação do 
aluno. 

Viabilização financeira e logística das 
viagens. 

Apoio institucional na celebração de 
convênios com vistas à abertura de 
campo de estágio e atividades de 
pesquisa para os estudantes. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Celebração de Convênio UCSal/Hospital 
Roberto Santos. 

- Celebração de Convênio UCSal/Prefeitura de 
Salvador/Coordenadoria de Defesa Civil 
(PMS/Codesal). 

- Viabilização de 2 estágios para 
estudantes do curso em 2017/2. 

- Previsão de realização de pesquisa em 
área definida pela Prefeitura. 

 

- Apoio logístico de transporte. 

Contribuição para o fomento à 
continuidade dos estudos acadêmicos, 
para além do bacharelado, necessidade 
cada vez mais premente do cenário 
hodierno. (Curso de Direito) 

Ingresso de mais 8 doutores em Direito, no 
quadro docente do Curso, oriundos de seleção 
realizada em parceria com a Pró-Reitoria de 
Pesqusia e Pós-Graduação, com vistas à 
organização do projeto institucional do 
Mestrado em Direito. 

A  verticalização do ensino se tornou mais 
evidente no Curso de Direito. 

Adaptação dos discentes da graduação 
às exigências promovidas por 
professores com maior ênfase em 
pesquisa. 

Realização do Júri Simulado. 
Considerando a necessidade de 
fortalecer a preparação do discente para 
que exercitem de maneira simulada os 
conceitos teóricos apreendidos nas 
disciplinas do curso. Observem as 
práticas forenses, especialmente no 
âmbito penal e a partir dessa experiência 

Realizada atividade em ambos os campi,  com 
participação expressiva dos discentes, seja na 
organização seja na execução e participação. 

Fortalecimento dos conceitos teóricos 
obtidos em sala de aula e exercício de 
atividade simulada similar a prática 
forense, com orientação dos professores 
das respectivas disciplinas. 

- Necessidade de maior participação de 
discentes e docentes nas atividades.  

- Utilização de material digital para 
divulgação das iniciativas. 

- Análise mais detalhada dos resultados 
obtidos. 
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fortalecer os conceitos e institutos. 
(Curso de Direito) 

Elaboração e defesa em banca de TCC. 
Perfilhando o caminho da excelência 
acadêmica, instituiu-se a obrigatoriedade 
da apresentação oral, perante banca 
examinadora dos TCCs. (Curso de 
Direito) 

Apresentação de cerca de 300 trabalhos 
acadêmicos, entre artigos científicos e 
monografias para conclusão de Curso. 
Realização de bancas examinadoras para 
aprovação de todos os trabalhos 
apresentados, com a presença de Professores 
da Instituição. Os trabalhos de pesquisas 
foram apresentados na forma oral (em banca), 
depositados no formato digital e impresso para 
arquivo junto a Biblioteca da Instituição. Foi 
realizado em ambos os campi. 

Compreensão  que a prática da pesquisa e 
da investigação científica perpassa, 
necessariamente, pela organização do 
Trabalho de Conclusão de Curso, desde 
2015, passou-se a ser dedicada mais 
atenção á  sua concepção. 

- Falta de Conscientização  dos 
Discentes da necessidade e importância 
de desenvolver uma pesquisa para 
conclusão do Curso.  

- Fortalecimento de  conceitos 
metodológicos na disciplina Projeto de 
Pesquisa que antecede a construção do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

Treinamento e exercício de atividades 
das profissões jurídicas. (Curso de 
Direito) 

- Definição de novos projetos de atuação do 
NPJ que envolvem um caráter interdisciplinar 
e que serão executados nos semestres letivos 
seguintes.  

- Convênio externo com o Hospital Roberto 
Santos visando divulgar mais as atividades do 
NPJ e encaminhar as demandas havidas na 
região do entorno ao Hospital para o NPJ.  

- Atendimentos de demandas externas em 
ambos os campi. Havendo ajuizamento de 
demandas e tentativas de conciliação prévia. 

O NPJ Contribui para o aprendizado de 
todo o Alunado do Curso de Direito, 
proporcionando aos acadêmicos 
treinamento e exercício das atividades 
práticas da advocacia, magistratura, 
Ministério Público e demais profissões 
jurídicas, estando diretamente voltado à 
orientação jurídica, à promoção dos 
direitos humanos e à defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, incluindo, dentre 
seus objetivos, a primazia da dignidade da 
pessoa humana, a redução das 
desigualdades sociais e a prevalência e 
efetividade dos direitos humanos. 

Inexistência de  outros projetos, de 
caráter interdisciplinar, que aliem as 
atividades desenvolvidas no NPJ com os 
conteúdos abordados em diversas 
disciplinas. Fortalecimento em relação ao 
estágio não curricular com fortalecimento 
e convênios com o segmento público – a 
exemplo da Justiça Estadual, Justiça 
federal e do Ministério Público – assim 
como no segmento privado, com 
escritórios de advocacia. 

Internacionalização do Curso de Direito. 
(Curso de Direito) 

- Convênios com instituições universitárias 
estrangeiras de reconhecida densidade 
acadêmica, propiciando a abertura de espaços 
internacionais para os Discentes em Direito. 

Durante a viagem, tais alunos 
permaneceram em contato frequente com 
a UCSal, sua instituição de origem, e, ao 
retornarem, retomam também o contato 
presencial com sua Coordenação, com o 

Maior divulgação dos editais para 
habilitação entre os discentes. 
Fortalecimento das relações 
institucionais já constituídas, com 
efetivação de mobilidade acadêmica para 
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- Seleção de alunos para realização de 
intercâmbio acadêmico em Universidades 
externas, com as quais a UCSal mantém 
convênio, por meio de habilitação a partir de 
Edital previamente divulgado, apresentando 
habilidades e competências para tanto.  

- Encaminhamento dos alunos para 
Universidade do Porto, Universidade de 
Salamanca, Universidade de Bologna, 
Universidade Portucalense (quantitativo de 
alunos participantes: 07). 

fito de, além de compartilhar de sua 
experiência pessoal e acadêmica, 
promover o aproveitamento de seus 
estudos e os registros de secretaria 
respectivos. 

que os alunos estrangeiros sejam 
acolhidos na UCSal. 

Aulas Magnas. (Curso de Direito) 

Realização de Palestras e Conferências para 
abertura do semestre letivo, com a abordagem 
acadêmica de temas e debates pertinentes ao 
Curso e dentro do contexto social econômico 
atual. 

O ano letivo de 2017 se iniciou com a 
realização de duas edições da Aula Magna de 
Direito. Com ampla adesão dos alunos ao 
referido evento, com o fito de contemplar toda 
a comunidade acadêmica, a Aula Magna 
passou a ser realizada em ambos os campi. 
Foi realizada Aula Magna para abertura de 
ambos os semestres letivos. 

- Participação de convidados externos e 
Professores da instituição. 

- Apresentação aos Discentes, ao iniciar o 
semestre letivo, das principais 
interlocuções que nortearão o semestre e 
que estão sendo debatidas no cenário 
nacional e na atualidade. 

- Abordagem de questões que se fazem 
necessárias para a formação mais sólida e 
cidadã. 

Aumento da estrutura física para melhor 
atendimento do quantitativo de alunos 
interessados em participar, pois diante 
do quantitativo total de discentes, resta 
necessário limitar as vagas para as 
atividades propostas. 

Ato Público em Defesa da Justiça do 
Trabalho. (Curso de Direito) 

- Realização de um Ato Público em face da 
iminência de aprovação da reforma na 
legislação trabalhista, apresentada ao Poder 
Legislativo e que mudaria significativamente a 
normatização nesta área do Direito. 

- Realização, na noite de 29 de março de 
2017, de uma mesa de debates que teve por 

- O evento ganhou foros de notoriedade 
para além dos lides institucionais, 
alcançando, inclusive, espaço em 
endereços eletrônicos de importantes 
segmentos trabalhistas. 

- Participação de representantes de 
inúmeras instituições públicas e privadas, 

Estrutura física para melhor atendimento 
do quantitativo de alunos interessados 
em participar, pois diante do quantitativo 
total de Discentes, resta necessário 
limitar as vagas para as atividades 
propostas. 
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escopo promover a defesa da Justiça do 
Trabalho no país. O ato se traduziu em uma 
resposta à iniciativa de certo segmento 
político, que evidenciou pretender reduzir a 
importância de tal braço do Poder Judiciário 
Federal. 

de índole trabalhista, articulando o diálogo 
entre o universo acadêmico e a sociedade. 

- Participação de Professores da UCSal na 
mesa e na plateia. 

- Participação de alunos de Direito na 
organização do evento e na plateia. 

- Participação de alunos de outros cursos. 

Conferência de Encerramento do Ano 
Jubilar. externos.  (Curso de Direito) 

- Atividade acadêmica, consistente em 
palestra com presença de convidados 
externos. 

Em 30 de março de 2017, encerrando as 
atividades acadêmicas do Ano Jubilar, a 
Faculdade de Direito recebeu dois grandes 
nomes no âmbito do Direito do Consumidor, 
um Professor conhecido nacionalmente, e o 
Secretário Nacional do Consumidor no 
Ministério da Justiça do Governo Federal. 

Fortalecimento de parcerias institucionais 
com diálogo permanente com a sociedade 
civil organizada e evidência de um novo 
momento representativo da articulação 
acadêmica com outros espaços de 
discussão social, novamente, com 
espectro nacional. 

Estrutura física inadequada para melhor 
atendimento do quantitativo de alunos 
interessados em participar, o que levou à 
limitação das vagas. O evento de grande 
porte foi realizado na Quadra de 
Esportes do campus Federação, pela 
ausência de um Auditório com mais 
lugares disponíveis e estrutura de 
audiovisual e climatização que atendesse 
ao público, formado por estudantes, 
palestrantes e cidadãos em geral. 

Debates em Direito de Familia. (Curso de 
Direito) 

- Realização de atividade acadêmica voltada a 
discussão de temas de Direito de Família 
contando com participação de parceiros 
externos, convidados de Universidade 
estrangeira. 

No dia 26 de abril de 2017, a Faculdade de 
Direito, em parceria com o Instituto de Família 
e o Programa de Pós-Graduação em Família 
na Sociedade Contemporânea, recebeu a 
Professora Doutora Gabriella Gambino, da 
Universidade de Tor Vergata – Itália. 

 Mais uma iniciativa que primou, ao mesmo 
tempo, pela verticalização do Curso, assim 
como pela fortificação de suas relações 
internacionais, o debate versou sobre 
temas controversos no âmbito do Direito 
de Família. 

Pouca divulgação por meio digital. 
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Conferência com o Ministro do Superior 
Tribunal Militar. (Curso de Direito) 

- Realização de Conferência com a presença 
do Ministro José Barros Filho para 
apresentação e discussão acerca de cidadania 
e ética, temas de importância acadêmica e 
atual. 

Em 12 de maio de 2017, foi promovida uma 
conferência com o Professor Doutor José 
Barroso Filho, que é Ministro do Superior 
Tribunal Militar, em Brasília, e foi egresso da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica 
do Salvador. Na ocasião, esteve presente o 
Magnífico Reitor da universidade Católica do 
Salvador, Prof. Dr. Maurício da Silva Ferreira, 
que prestou homenagem ao conferencista. 

Fortalecimento de laços institucionais e 
abertura para discussões atuais e 
contribuição para formação mais cidadã 
dos Discentes. 

Estrutura física inadequada para melhor 
atendimento do quantitativo de alunos 
interessados em participar, pois diante 
do quantitativo total de Discentes, resta 
necessário limitar as vagas para as 
atividades propostas. 

Aperfeiçoamento do modelo da 
Avaliação Integradora (Curso de 
Administração) 

- Fomento ao maior alinhamento e aderências 
com os conteúdos específicos das disciplinas. 

- Ampliação do envolvimento dos 
componentes do NDE, coordenando eixos 
específicos de semestres e disciplinas 
correspondentes. 

Maior integração entre os Professores e 
maior alinhamento com as práticas da 
Avaliação Integradora. 

 

Incentivo à participação dos Docentes no 
PED – Programa Espaço Docente, 
objetivando o aprimoramento das 
práticas docentes através de novas 
práticas pedagógicas e novas 
tecnologias. (Curso de Administração) 

Incremento na participação dos Professores 
nos workshops realizados durante o ano de 
2017. 

Aprimoramento das práticas pedagógicas, 
gerando ampliação nos níveis de 
conhecimento e formação dos alunos. 

Mudança do paradigma para o foco no 
aluno, período de adaptação dos 
Professores. 

Desenvolvimento do Projeto Gestão em 
Cena, objetivando promover a análise e 
o debate de temas do âmbito da 
Administração de Empresas, através de 
sessões cinematográficas, incentivando 

Implantação e realização de duas edições do 
projeto Gestão em Cena sendo a primeira em 
Agosto com o tema sobre Ética, e a segunda 
edição em novembro com o tema sobre 
Estratégia. Além das edições e apresentações 

Ampliação da aprendizagem, interação 
entre alunos e professores nos debates e 
reflexões sobre os temas da gestão. 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

181 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

a reflexão, a aprendizagem e o 
aperfeiçoamento das competências de 
gestão. (Curso de Administração) 

dos filmes, foram utilizadas as tecnologias de 
rede social para a participação dos Alunos em 
tempo real, sendo obtida a presença maciça 
de Alunos e Professores nos dois eventos. 

Desenvolvimento do projeto para 
implantação da Feira do Empreendedor 
UCSal, em conjunto com o NEPE – 
Núcleo de Práticas Empreendedoras e 
com o CRA – Conselho Regional de 
Administração. (Curso de Administração) 

Evento realizado em junho de 2017, 
simultaneamente nos campi da Federação e 
Pituaçu, agregando participantes e expositores 
de produtos e serviços e apresentação de 
palestras e debates sobre o tema do 
Empreendedorismo com excelente 
participação de Docentes, Convidados e 
Discentes. 

Disseminação prática, debates e reflexões 
sobre Empreendedorismo, com grande 
participação dos Discentes desde a 
elaboração do projeto e a realização do 
evento. 

Recursos para maior estruturação da 
feira. 

Semana do Administrador. (Curso de 
Administração) 

Realização do evento em setembro, contando 
com dois palestrantes abordando o 
Empreendedorismo e a Logística, com 
excelente participação dos Discentes. 

Ampliação  do evento para maior 
interação, participação e práticas da 
gestão. 

Período com grande fluxo de eventos 
similares. 

20ª SEMOC (Semana de Mobilização 
Científica). (Curso de Administração) 

- Realizados 3 minicursos, duas mesas-
redondas. 

- Participação na SEMOC Jovem. 

- Participação ativa do grupo de pesquisa 
GAMDES. 

Ampliação do evento propiciando o 
incremento de participação de Docentes, 
Discentes e Palestrantes. 

 

Realização de palestras, mesas 
redondas e conferências sobre a área de 
TI. (Cursos de TI) 

- Palestra Cenário de TI, graduações em 
computação e proposta 2017 dos Cursos de 
Informática da UCSal em janeiro e junho/2017. 

- Palestra CPBR10: Dormir é para os fracos 
em 16/02/2017. 

- Nosql-BA: primeira conferência baiana de 
Nosql (04 minicursos, 02 dias de palestras, 02 

- Divulgação  dos Cursos de Informática da 
UCSal. 

- Vínculo do nome do Curso a um 
calendário de eventos e temas que 
possam dar visibilidade aos Cursos e 
alunos dos cursos da UCSal. 

Pouca divulgação dos cursos frente ao 
mercado. 
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fishbowls) de 30/03/ a 01/04/2017. 

- Palestra O que é a Maratona de 
Programação em 02 e 08/05/2017. 

- Palestra Tecnologias Digitais possibilidades 
no ensino da Matemática em 04/05/2017. 

- Mesa Redonda: Audiências algorítmicas e 
live data em 05/05/2017. 

- Palestra UCSalTalk06: Essa coisa código, 
ética e política na IoT em 28/08/2017. 

- Palestra UCSalTalks07: Riscos em negócios 
e projetos em 28/08/2017. 

- Palestra UCSalTalks08: Big Data, inovação e 
Java em 05/09/2017. 

- Evento Maratona de Programação – etapa 
regional Salvador e, 08/09/2017. 

- Palestra UCSalTalks09: carreira 
desenvolvedor de software em 19/09/2017. 

Realização de Minicursos. (Cursos de TI) 

- Minicurso: Introdução à programação com 
Arduíno em 10 e 11/02/2017 (duas turmas). 

- Minicurso: Seu código na nuvem: Como Usar 
o Git e o GitHub em 23/10/2017 (duas turmas). 

- Minicurso: Arduino Básico: programação e 
experimentos em 24 e 27/10/2017 (duas 
turmas). 

- Minicurso: Programação em R com aplicação 

- Divulgação dos Cursos de Informática da 
UCSal. 

- Vinculo do nome do Curso a um 
calendário de eventos e temas que 
possam dar visibilidade aos Cursos e 
alunos dos Cursos da UCSal. 

Pouca divulgação dos cursos frente ao 
mercado. 
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em mineração de dados em redes sociais em 
26 e 27/10/2017 (duas turmas). 

- Minicurso: Utilização do Selenium no 
processo de auditoria e testes de software em 
24 e 28/10/2017 (duas turmas). 

- Ratificação da existência do Curso de 
Pós-Graduação em Educação Física e 
Saúde. 

- Criação de novo Curso de Pós-
Graduação em Educação Física Escolar. 
(Curso de Educação Física) 

 

Reuniões com Professores e NDE para a 
consolidação dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu. 

Mobilização do corpo docente, mala direta 
dos ex-alunos, busca de convênios com 
instituições parceiras. 

Dificuldade na divulgação dos cursos. 

Ampliação das atividades de mobilidade 
internacional. (Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação) 

Oferta de 3 editais de mobilidade estudantil 
para universidades estrangeiras. 

- Possibilidade de abertura de novos 
horizontes acadêmicos aos estudantes da 
graduação. 

- Enriquecimento de experiências no 
âmbito de disciplinas, cultural, de línguas, 
etc. 

- A comunidade ainda conhece pouco as 
possibilidades trazidas pela Assessoria 
de Relações Internacionais. 

- Alunos com poucos recursos para 
investir na viagem. 

 

20ª SEMOC – Saúde, Tecnologias e 
Desenvolvimento Humano. (Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduaçao) 

Realização da SEMOC com cerca de 6.500 
participações, 200 artigos científicos 
aprovados, 60 mesas redondas, 70 
minicursos, Salão interativo e Grand Prix de 
Ideias Inovadoras. 

- Promoção da difusão científico-cultural no 
âmbito universitário. 

- Articulação de iniciativas de produção do 
conhecimento de forma integrada entre os 
cursos de graduação e pós-graduação da 
UCSal. 

- Incentivo e promoção  do intercâmbio 
científico e cultural entre os centros de 

Recursos ainda escassos para 
realização de todas as atividades em sua 
plenitude. 
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pesquisa da região, do país e do mundo. 

- Contribuição para a reflexão sobre 
alteridade, direitos fundamentais e 
educação tanto do ponto de vista teórico 
quanto de agendas que privilegiam 
reflexões sobre uma cultura ética de 
respeito e valorização das diferenças. 

- Criação de redes de conhecimento 
interinstitucionais internacionais e 
nacionais, fortalecendo a produção e 
difusão do conhecimento científico de 
caráter interdisciplinar acerca do eixo 
temático ampliado. 

- Ampliação dos impactos sociais e 
culturais através de ações integradas à 
temática. 

- Ampliação das possibilidades de projetos 
de extensão (via projetos científicos, ações 
sociais, culturais e esportivas) 
relacionados com o tema alteridade, 
direitos fundamentais e educação. 

Implantação do Centro de Escrita 
Científica – CEC. (Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação) 

Oferecimento de Oficina de Escrita Científica e 
tutoria para escrita de textos científicos. 

Melhoria do nível de produtividade 
científica acadêmica na UCSal. 

Pouco recurso de pessoal para trabalhar 
no CEC. 

Melhoria dos processos avaliativos das 
disciplinas semipresenciais, 
(Coordenação do Eixo de Formação 
Geral) 

Elaboração de orientações para a construção 
e formatação das provas presenciais. 

Maior adequação das atividades 
avaliativas com os objetivos e conteúdo 
programático das disciplinas. 

 

Oferta de novas disciplinas na Coordenação do processo de elaboração do Possibilidade de maior autonomia e Dificuldade de parte dos Alunos em lidar 
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modalidade semipresencial nos cursos 
de graduação presencial, dentro dos 
20% permitido pela legislação vigente. 
(Coordenação do Eixo de Formação 
Geral) 

conteúdo das disciplinas: 

1. Linguagem brasileira de sinais – 
LIBRAS. 

2. Oficina de linguagem e produção 
textual; e 

3. Empreendedorismo. 

flexibilidade para os alunos de graduação. com as exigências dessa modalidade. 

Acompanhamento dos alunos com 
dificuldade na utilização do ambiente 
virtual de aprendizagem. (Coordenação 
do Eixo de Formação Geral) 

Realização do programa de Monitoria 
Voluntária em parceria com o Centro de 
Educação à Distância. Quatro monitores foram 
selecionados e capacitados para atuarem no 
apoio aos alunos. 

Melhoria no aproveitamento dos alunos 
nas disciplinas semipresenciais. 

Alguns alunos solicitaram a monitoria, 
mas não compareceram no momento 
agendado. 

Ampliação das discussões acerca da 
interdisciplinaridade e da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão com professores e alunos. 
(Coordenação do Eixo de Formação 
Geral) 

Realização de três mesas redondas na 20ª 
Semana de Mobilização Científica, com os 
seguintes títulos: 

1. “O Eixo de Formação Geral e a Nova 
UCSal”. 

2. “Como pensar a sociedade? Um 
diálogo interdisciplinar” e 

3. “Desafios contemporâneos: a relação 
entre leitura, cultura e tecnologia”. 

Qualidade das contribuições dos 
participantes e dos debates após as falas; 
participação dos professores-tutores. 

 

Oferta das disciplinas semipresenciais 
dentro dos 20% da carga horária dos 
cursos de graduação presencial. (Centro 
de Educação a Distância) 

- Reunião de alinhamento com todos os 
professores tutores e coordenadores dos eixos 
de formação geral e básico para definição das 
estratégias de ação para 2017/1 e 20172. 

- Acompanhamento qualitativo da atividade de 
tutoria com feedbacks à coordenação dos 

- Unificação e troca de informações. 

 

 

-Busca constante da qualidade em nosso 

- Nem todos puderam comparecer, 
porém foi disponibilizada a Ata da 
reunião. 
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eixos. ensino. - Gestão manual. Automatização em 
andamento. 

 

Preparação de novas disciplinas 
semipresenciais dentro dos 20% da 
carga horária dos cursos de graduação 
presencial. (Centro de Educação a 
Distância) 

Coordenação, desenvolvimento e desenho 
instrucional das disciplinas: 

- Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

- Empreendedorismo. 

- Oficina de linguagem e produção textual. 

Aumento de oferta de disciplinas 
semipresenciais possibilitando maior 
flexibilidade ao alunado. 

Estudantes necessitando de condução 
ao processo de autonomia, disciplina e 
organização exigidas nesta modalidade. 

Divulgação das atividades desenvolvidas 
Publicização das atividades do CEAD. 
(Centro de Educação a Distância) 

- Participação na Mesa Redonda: Estudos 
com uso de tecnologias na UCSal: Avanços e 
desafios da formação superior, que aconteceu 
no dia 07/06/2017 durante a III Semana de 
Educação Física – SEMEF/UCSal. 

Possibilidade de aumentar  a discussão 
sobre os benefícios e uso das ferramentas 
tecnológicas. 

Baixa participação dos alunos. 

Participação na 20ª SEMOC. (Centro de 
Educação a Distância) 

Composição da Mesa Redonda: Educação, 
Sociedade e Novas Tecnologias. 

Possibilidade de aumentar a discussão 
sobre os benefícios e uso das ferramentas 
tecnológicas. 

Baixa participação dos alunos. 

Ampliação do uso de tecnologias da 
informação e da comunicação na 
graduação. (Centro de Educação a 
Distância) 

Criadas e disponibilizadas salas de apoio 
Virtual no ambiente virtual de aprendizagem, 
para os Docentes de todos os cursos de 
graduação, oportunizando o uso das diversas  
ferramentas existentes como apoio a sala de 
aula/disciplinas presenciais. 

Contribuição para a diversificação da 
prática e disseminação da cultura digital 
em sala de aula. 

Atualização de profissionais para que 
possam utilizar os recursos tecnológicos 
como ferramenta de apoio que auxilia no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Programa de Monitoria Voluntária. 
(Centro de Educação a Distância) 

- Lançamento do edital 35/2017. 

- Seleção de quatro monitores capacitados 
com o objetivo de apoiar os alunos quanto ao 
uso das tecnologias digitais. 

Aproximação do corpo discente. 30% dos alunos que agendaram 
atendimento não compareceram. 
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Contribuição com a Política para o 
ensino, a pesquisa e a extensão. (Centro 
de Educação a Distância) 

Capacitação dos Docentes para utilização das 
salas de Apoio, e como resultado, aumentou o 
uso da ferramenta de 39 salas para 1.640 
salas de apoio no AVA. 

Contribuição para a formação continuada 
do Docente promovendo melhoria no 
ensino. 

Atualização de profissionais para que 
possam utilizar os recursos tecnológicos 
como ferramenta de apoio que auxilia no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Projeto Google for Education (ASCOM). Auxílio na consolidação do projeto. 

Argumento forte de captação de alunos e 
reforço da marca da UCSal, além de 
contribuir para a formação de alunos e 
professores 

 

Criação de espaço para 
compartilhamento de conteúdo dos 
cursos. (ASCOM) 

Criação de uma plataforma no estilo BLOG, 
onde os Coordenadores podem postar 
conteúdos relacionados ao seu curo com mais 
autonomia. Além disso, foi criada uma área 
destaque com todos os eventos programados 
na UCSal. 

Maior visibilidade para as atividades que 
acontecem na UCSal, bem como valorizar 
as atividades internas dos cursos, que 
muitas vezes não são mostradas para a 
comunidade. 

Necessita do engajamento dos 
Coordenadores de Curso. 

Desenvolvimento de atividades 
extensionistas. (Biblioteca) 

- Interação com os alunos voluntários no Plano 
Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca 
de Salvador - PMLLB como atividade 
complementar. 

- Campanha de arrecadação de livros. 

- Doação de livros para os Projetos Parada 
do Livro, Ler na Praça e Livres Livros. 

- Participação dos alunos. 

 

Lançamento e relançamento de Livros. 
(Biblioteca) 

Lançamento e relançamento de livros na 20ª 
SEMOC.   

Formação de Professores em 
Tecnologias Educacionais (Parceria 
Google – Projeto Google for Education). 
(PROGRAD) 

Oferta gratuita de curso de formação de 
professores em tecnologias educacionais. 

Ampliar as possibilidades e ferramentas 
tecnológicas a fim de aprimorar a 
metodologia de ensino. 

Não atingimento de 100%. 

Acompanhamento dos projetos 
pedagógicos. (PROGRAD) 

Continuidade no acompanhamento , curso a 
curso, pela Assessoria pedagógica da UCSal, 
para finalização dos Projetos Pedagógicos 
pendentes. 

Finalização do processo em relação a 
alguns cursos. 

Nem todos os cursos observaram as 
DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) 
na revisão dos PPCs, bem como ainda 
não se atingiu 100% dos PPCs 
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atualizados. 

Consolidação do Modelo de Sistema de 
Avaliação Processual. (PROGRAD) 

Incentivo à inovação e metodologias de sala 
de aula e fora dela. 

Oportunidade de discutir com o corpo 
docente e discente a avaliação e o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda existe, em menor escala, 
dificuldade de aderência de alguns 
Coordenadores e Professores. 

Ampliação do apoio à produção científica 
e auxílio à participação em eventos 
científicos, técnicos e culturais. 
(PROGRAD) 

Atendimento a pedidos de docentes e 
discentes para apoio à participação em 
eventos técnico-científicos com passagens e 
hospedagem. Além do apoio nas visitas 
técnicas. 

- Favorecimento da participação da 
comunidade acadêmica em eventos 
científicos de relevância. 

- Aumento da produção científica da 
comunidade acadêmica. 

Ausência de um edital para regulação 
destas demandas. 

Benchmarking da Reitoria e Pró-Reitoria 
de Graduação em instituições nacionais 
e estrangeiras católicas. (PROGRAD) 

Avaliação e premiação de alunos que 
participaram doa visita à PUC/RS, PUC/Chile, 
Javeriana (Colômbia), Silva Henriques (Chile). 

Troca de experiências e acesso a 
melhores práticas em IES católicas. Pouco tempo para as visitas. 

Consolidação do EAD. (PROGRAD) 

- Continuidade da produção de conteúdo para 
o credenciamento do EAD na UCSal. 

- Curso de formação de professores tutores. 

- Curso de formação de professores 
conteudistas. 

- Incentivo no uso das salas  virtuais como 
apoio nas disciplinas presenciais e ampliação 
de oferta de cursos extensionistas em EAD. 

 

Oferecer à comunidade acadêmica maior 
flexibilidade de acesso ao ensino e 
inovação no processo de ensino-
aprendizagem. 

Mudanças nas regras do MEC para 
credenciamento de IES ao EAD 
implicando em atrasos no 
recredenciamento. 

Realização da Avaliação Integradora 
para todos os alunos de todos os cursos 
ofertados na UCSal. (PROGRAD) 

Aplicação da Avaliação Integradora para todos 
os alunos de todos os semestres. 

Fortalecer o processo de ensino-
aprendizagem a partir dos resultados 
obtidos. 

Ainda não foi implantada a avaliação 
integradora considerando competências 
e habilidades. 

Mobilização para o ENADE. (PROGRAD) Elaboração de plano de ação junto às 
coordenações para atividades de preparação 

Trabalho conjunto da comunidade Informações inconsistentes. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

do aluno para o ENADE 2017. acadêmica em relação ao ENADE. 

Consolidação do PED – Programa 
Espaço Docente. (PROGRAD) 

- Realização de seminários e oficinas junto ao 
corpo docente. 

- Realização do curso de especialização 
“Docência no Ensino Superior”. 

Excelente espaço de provocação aos 
Professores em sua atividade de ensino. 

Apesar de grande adesão, ainda não 
atingimos 100% de participação docente. 

Fonte: CPA – UCSal. 
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 Políticas para a Pesquisa 

No processo de institucionalização da Pesquisa, a UCSal assume referências 

básicas que se consolidam como concepção pedagógica para a produção 

qualificada de conhecimento científico: a) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; b) autonomia institucional; c) multirreferencialidade e interdisciplinaridade; 

d) formação de redes para articulação institucional e interinstitucional. 

A pesquisa integra o ideário do projeto pedagógico da UCSal, como 

decorrência “da compreensão de que a realização e trabalhos voltados à 

aplicabilidade de resultados de pesquisa e a produção e difusão de conhecimentos 

se constitui em atribuição das Universidades” (PDI 2016-220, p. 109-110). 

Esse documento norteador da UCSal traça para os próximos anos metas e 

ações prioritárias para essa área: inserção de grupos de pesquisa em programas e 

ações de cooperação e redes nacionais e internacionais; implantação de programas 

de incentivo à produção científica; ampliação e fortalecimento dos programas de 

educação continuada com estímulo aos egressos da UCSal; desenvolvimento de 

novas propostas de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu; promoção das condições 

para melhorias da produção científica qualificada a estudantes e docentes (PDI 

2016-2020, p 21-22). 

A UCSal tem se destacado no conjunto das universidades particulares por ter 

programas com muito boa avaliação pela CAPES, como pode ser observado no 

quadro abaixo, e já está se preparando para oferecer novas propostas de cursos7. 

 

                                                        
7 Foi submetido à CAPES em outubro/2017 o novo Mestrado em Direito – Alteridade e Direitos Fundamentais e 
novas propostas  sendo preparadas nas áreas de Educação e Promoção da Saúde. 
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Quadro 37: 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 
28003012003P0 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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 Uma série de ações foram empreendidas pela Universidade na área de 

pesquisa e pós-graduação de 2015 a 2017, que justificam esses conceitos da 

CAPES e que estão sintonizados com as metas estabelecidas pelo sistema nacional 

de Pós-Graduação. Abaixo as principais ações realizadas no período, de acordo 

com os relatórios de gestão dos Coordenadores de Graduação e da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação: 

• Implantação do Centro de Escrita Científica para motivar o aumento da 

produtividade científica (Oficinas e Tutorias). 

• Integração Pós-Graduação X Graduação – verticalização. 
• Incentivo à participação de professores e estudantes em eventos técnicos 

científicos, congressos nacionais e internacionais. 

•  Implantação do Comitê de Ética e Pesquisa – Avaliação de Projetos de 

Pesquisa e orientação de estudantes e pesquisadores da graduação e da 

pós-graduação sobre a submissão de projetos no Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa. 

• Realização de Seminários de Iniciação Científica do PIBIC a cada ano, 

Mostras Científicas e consolidação de Convênios nacionais e internacionais. 

• Acompanhamento dos grupos de pesquisa da  graduação que contam com a 

participação direta de professores doutores e alunos do PIBIC: Gestão 

Democrática das Cidades; Desenvolvimento Municipal; Família, Inclusão e 

Desenvolvimento Humano; GEMOVE- Grupo de Estudos Movimento e 

Equilíbrio; Promoção da Saúde; Núcleo em Análise do Discurso; História da 

Bahia- Educação, Sociedade e Relações de Poder; Educação e Análise 

Musical; Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer e Grupo de 

Confiabilidade,  Fundição e   Aerodesign,  na área de Engenharia Quimica. 

A seguir, apresenta-se um quadro-síntese dos grupos de pesquisa da UCSal 

que dão uma ideia de seu funcionamento, dos projetos e das linhas de pesquisa de 

cada grupo, assim como dos estudos e temas  relacionados a cada linha: 
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Quadro 38: Grupos de Pesquisa – UCSal. 
GRUPOS DE PESQUISA - UCSal 

Nome do Grupo Área Líder do Grupo Contato Apresentação 

SERVIÇO SOCIAL, 
EDUCAÇÃO E DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Serviço Social Gilca Oliveira 
Carrera gilca.carrera@ucsal.br  

Alteridade e Direitos 
Fundamentais Direito Mônica Neves 

Aguiar da Silva monica.nsilva@ucsal.br  

Antropologia, Fronteiras, 
Espaços e Cidadania Antropologia Julie Sarah Lourau 

Alves da Silva julie.lourau@ucsal.br 

O grupo Antropologia, Fronteiras, Espaços e Cidadania se propõe a 
discutir, a partir das ciências humanas, diversas perspectivas 
epistemológicas que levam em conta a inscrição social e espacial do 
pesquisador para dialogar com temáticas ligadas ao espaço, às fronteiras 
e a cidadania. Assim estabelecido, o AFEC estuda e acompanha políticas 
públicas e sociais de diversas áreas temáticas, a partir de uma leitura 
dialética dos conceitos de Instituinte (a proposta dos movimentos sociais 
pensada em termos de reinvenção do campo social), de Instituído (o 
acompanhamento das políticas públicas e sociais) e da Instituição (o 
conjunto das instituições que formam o quadro democrático). Atualmente 
o grupo está inserido em uma pesquisa internacional sobre Direito à 
cultura e empoderamento. 

Atenção e Promoção da 
Saúde 

Saúde 
Coletiva 

Filipe Ferreira de 
Almeida Rego filipe.rego@ucsal.br 

O grupo de pesquisa em Atenção e Promoção da Saúde é um grupo 
multidisciplinar que conta com a participação assídua de cinco doutores. 
Neste grupo de pesquisa desenvolvemos projetos em duas linhas de 
pesquisa principais. A primeira linha busca identificar componentes 
ambientais que estão relacionados com o desenvolvimento de algumas 
patologias humanas através de um estudo na comunidade do Alto de 
Ondina. A segunda linha busca estudar através de bancos de dados, 
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GRUPOS DE PESQUISA - UCSal 

Nome do Grupo Área Líder do Grupo Contato Apresentação 

principalmente o DATASUS, a epidemiologia das doenças infecciosas e 
não infecciosas. As reuniões do grupo acontecem todas as quartas das 
13:30 às 15:00 na sala A124. 

Centro de Ecologia e 
Conservação Animal 

(ECOA) 
Ecologia Marcelo Cesar Lima 

Peres marcelo.peres@ucsal.br 

O ECOA foi criado em 2001 com o objetivo de realizar pesquisas e 
produzir trabalhos científicos. Atualmente o ECOA desenvolve estudos 
nas áreas de ecologia e conservação da biodiversidade e atua em 
regiões da Floresta Atlântica, Caatinga, Chapada Diamantina e, em 
ecossistemas marinhos. Desenvolve diversas linhas de pesquisa: 
Aracnologia, Biodiversidade, Clareiras Naturais, Ecologia de Praias 
Arenosas, Ecologia Urbana, Educação Ambiental, Fragmentação 
Florestal, Herpetologia, Mastozoologia, Mirmecologia, Ornitologia e 
Planejamento Ambiental. 

Ciência e Fé Educação Giorgio Borghi giorgio.borghi@ucsal.br 

O grupo de pesquisa visa fortalecer a identidade institucional, analisando 
a relação ciência/fé como algo essencialmente articulado com a questão 
da verdade. Existe a possibilidade de conhecer a verdade? Se existe, 
quais as características desta verdade e como podemos procura-la? A 
resposta a estas questões pode fundamentar a efetiva estruturação de 
percursos educacionais humanísticos e socialmente responsáveis, 
contribuindo à formação de sujeitos abertos à transcendência, que 
encontram na capacidade de pensar a valorização ética do saber. O 
projeto de pesquisa previsto será desenvolvido através da aplicação de 
um questionário em turmas de cursos das diversas áreas da UCSal, com 
a finalidade de avaliar como “o amor pela busca da verdade” (cfr. Missão 
institucional) pode modificar a prática docente e o processo formativo no 
seu conjunto. 

COMUNICAÇÃO E 
INTERCULTURA EM 

Saúde 
Coletiva 

Tãnia Márcia 
Baraúna Teixeira tania.teixeira@ucsal.br As problemáticas da diversidade cultural e da interculturalidade implicam 

um novo reposicionamento metodológico e epistemiológico ao nível da 
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GRUPOS DE PESQUISA - UCSal 

Nome do Grupo Área Líder do Grupo Contato Apresentação 

SAÚDE – CIS pesquisa e da intervenção, nomeadamente, no domínio da saúde, vindo 
colocar novos desafios às estratégias e às políticas do século XXI, no que 
diz respeito à gestão da comunicação, em particular da comunicação 
intercultural e da comunicação em saúde, das identidades e dos conflitos, 
bem como, à gestão das interações entre o eu e o outro, entre o universal 
e o singular. A articulação e o encontro interdisciplinar entre cultura, 
comunicação, saúde e envelhecimento da população brasileira e mundial 
vêm, particularmente, colocar novos desafios políticos, teóricos e 
metodológicos ao nível da formação, da pesquisa e da intervenção. 

Comunicação e Mídias 
Pós-massivas na Cidade 

Contemporânea – 
GCMPC/UCSal 

Comunicação Marcello Raimundo 
Chamusca Pimentel marcello.pimentel@ucsal.br 

O GCMPC/UCSal tem como objetivo investigar o fenômeno da 
Comunicação e das Mídias Pós-Massivas no contexto da cidade 
contemporânea e possui duas linhas de pesquisa. A primeira possui o 
título Comunicação no âmbito urbano baseada na inteligência da 
informação geográfica, que tem o objetivo de pesquisar o potencial da 
inteligência da informação geográfica para a gestão das cidades 
contemporâneas. A segunda linha – Ciberdemocracia, Mídias Pós-
massivas e Novos Movimentos Sociais tem como objetivo investigar 
como tem se dado os processos democráticos no contexto atual, em que 
os novos movimentos sociais se apoderam dos espaços políticos-sociais 
híbridos dos ciberterritórios formados nas cidades contemporâneas, para 
entender as novas práticas de exercício da cidadania e ativismo político e 
social que hibridiza, suas ações nas mídias pós-massivas e no espaço 
público das cidades contemporâneas. 

Confiabilidade e Risco Engenharia 
Mecânica 

Edilson Machado de 
Assis edilson.assis@ucsal.br 

Este grupo é dedicado ao estudo da Engenharia de Confiabilidade e 
Risco. Os modelos de confiabilidade são testados e novos modelos são 
propostos sempre de maneira transversal e capaz de abranger diversos 
ramos do conhecimento. Também são cobertas situações inspiradas na 
mecânica estatística e a combinação de diferentes técnicas de predição. 
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GRUPOS DE PESQUISA - UCSal 

Nome do Grupo Área Líder do Grupo Contato Apresentação 

Tem reuniões regulares no turno vespertino das terças e quintas-feiras no 
LABGEO. 

Desenvolvimento, 
Sociedade e Natureza 

Planejamento 
Urbano e 
Regional 

Cristina Maria 
Macêdo de Alencar cristina.alencar@ucsal.br 

O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza – DSN, 
criado e certificado em 2004, focalizam relações entre sociedade e 
natureza com centralidade na produção material e social da vida, de 
modo a produzir conhecimentos que possam ser apropriados na gestão 
regional e urbana favoráveis à sustentabilidade socioambiental. Estuda 
territórios contemplando a condição de ruralidade como relação mais 
direta com a natureza; quer como fonte de produção material, quer como 
referência cultural no desenvolvimento humano. As reuniões são 
realizadas às sextas-feiras das 14 às 17h. Campus Pituaçu. 

Fonte: UCSal – Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UCSal 

visa atender estudantes dos cursos de graduação, inserindo-os nos grupos de 

pesquisa (GP) da instituição, tendo em vista fomentar a aproximação entre a 

graduação e pós-graduação da UCSal.  Este programa objetiva, especificamente, 

possibilitar ao bolsista, devidamente orientado por um docente pesquisador, a 

aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa, estimulando o desenvolvimento 

do raciocínio científico e da criatividade, sempre na direção da produção de um 

conhecimento novo e relevante. 

 A partir destas experiências é possível despertar vocações para a pesquisa, 

articular de modo concreto a graduação com a pós-graduação, auxiliar mestrandos e 

doutorandos no cumprimento de prazos de defesa, auxiliar estudantes no 

desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de melhores níveis 

científicos e com maior satisfação pessoal, contribuir com o desenvolvimento 

científico das diferentes profissões e ajudar no desenvolvimento de 

responsabilidades e do trabalho em equipe de colaboração de universitários. 

A política de iniciação científica articulada às políticas de ensino, pesquisa e 

extensão vem, portanto, despertar a vocação e preparar os futuros pesquisadores 

nos quadros da graduação, contemplando, para tanto, um maior volume de recursos 

a serem destinados à bolsa de iniciação científica.  

No ano de 2017, o PIBIC UCSal contou com 54 bolsas de iniciação científica, 

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

UCSal.  

 

Avaliação da pesquisa acadêmica pelos Discentes e Docentes 

Em relação à pesquisa acadêmica desenvolvida na UCSal, no período 2015-

2017, os resultados da Escuta UCSal 2016, que teve a participação de Professores 

e estudantes, demonstram poucos avanços nessa área, comparativamente com os 

resultados da Escuta UCSal 2014. Verificaram-se fragilidades nos resultados 

referentes ao estímulo que a UCSal dá à pesquisa nesse nível de ensino. O 

somatório das escalas regular e fraco (50,05% em 2014 e 55,28% em 2016) é 

preponderante, na comparação temporal, em relação às escalas bom e ótimo. 
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Há também outros indicativos de que o estímulo à pesquisa na graduação da 

UCSal não evoluiu, considerando que em 2014, 23,62% dos professores e 

estudantes consideravam essa área ótima e em 2016 apenas 8,03% (Escuta UCSal 

– Diagnóstico Institucional Consolidado 2016).  

Esses dados sugerem que deve haver mais investimentos por parte da 

Universidade, na pesquisa científica da graduação, com políticas institucionais de 

apoio, constituindo-se ainda um desafio institucional a melhoria dessa área. A 

pesquisa, junto com o ensino e a extensão, são os eixos basilares  e a razão de ser 

da Universidade, sobre os quais devem incidir os principais investimentos 

institucionais para uma maior eficiência da sua função precípua. Sugere-se, neste 

contexto, como desafios institucionais, a criação de alguns indicadores necessários 

para o desenvolvimento dessa área como, por exemplo, indicador de produtividade 

em pesquisa, indicador de consolidação de atividades de pesquisa, indicador de 

inserção da pesquisa no ensino de graduação, criação de um indicador de qualidade 

dos cursos de graduação, com base na média das notas Enade e CPC. 

Tem havido um esforço dos coordenadores dos cursos de graduação e pós-

graduação para que esse quadro se altere com a implementação de uma série de 

atividades e ações relacionadas à criação e desenvolvimento de grupos de 

pesquisa; participação de alunos e professores em eventos de cunho científico; 

produção e apresentação de artigos em espaços acadêmicos como a SEMOC; 

submissão de artigos científicos para publicação; orientações para produção 

científica de bolsistas e voluntários do PIBIC, entre outros. 

É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas 

pela UCSal, no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão políticas 

de pesquisa. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para a Pesquisa - Eixo 3  

Quadro 39: Ações Realizadas na Dimensão 2 – Políticas para a Pesquisa – Eixo 3. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Implementação do treinamento da escrita 
científica em disciplinas como 
Epidemiologia e Farmacologia. (Curso de 
Biomedicina) 

Os alunos elaboraram artigos científicos de 
revisão, alguns dos quais foram aceitos para 
divulgação na Semana de Mobilização 
Científica (SEMOC). 

Os discentes aprovaram essa metodologia, 
pois além do treinamento da escrita 
científica, eles sentem-se mais preparados 
para a elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). 

Para um melhor aproveitamento 
dessas atividades, seria interessante 
que houvesse disponibilização de 
carga horária de um professor para 
trabalhar detalhadamente com 
metodologia científica. 

Estabelecimento de grupos de pesquisa no 
Curso. (Curso de Biomedicina) 

Um grupo de pesquisa já existente foi 
repensado com o objetivo de englobar a maior 
quantidade de alunos possíveis. 

A inserção de alunos em grupos é 
fundamental para a formação de um 
profissional crítico. 

Infelizmente nem todos os alunos e 
Professores do Curso conseguem ser 
alocados em grupos de pesquisa. 

Ampliação da pesquisa científica. (Curso 
de Filosofia) Criação de grupos de pesquisa.  

Registrar os grupos de Pesquisa no 
CNPQ. 

Produção científica por parte dos 
Professores. (Curso de Filosofia) 

Vários artigos e capítulos de livro em fase de 
elaboração. 

  

Grupo de Pesquisa – GEPOGEO. (Curso 
de Geografia) Manutenção do grupo e produção científica. 

Empenho docente, participação discente e 
atração de egressos. Poucos inscritos. 

Políticas institucionais e ações acadêmico-
administrativas para a pesquisa ou 
iniciação científica, tecnológica, artística e 
cultural. (Curso de História) 

Cadastramos no CNPQ o grupo de pesquisa 
do Curso de História da UCSal intitulado 
“História da Bahia: Educação, Sociedade, 
Cultura e Relações de Poder”, dividido em 5 
linhas de pesquisa. 

A inexistência de um grupo de pesquisa em 
um curso de graduação reforça a identidade 
do mesmo e o insere dentro da proposta de 
uma Universidade de realizar Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

 

No âmbito das políticas institucionais e 
ações acadêmico-administrativas para a 
pesquisa ou iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural firmamos 
parceria entre o Curso de História, o 
Centro de Documentação e Memória 
(CEDOM) e o Laboratório Engênio Veiga 

O Laboratório constituiu-se um espaço de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, possibilitando 
uma rede de intercâmbio e parcerias. Abriga o 
acervo da Cúria Metropolitana de Salvador, 
constituído de mais de 11.000 documentos 
históricos que através da parceria com o 
Curso de História proporcionam acesso a 

A parceria e utilização do Laboratório 
Eugênio Veiga, que abriga o arquivo da 
Cúria Metropolitana do Salvador torna o 
Curso de História um espaço privilegiado na 
medida em que oferece a seus alunos e 
Professores uma rica documentação 
histórica inédita, não encontrada em 
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(LEV). (Curso de História) fontes inéditas e possibilidade de realizar suas 
pesquisas, estudos e produção acadêmica 
como artigos, relatórios e monografias. 

nenhuma outra Universidade do Estado da 
Bahia. 

Grupo de Pesquisa em Análise e 
Educação Musical – GPEAM. (Curso de 
Música) 

Encontros periódicos, trabalhos que 
resultaram em TCCs e apresentação dos 
trabalhos e linhas de pesquisa na 13ª Jornada 
de Pesquisa da 20ª SEMOC. 

O fomento e desenvolvimento da pesquisa 
científica a partir das práticas desenvolvidas 
no âmbito da graduação e o estímulo à 
continuidade dos estudos na própria 
instituição. 

Número ainda reduzido de discentes 
participantes. 

Estímulo ao desenvolvimento de pesquisa 
no Curso. (Curso de Nutrição) 

- Orientações de bolsistas de iniciação 
científica. 

- Orientação de estudantes de iniciação 
científica voluntária. 

Desenvolvimento do perfil de pesquisa de 
Docentes e Discentes.  

Estímulo ao desenvolvimento de pesquisa 
no Curso. (Curso de Nutrição) 

Estimulo às atividades do grupo de pesquisa 
Nutrição e Saúde. 

Estabelecimento de colaborações científicas 
com IGM-FIOCRUZ e EBMSP.  

Grupos de Pesquisa. (Curso de Teologia) Implantação parcial de grupos de pesquisa. 
Envolvimento dos corpos docente e discente 
na pesquisa e produção científica. 

Problemas com relação à 
disponibilidade de horário docente e 
discente. 

Alinhamento de artigos produzidos no TCC 
com as exigências das melhores revistas 
científicas. (Curso de Fisioterapia) 

- Revisão do Regimento do TCC para o Curso 
de Fisioterapia. 

- Incentivo à inscrição de artigos produzidos 
no TCC do Curso de Fisioterapia no Concurso 
Melhor TCC UCSal. 

- Incentivo à submissão dos artigos produzidos 
para publicação em revistas científicas.  

- Melhoria na qualidade da produção 
científica do Curso. 

- Ampliação da produção científica de 
Docentes e Discentes do Curso. 

- Uma Aluna do Curso recebeu o primeiro 
lugar na área das Ciências Naturais e da 
Saúde. 

- Falta de obrigatoriedade para a 
submissão dos artigos produzidos no 
TCC, o que gerou baixa adesão. 

- Baixa qualidade de algumas 
produções por série de motivos, tais 
como: estudantes com muita 
dificuldade na escrita; Evasão nas 
disciplinas de TCC; estudantes pouco 
habituados ao manuseio das bases 
de dados. 

Participação dos professores e alunos do - Reuniões regulares nos Grupos de Pesquisa - Espaço e incentivo para realização de - Ainda são poucos os alunos e 
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curso nos Grupos de Pesquisa da UCSal. 
(Curso de Fisioterapia) 

da UCSal. 

- Fortalecimento do programa Iniciação 
Científica (IC). 

pesquisas em diferentes áreas de atuação. 

- Interação com diferentes cursos oferecidos 
pela UCSal. 

- Possibilidade de troca de conhecimento 
entre professores da pós-graduação e os 
professores da graduação. 

- Ao final de 2017 temos 11 professores e 17 
alunos integrando grupos de pesquisa 
cadastrados no diretório de pesquisa. 

professores envolvidos no processo. 

- Pequena disponibilidade de bolsas 
de IC. 

Melhoria da qualidade das orientações e 
produção de materiais científicos. (Curso 
de Fisioterapia) 

- Encaminhamento das orientações do Projeto 
de Pesquisa para os Professores RTC e/ou 
com titulação (mestrado/doutorado). 

- Preferência pela vinculação das orientações 
dos TCC nos grupos de pesquisa. 

- Ampliação das chances de publicação dos 
artigos produzidos. 

- Participação no Prêmio Melhor TCC, com 
uma Aluna do Curso premiada com o 1º 
lugar na área de Ciências Naturais e da 
Saúde. 

- Necessidade de ampliar 
produtividade dos grupos de 
pesquisa. 

- Necessidade de captação de 
recursos e execução de projetos de 
pesquisa. 

- Experiências de publicação 
incipientes dos Docentes. 

- Poucas iniciativas de apresentação 
dos TCC em eventos científicos e na 
publicação por parte dos professores 
orientadores. 

Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa 
liderados por Professores do Curso 
(NEBIC, ECOA e NIEZ), visando ampliar o 
ingresso dos alunos no PIBIC e na 
iniciação científica voluntárias, 
fortalecendo a produção científica docente 
e discente. (Curso de Ciências Biológicas) 

- Foram criadas atividades acadêmicas 
integradas entre os Grupos de Pesquisa 
liderados por Professores do Curso. 
Especificamente foi criado o “Curso, Cultura e 
Ciência – C3”, um evento técnico/científico 
com frequência semanal, promovido pelos 
GPs, ECOA, NIEZ e NEBIC, com o apoio do 
Centro Acadêmico de Biologia e Sabiá. O C3 

- Elevada produtividade científica do Corpo 
Docente e Discente do Curso, certificados 
através dos respectivos currículos lattes. 

- Formação contínua e significativa de 
alunos de iniciação científica. 

Professores doutores produtivos, 
ainda em regime horista, e, portanto, 
impossibilitado de participar do editais 
de bolsa de Iniciação Científica. 
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promoveu em 2017 cerca de 40 
apresentações realizadas por Professores, 
Egressos, Profissionais convidados e Alunos 
de iniciação científica, todos na área de 
ciências Biológicas. O evento contou com um 
público médio de 30 pessoas. 

- Foram aprovados na seleção do PIBIC 
(2017-2018) 11 alunos do Curso de Ciências 
Biológicas. Sendo 5 na FAPESB, 3 no CNPq e 
3 na UCSal. O número de bolsas obtidas pelos 
Alunos do Curso, através de seleção 
institucional, representa mais de 20% do 
número ofertado pela UCSal. A distribuição 
das bolsas tem  como principal critério, 
estabelecido em edital institucional, a 
produtividade do orientador. Portanto, estes 
resultados revelam uma produtividade 
científica significativa do Corpo Docente de 
Ciências Biológicas. 

- Dois Alunos de iniciação cientifica do Curso 
de Ciências Biológicas e integrantes do Grupo 
de Pesquisa liderado por Professor do Curso, 
foram aprovados em seleções de programa de 
intercâmbio promovidos pela UCSal em 
parceria com o Banco Santander (2016-2017). 

Ampliação das Bolsas PIBIC para os 
alunos. (Curso de Enfermagem) 

1) BOLSAS PIBIC: 

No ano de 2017 fomos contemplados com três 
bolsas PIBIC, com as Alunas e suas 
respectivas fontes financiadoras listadas 
abaixo: 

- BRUNA DOS REIS PEREIRA – Perfil de 

- Discussões e aprendizagens construtivas 
sobre a temática e abordagens 
metodológicas dos estudos utilizados para 
nortear as reuniões. 

- Alunos entusiasmados com a referida 
atividade, tendo em vista o desenvolvimento 

Dificuldade de recursos materiais 
para o acompanhamento das 
atividades dos planos de trabalho, a 
exemplo de computadores. 
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morbimortalidade da população idosa do 
nordeste brasileiro – Bolsa CNPQ. 

- IVIA MAYANA OLIVEIRA DE JESUS – 
Doença de Alzheimer e as características 
sociodemográficas e clínicas: uma revisão 
integrativa – Bolsa FAPESB. 

- GABRIELA SEIXAS BRITO – O acesso aos 
serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) e 
as necessidades da população idosa: uma 
revisão sistemática – Bolsa UCSal. 

Além disso, no ano supracitado participaram 
efetivamente das reuniões oito estudantes de 
graduação e cinco professores do Curso de 
Enfermagem. 

2) SEMOC – Foram submetidos três trabalhos 
para avaliação na SEMOC. 

Vivências de uma Aluna de Enfermagem no 
primeiro estágio curricular: um relato de 
experiência – Autores: Ivia Mayana Oliveira 
de Jesus; Davi da Silva Nascimento; Maísa 
Mônica Flores Martins. 

Perfil da mortalidade infantil por diarreia e 
gastroenterites em Salvador, Bahia, 2005-
2014 – Autores: Bruna dos Reis Pereira; 
Graziele Fioravanti; Maísa Mônica Flores 
Martins. 

Perfil das notificações sobre tuberculose 
no Estado da Bahia, no período de 2010 a 
2016 – Autores: Lais Silva Souza Muniz de 
Andrade, Naligia Ines Silva Santos, Tassia 

de práticas de pesquisa. 

- Alunos com alto potencial de pesquisa 
comprometidas com as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMOC – dois trabalhos foram aprovados e 
apresentados no evento por alunos. 

- Perfil da mortalidade infantil por diarreia 
e gastroenterites em Salvador, Bahia, 
2005-2014 – Autores: Bruna dos Reis 
Pereira; Graziele Fioravanti; Maísa Mônica 
Flores Martins. 

- Perfil das notificações sobre 
tuberculose no Estado da Bahia, no 
período  de 2010 a 2016 – Autores: Lais 
Silva Souza Muniz de Andrade, Naligia INes 
Silva Santos, Tassia Vitorina de Santana, 
Maisa Mônica Flores Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à carência financeira só 
submetemos a eventos locais e com 
baixos valores de inscrições. 
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Vitorina de Santana, Maísa Mônica Flores 
Martins. 

SUBMISSÃO DE ARTGOS CIENTÍFICOS 
PARA PUBLICAÇÃO: 

- Perfil das internações hospitalares por 
transtornos mentais e comportamentais – 
Revista Arquivos de Ciências da Saúde – 
Bianca Gomes e Maísa Mônica Flores Martins. 

- Perfil dos casos de reingresso após 
abandono do tratamento da tuberculose em 
Salvador, Bahia, Brasil – Revista Cadernos 
Saúde Coletiva – Tiago Alves e Maísa Mônica 
Flores Martins. 

- Fatores que interferem na prática do 
aleitamento materno exclusivo: uma 
revisão integrativa – Journal of Health & 
Biological Sciences – Ariana Passos; Davi da 
Silva Nascimento; Maísa Mônica Flores 
Martins. 

- Infecções primárias em neonatos 
associadas ao uso de cateter venoso 
central: revisão integrativa – Revista 
Brasileira de Pesquisa em Saúde – Diana 
Almeida; Maísa Mônica Flores Martins; Davi 
da Silva Nascimento. 

- Perfil das Internações Hospitalares de 
Crianças por Doenças Diarreicas na 
Microrregião de Saúde de Salvador – 
Revista Cadernos Saúde Coletiva – Davi da 
Silva Nascimento; Maísa Mônica Flores 

 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
PARA PUBLICAÇÃO: 

Todos os manuscritos ainda continuam em 
processo de avaliação pelas referidas 
revistas. 
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Martins; Ana Emília Rosa Campos; Ana Paula 
Mendes Geitenes e Tânia Márcia Baraúna 
Teixeira.  

- A importância de uma abordagem precoce 
contra o câncer colorretal – HU Revista da 
UFJF – Carolina silva Santos e Maísa Mônica 
Flores Martins. 

TRABALHOS APRESENTADOS E 
PUBLICADOS EM FORMATO DE 
RESUMOS: 

- Gastos do Sistema Único de Saúde com 
internações hospitalares por anemia 
falciforme, Bahia, Brasil.  X Congresso 
Brasileiro de Epidemiologia – Maísa Mônica 
Flores Martins; Davi da Silva Nascimento. 

PERFIL DA MORTALIDADE INFANTIL POR 
DIARREIA E GASTROENTERITES EM 
SALVADOR, BAHIA, 2005-2014 – Encontro 
Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva – 
Bruna dos Reis Pereira, Graziele Fioravanti e 
Maísa Mônica Flores Martins. 

- Perfil de Mortalidade da População Idosa 
Residente no Município de Salvador, Bahia, 
2006 a 2015. I Encontro de Gerontologia do 
Estado da Bahia. Bruna dos Reis Pereira; 
Maísa Mônica Flores Martins e Tânia Márcia 
Baraúna Teixeira. 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

206 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Manutenção do Grupo de Pesquisa NEAD 
(Núcleo de Estudos em Análise do 
Discurso). (Curso de Letras) 

As ações programadas foram realizadas. Participação efetiva dos alunos. Precisa-se aumentar a participação 
de Professores. 

Fomentar a participação do Grupo de 
Pesquisa dentro do Curso/GEFEPEL. 
(Curso de Educação Física) 

Reuniões com Professores e NDE, para a 
consolidação do Grupo de Pesquisa. 

Participação integral do corpo docente e 
Diretório Acadêmico dos estudantes. 

Falta de espaço físico (sala) para 
abrigar o Grupo de Pesquisa. 

Participação de alunos em Congresso 
Nacional. (Curso de Engenharia Civil) 

Participação no Congresso Concreto onde 
aconteceram concursos estudantis e 
apresentação de artigos científicos. 

Possibilidade de participação de alunos e 
Professores em Congresso técnico (O 
evento objetiva divulgar as pesquisas 
científicas e tecnológicas sobre técnicas  - o 
concreto e as estruturas de concreto, em 
termos de produtos e processos, práticas 
construtivas, normatização técnica, análise e 
projeto sustentabilidade). Período 
outubro/novembro 2017. 

Organização e transportes. 

Participação de GREND - Grupo de 
Estudos da Norma de Desempenho. 
(Curso de Engenharia Civil) 

- Reuniões semanais com alunos para estudo 
das normas de desempenho 15.575. 

- Estudos das normas. 

- Participação em eventos referentes ao tema. 

Envolvimento de alunos e professores no 
conhecimento e disseminação da referida 
norma no Curso de Engenharia Civil. 

- Participação dos professores. 

- Organização. 

- Comunicação. 

Participação do Curso no Grand Prix de 
Inovação. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

- Excelência dos trabalhos apresentados pelos 
estudantes do curso: projetos de Victor 
Medeiros (mesa com superfície que faz carga 
por eletroindução dos aparelhos eletrônicos), e 
de Marlon Oliveira (novo tipo de encaixe de 
nivelamento para piso cerâmico). 

- Estímulo ao empreendedorismo e 
inovação. 

- Interação entre os estudantes de cursos 
diferentes, a partir da formação de equipes 
com diferentes cursos envolvidos. 

- Apoio e potencialização de novos projetos. 

 

Participação de estudantes no Grupo de 
Pesquisa da Pós-Graduação – 
“Desenvolvimento Municipal” 

- Incorporação do Estudante Rodrigo dos 
Santos Costa como bolsista de IC (Projeto: A 
diversidade cultural e a forma de habitar da 

-Ampliação das atividades de pesquisa no 
âmbito da graduação. 

Reduzido número de grupos de 
pesquisa associada à temática do 
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(Coordenadora Profa. Laila Nazem 
Mourad). (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

 

Comunidade Remanescente de Quilombos de 
Santiago do Iguape). 

- Incorporação do Estudante José Carlos. 

- Estímulo aos estudantes para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa. 

Curso. 

Participação dos alunos do curso como 
bolsistas de Iniciação Científica (IC) e da 
Profa. Cristina Filgueiras Araujo como 
orientadora, integrada ao Grupo de 
Pesquisa “Gestão Democrática das 
Cidades” (Coord. Profa. Aparecida Netto 
Teixeira). (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

- Incorporação de 4 estudantes do Curso 
como bolsistas de IC: 

- Janine de Oliveira Moutinho. 

- Felipe Canto. 

- Fernanda Brandão. (Orientadora: Profa. 
Aparecida Netto Teixeira). 

- Janyne Kemille. (Orientadora: Profa. Ms. 
Cristina Araújo). 

- Participante do Estudante Igor como 
voluntário de pesquisa. 

- Título da pesquisa: Estudo de 
metodologia para aplicação da lei da 
Assistência Técnica à moradia de interesse 
social 

- Consolidação da pesquisa como atividade 
do Curso. 

- Estímulo aos estudantes para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa. 

Número reduzido de bolsas 
oferecidas pelos órgãos de fomento 
(CNPq/Fapesb/Cotas UCSal). 

Participação na 20ª Semana de 
Mobilização Científica da Universidade. 
Participação do Curso na SEMOC através 
da promoção de minicursos temáticos, 
coordenação de mesas redondas e 
comunicações, pelos diversos Professores 
do Curso. Apresentação de artigos 
científicos orientados pelos Docentes do 
Curso. Participar do Salão Interativo 
através da ação promovida pelo Balcão 

- Promoção de minicursos temáticos pelos 
diversos Professores do Curso. 

- Coordenação de mesas redondas e 
comunicações. 

- Apresentação de artigos científicos 
orientados por Docentes do Curso. 

- Participação no Salão Interativo com 

Fortalecer as práticas de pesquisa e manter 
uma crescente aproximação entre a 
graduação e a pós-graduação. 

Sensibilizar e conscientizar os alunos 
da graduação da importância de 
participação nesse momento 
acadêmico e de sua necessidade de 
integrá-lo a sua formação 
profissional. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

208 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Jurídico. (Curso de Direito) orientação jurídica prestada aos assistidos e 
encaminhamento dos casos para ajuizamento 
e atendimento pelo NPJ. 

Criação do Programa de Iniciação 
Científica Voluntária – PICIV. (Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação) 

Encontros com a Comissão de Professores da 
Iniciação Científica para a confecção do 
regimento do PICIV. O programa foi uma 
demanda de professores pesquisadores que já 
atuam com alunos voluntários. 

Favorecer a pesquisa para alunos de 
graduação e fortalecimento dos grupos de 
pesquisa. 

Existe ainda uma demanda de 
espaços para trabalho com os grupos 
de pesquisa. 

Fonte: CPA – UCSal.
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 Políticas para a Extensão 

A UCSal, dada a sua natureza confessional, comunitária e o seu caráter 

filantrópico, tem um forte compromisso com as demandas sociais  e  a área de  

extensão constitui, por excelência, um espaço privilegiado de integração das 

atividades universitárias com os diversos setores da sociedade. 

A estrutura da extensão já foi amplamente apresentada na dimensão 

“Responsabilidade Social da Instituição “com a divisão de  sua atuação em três 

núcleos: Núcleo de Cursos e Eventos (NCE), Núcleo de assistência à Comunidade 

(NASC) e Núcleo de Programas e Projetos. 

 As ações extensionistas podem assumir uma natureza multi, inter, e ou 

transdisciplinar, envolvendo, prioritariamente, os estudantes e professores dos 

cursos de graduação e pós-graduação da UCSal, e em seguida, numa perspectiva 

mais ampla,  podem envolver outros públicos externos,  fortalecendo seu  

compromisso  com os problemas regionais e locais. 

Neste sentido, e para atingir esses objetivos, foram projetadas as seguintes 

metas e ações para esta área, através do Plano de desenvolvimento Institucional 

(PDI) da Universidade “Estabelecimento de convênios e parcerias nacionais e 

internacionais; ampliação das atividades extensionistas, internamente, junto aos 

cursos de graduação, assim como ao publico 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). 

Apresenta-se, a seguir, uma série de ações realizadas pela Universidade na 

área de extensão no ano de 2017, tomando como base o relatório de gestão da 

PROEX, e uma análise da evolução institucional verificada no período 2015 -2017, 

com base  nos Relatórios de gestão dos coordenadores de cursos  e nos  principais 

resultados das pesquisas avaliativas realizadas pela CPA nesse período, tendo a 

participação direta de  professores e estudantes dos cursos de graduação.  

Percebe-se ao longo de três anos uma evolução e crescimento na área de 

extensão em função das melhorias implementadas pela PROEXT, em decorrência 

dos processos de avaliação institucional, coordenados pela CPA. A pesquisa 

avaliativa Escuta UCSal  nas duas versões, 2014 e 2016, revelou índices 
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majoritários de respostas dos  professores  e estudantes, nas escalas regular e fraco 

(53,89% em 2014 e 53,50% em 2016).  

Em função desses resultados diversas ações foram realizadas em nível 

Institucional e de cursos e que deram respostas aos problemas apontados pela 

comunidade acadêmica, nas pesquisas avaliativas.  São apresentadas a seguir as 

principais: 

 Discussão interna, reunião de documentos e elaboração de esboços de 

editais semestrais para a proposição de atividades e para a seleção de 

monitores voluntários, bem como de manual normativo na PROEXT. 

 Elaboração e publicação de relatórios  das três edições do UCSal em 

Movimento em 2017. 

 Aproximação do Núcleo de Interação e Assistência à Comunidade 

(NIASC) em relação ao Núcleo de Cursos e Eventos (NCE) para 

assimilação de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

e a consequente padronização dos canais utilizados pela PROEXT. 

 Criação e utilização de formulário digital de avaliação interna do UCSal 

em Movimento. 

 Elaboração de materiais característicos a cada programa extensionista 

ou ação institucional: faixas, banners, cartazes das edições, dentre 

outros – priorizando-se as suas versões digitais. 

 Realização de três edições do UCSal em Movimento em 2017: 

Federação, Boca do Rio e Feira da Integração. 

 Participação da PROEXT em diferentes campanhas: Parada do Livro, 

Dia Nacional da Coleta de Alimentos, Dia Mundial dos Pobres. 

 Realização de reuniões diagnósticas e propositivas com representantes 

dos cursos e da Pró-Reitoria de Graduação. 

 Levantamento das necessidades do mercado e oferta de cursos de 

extensão com temáticas atuais. 

 Reuniões com coordenadores, NDE e professores sobre programas, 

projetos e ações extensionistas. 

 Realização de duas edições do curso para o uso do SEIVA, para 31 

técnicos e agentes de 8 Centros Públicos de Economia Solidária 
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(Governo do Estado), do Projeto Feira Produtiva (Prefeitura de Feira de 

Santana) e de 9 organizações comunitárias que integram a Rede 

CAMMPI – Comissão de Articulação dos Moradores da Península de 

Itapagipe. 

 Fornecimento da tecnologia social para a capacitação da quipe Técnica 

da Unidade de Inclusão Sócio-Produtiva – UNIS – no município de 

Candeias, vinculada ao programa de inclusão social pelo trabalho Vida 

Melhor Urbano, executado pela Secretaria de Justiça, Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia – SJDHDS. 

 Realização da pesquisa (em andamento) “Economia dos setores 

populares e inserção social pelo trabalho”. 

 Reestruturação do site da ITCP no portal da UCSal, e 

manutenção/atualização do blog e do Facebook da ITCP UCSal. 

 Realização de reuniões com órgãos governamentais e não 

governamentais e realização de palestras em 7 eventos locais e 

nacionais. 

 Gravação de um “documentário” sobre a 6ª edição do UCSal em 

Movimento (Feira da Integração). 

 Apresentação do Coral na SEMOC, Semana de Música e participação 

da Cantata de Natal e apresentação junto aos corais da Conceição da 

Praia e da UNEB na Basílica da Conceição da Praia, Shopping Passeo, 

UNEB e Capela da Federação. 

 Elaboração, com assessoria interna, de planilhas orçamentárias para a 

área de Extensão 

 Gestão e finalização das atividades do projeto financiado pelo CNPq 

Tecnologia social para o desenvolvimento: integrando economia 

solidária e segurança alimentar e nutricional, iniciado em 2016. 

 Elaboração de projeto e formalização de contrato de prestação de 

serviços com o SEBRAE RJ, para transferência de tecnologia social em 

apoio aos empreendimentos da economia popular urbana. 
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É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas 

pela UCSal no âmbito dos cursos de graduação, considerando a dimensão Políticas 

de Extensão. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 2: Políticas para o Extensão - Eixo 3  

Quadro 40: Ações Realizadas na Dimensão 2: Políticas para a Extensão – Eixo 3. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Extensão Universitária (Curso de Filosofia) Elaboração de atividades de extensão.  
Incentivar a renovação e expansão do Curso 
de Filosofia, incentivando a articulação com 
outras áreas e Cursos da UCSal. 

Em relação à pesquisa 

acadêmica desenvolvida na UCSal, 

no período 2015-2017, os resultados 

da Escuta UCSal 2016, que teve a 

participação de Professores e 

estudantes, demonstram poucos 

avanços nessa área, 

comparativamente com os resultados 

da Escuta UCSal 2014. Verificaram-

se fragilidades nos resultados 

referentes ao estímulo que a UCSal 

dá à pesquisa nesse nível de ensino. 

O somatório das escalas regular e 

fraco (50,05% em 2014 e 55,28% em 

2016) é preponderante, na 

comparação temporal, em relação às 

escalas bom e ótimo. 

Há também outros indicativos 

de que o estímulo à pesquisa na 

graduação da UCSal não evoluiu, 

considerando que em 2014, 23,62% 

dos professores e estudantes 

consideravam essa área ótima e em 

2016 apenas 8,03% (Escuta UCSal – 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Diagnóstico Institucional Consolidado 

2016).  

Esses dados sugerem que 

deve haver mais investimentos por 

parte da Universidade, na pesquisa 

científica da graduação, com políticas 

institucionais de apoio, constituindo-

se ainda um desafio institucional a 

melhoria dessa área. A pesquisa, 

junto com o ensino e a extensão, são 

os eixos basilares  e a razão de ser 

da Universidade, sobre os quais 

devem incidir os principais 

investimentos institucionais para uma 

maior eficiência da sua função 

precípua. Sugere-se, neste contexto, 

como desafios institucionais, a 

criação de alguns indicadores 

necessários para o desenvolvimento 

dessa área como, por exemplo, 

indicador de produtividade em 

pesquisa, indicador de consolidação 

de atividades de pesquisa, indicador 

de inserção da pesquisa no ensino de 

graduação, criação de um indicador 

de qualidade dos cursos de 

graduação, com base na média das 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

notas Enade e CPC. 

Tem havido um esforço dos 

coordenadores dos cursos de 

graduação e pós-graduação para que 

esse quadro se altere com a 

implementação de uma série de 

atividades e ações relacionadas à 

criação e desenvolvimento de grupos 

de pesquisa; participação de alunos e 

professores em eventos de cunho 

científico; produção e apresentação 

de artigos em espaços acadêmicos 

como a SEMOC; submissão de 

artigos científicos para publicação; 

orientações para produção científica 

de bolsistas e voluntários do PIBIC, 

entre outros. 

É apresentado, a seguir, um 

quadro complementar com as ações 

realizadas pela UCSal, no âmbito dos 

cursos de graduação, considerando a 

dimensão políticas de pesquisa. 

 

Relações de integração NDE/Extensão 
(Curso de Filosofia) 

Reuniões preparatórias para atividades de 
Extensão.  

Membro do NDE – Filosofia na equipe de 
Extensão. 

Ajustar melhor a agenda dos 
Docentes. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Políticas institucionais e ações acadêmico-
administrativas para a Extensão. (Curso de 
História) 

Elaboração e realização de dois Cursos de 
Extensão: 

1) Paleografia. 

2) Preservação, Conservação e 
Restauração de Acervos em Papel. 

A oferta de Cursos de Extensão possibilitou 
aos alunos um aprendizado e uma formação 
extra matriz curricular, capacitando-os dessa 
forma em outros conteúdos que são 
interdisciplinares e dialogam com o curso. 

 

Cursos de Extensão “Iniciação ao Violão” e 
“Iniciação ao Piano”. (Curso de Música) 

Cursos de 40 horas, abertos à comunidade 
externa e interna, que ocorreram regularmente 
ao longo dos semestres 2017.1 e 2017.2, 
tendo como instrutores alunos dos semestres 
finais do Curso orientados por um Professor 
Supervisor. 

- Preparação  dos alunos do curso para o 
exercício da docência em situações reais de 
ensino, como uma forma de estágio. 

- Captação de alunos para a graduação. 

Falhas, da parte institucional, na 
investigação adequada dos referidos 
cursos para a comunidade externa. 

Curso de Extensão. (Curso de Teologia) 

- Curso de Extensão em Bíblia; Missão e 
Misericórdia. 

- Curso de Extensão em Teologia em 
Salvador, Jequié e Vitória da Conquista. 

Abertura do Curso de Teologia para a 
comunidade. 

Público diminuto para o Curso de 
Extensão em Teologia para Salvador. 

Solicitação de apoio da Reitoria no sentido 
de regularizar a documentação necessária 
para renovação do convênio com campos 
de estágio. (Curso de Fisioterapia) 

- Renovação dos Convênios: IFBA. 

- Cobrança da formalização do Aditivo no 
Convênio com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) que incluiu o Curso de 
Fisioterapia. 

- Firmado convênio com o Centro Comunitário 
Cleriston Andrade (CECOM). 

Abertura de mais um campo de estágio para 
os estágios obrigatórios. Burocracia excessiva da SMS. 

Participação do PLENUS na disciplina de 
TCC II. (Curso de Fisioterapia) 

Exposição de estratégias para redução do 
estresse e para sistematizar a realização do 
TCC. 

- Redução da ansiedade dos Discentes 
frente à elaboração e defesa do TCC. 

- Divulgação do programa de assistência aos 
Discentes. 

Poucos encontros realizados em 
virtude das limitações de carga 
horária da disciplina. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Estímulo para professores e alunos a 
promoverem eventos científicos e 
extensionistas. (Curso de Fisioterapia) 

Foram promovidos 101 eventos de diversas 
naturezas pelos alunos e professores do 
Curso de Fisioterapia. 

Adesão do alunado com participação efetiva. 

- Divulgação deficitária. 

- Excesso de eventos. 

- Custo operacional, uma vez que a 
maioria dos eventos foi gratuita. 

Promoção de ações científicas e de 
extensão específicas da Fisioterapia na 
20ª SEMOC. (Curso de Fisioterapia) 

- 8 propostas de Minicursos. 

- 4 espaços do Curso no Salão Interativo. 

- 3 Mesas Redondas. 

Participação de professores e alunos de 
Fisioterapia nos minicursos, e no salão 
interativo, também participaram outros 
cursos de graduação. 

Pouca adesão aos minicursos, uma 
vez que das 8 propostas, apenas 3 
formaram turma. 

Incentivo para que professores sejam 
empreendedores na formatação de Cursos 
de Extensão vinculados à UCSal. (Curso 
de Fisioterapia) 

- 2 turmas do Curso EAD: Anatomofisiologia. 

- 2 cursos de Extensão promovidos por 
professores do curso. 

- Participação de professores e alunos do 
curso no Desafio Sebrae. 

Ampliação d as possibilidades de formação 
e aprofundamento da aprendizagem de 
nossos alunos e professores no que tange 
ao empreendedorismo. 

Ainda é pequena a adesão de 
docentes e discentes. 

Promoção de ações e eventos 
sociointegrativos (voltados para o público 
atendido no âmbito dos estágios 
obrigatórios, com foco na promoção de 
saúde, prestação de serviços e 
integração). (Curso de Fisioterapia) 

- UNAFISIO: Páscoa, Dia das Mães, São 
João, Dia das Crianças, Natal. 

- Lúpus – Só quem tem sabe o que sente. 

- Semana do Idoso. 

- Sessão de Cinema do Convento das Irmãs 
Franciscanas. 

- Baile de Carnaval com Show de Talentos no 
Convento das Irmãs Franciscanas. 

- Roda de Conversa: Incontinência Urinária na 
Terceira Idade. 

- Aula de Alongamento e Ballet para as Mães 

- Maior visibilidade para o curso e a UCSal 
tanto para comunidade externa quanto 
interna. 

- Socialização do conhecimento. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

de crianças internadas no HGRS. 

- Dia Mundial do Diabetes. 

- ACROVIDA. 

- Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. 

- Gincana do Curso de Fisioterapia. 

Participação em Programas e Ações 
Extensionistas de caráter institucional. 
(Curso de Fisioterapia) 

- UCSal em Movimento: campus da 
Federação, Paróquia da Boca do Rio e Feira 
de Integração da Paróquia Nossa Senhora da 
Luz. 

- Dia dos Pobres. 

- SEMOC Jovem. 

- Salão Interativo da SEMOC. 

- Dia Mundial da Coleta de Alimentos. 

- Maior visibilidade para o Curso e para a 
UCSal. 

- Devolução para a sociedade do 
conhecimento produzido na Universidade 
em forma de serviços. 

- Restrições orçamentárias. 

- Público reduzido. 

Mural do Curso (Curso de Fisioterapia) 

- Incentivo a alunos e professores a 
acessarem o mural do curso com 
regularidade. 

- Divulgação dos horários das disciplinas e 
estágios, além do ensalamento. 

- Divulgação de eventos do curso. 

- Divulgação dos horários de atendimento da 
Coordenação. 

- Divulgação dos Grupos de Pesquisa e Ligas 
Acadêmicas. 

- Facilita o planejamento dos alunos e 
professores. 

- Mais um eficiente canal de comunicação. 

- Falta de cultura de acesso regular 
ao mural. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

- Publicação de Listas e Gabaritos da 
Avaliação Integradora. 

- Publicação do Calendário do Curso. 

- Publicação de Editais de seleção para 
Monitorias de Ensino. 

Atendimento aos alunos. (Curso de 
Fisioterapia) Consolidação do PLENUS. 

Oferece suporte para nos ajudar no 
gerenciamento de casos de Inclusão ou 
ainda dificuldade de aprendizado, como 
também de vulnerabilidade social. 

Setor ainda pouco conhecido por 
alunos e Professores. 

Cursos e Eventos de Extensão. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Incentivo aos Professores para elaborar 
propostas de Cursos e eventos. 

- Reuniões com o Núcleo de Cursos e Eventos 
(Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) a fim de alinhar processos de 
solicitação e acompanhamento da divulgação 
e inscrições/pagamento. 

- Sustentabilidade financeira do Curso. 

- Aumento do rendimento dos Professores. 

- Formação continuada/complementar para 
os nossos alunos. 

- Dificuldade em fechar turmas dos 
Cursos. 

- Dificuldade dos Professores em 
cumprir os prazos estabelecidos pela 
Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária para envio dos 
formulários de solicitação. 

- Remuneração do Professor 
propositor de Cursos menor do que a 
praticada pelo mercado. 

Eventos de promoção de saúde, arte e 
educação. (Curso de Fisioterapia) 

Promoção de eventos pela UNAFISIO: 
Semana Santa, Dia das Mães, Dia das 
Crianças, São João, Natal, Simpósio Dia 
Mundial do Diabetes, Incontinência Urinária 
(Orientações, Prevenção e Tratamento) com 
os funcionários do campus de Pituaçu, 
Sentindo na Pele (Sensibilização da 
Comunidade UCSal acerca das dificuldades 
encontradas por pessoas com mobilidade 

- Atividades de ação de promoção e 
educação em Saúde com formato de 
atividade de Extensão. 

- Integração entre os usuários e os 
Discentes e Docentes. 

Ainda carece de maior adesão de 
outros Cursos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

reduzida). 

Integrar o Programa socioambiental – 
SABIA com a Sala Verde da UCSal. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

O Programa Sabiá foi criado e está atuando 
na área Socioambiental. Está sob a 
Coordenação do Professor Anderson 
Abbehusen e com total apoio do Prof. Juan 
Alva, o programa atende a comunidade 
externa e mantém um elevado número de 
estagiários de IC de diversos cursos de 
graduação da UCSal. 

Prestar melhor atendimento a comunidade, 
através de eventos relacionados a questões 
socioambientais. 

A técnica da Sala Verde foi demitida 
por contenção de despesas e alguns 
estagiários saíram do programa o que 
paralisou as ações tanto do SABIA 
quanto da Sala Verde. 

Campanha de Hanseníase e Verminose 
nas Escolas do Município e do Estado, 
localizadas em Salvador. (Curso de 
Enfermagem) 

- Orientações sobre hanseníase para 
professores, alunos e pais de alunos das 
Escolas, feita pelos acadêmicos da UCSal, e 
identificação de casos suspeitos. 

- Administração de medicamentos para 
verminose. 

Atendimento satisfatório ao público alvo e 
em função do bom desempenho dos alunos 
envolvidos na ação. 

Curto prazo para realização de 
seleção de alunos retornando das 
férias. 

Cursos e Eventos de Extensão. (Curso de 
Psicologia) 

Incentivo aos Professores para elaborar 
propostas de Cursos e Eventos. 

- Sustentabilidade financeira do Curso. 

- Aumento do rendimento dos Professores. 

- Formação continuada/complementar para 
os nossos alunos. 

Remuneração do Professor 
propositor de Cursos menor que a 
praticada pelo mercado. 

Participação de Professores e alunos do 
Curso na 20ª Semana de Mobilização 
Científica (SEMOC – 2017) – “Saúde, 
Tecnologias e Desenvolvimento Humano”. 
(Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Promoção da 3ª Exposição de Maquetes 
elaboradas pelos alunos, com elaboração da 
maquete do Metrô (Estação Pituaçu) pelos 
estudantes. 

- Realização de curso de curta duração 
“Arquitetura de Containers” ministrado pelas 
Profas. Cristina Araujo Filgueiras e Roselena 
Gonzalez. 

- Realização de Mesa Redonda coordenada 

- Experiência adquirida pelos alunos para as 
próximas atividades. 

- Incremento do incentivo à produção 
científica. 

- Divulgação do curso mediante o convite 
para exposição da maquete no Metrô, tendo 
permanecido por 30 dias. 

Necessidade de maior adesão dos 
Professores à SEMOC, inclusive com 
a proposição de atividades pelos 
mesmos. 
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pela Profa. Aparecida Netto Teixeira 
“Arquitetura e Integralidade em Saúde”. 

Participação de professores e estudantes 
na “UCSal em Movimento”. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Participação de Estudantes e da Profa. 
Elenice Apolinário no 4º “UCSal em 
Movimento”, em 27/05/2017, realizado no 
campus da Federação (UCSal), com a 
atividade “Construindo de sólidos 
geométricos”. 

- Participação de estudantes e da Profa 
Aparecida Netto Teixeira no 5º UCSal em 
Movimento na Paróquia de São Francisco de 
Assis na Boca do Rio – Salvador, em 
30/09/2017, com a atividade de “Desenho e 
Construção de Cadernos Artesanais”. 

- Participação de estudantes e da Profa. 
Aparecida Netto Teixeira no 6º UCSal em 
Movimento (Feira de Integração – Paróquia de 
Nossa Senhora da Luz, Pituba – Salvador (19 
a 22 out 2017) com a atividade de “Cursos de 
Croquis”. 

- Possibilidade  de interação  dos estudantes  
com comunidades carentes. 

- Integração dos estudantes às atividades de 
extensão. 

- Divulgação do curso. 

- Sensibilização de um maior número 
de estudantes para participar das 
atividades. 

- Maior suporte logístico. 

Participação de professores e estudantes 
no Seminário Questões Contemporâneas – 
SQC (Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Social/Curso de 
Arquitetura e Urbanismo). (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

1. SQC – Palestras: Participação Social, 
formas e práticas: o caso suíço. 

Palestrante: Olívia Fernandes de Oliveira – 
Dra. em Arquitetura pela Escola Tecnica 
Superior de Arquitetura de Barcelona; 
Integrante do Escritório Arquitetura em 
Lausane – Suiça – 28 março 2017. 

2. Seminário TIGF (Thanks God its Friday) 

Palestra: Panorama da produção 

- Integração dos estudantes às atividades de 
extensão. 

- Divulgação do Curso. 

- Sensibilização de um maior númeto 
de estudantes para participar das 
atividades. 

- Maior suporte logístico. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

222 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

arquitetônica do arquiteto André Sá 
(Salvador/BA). 

Palestrante: André Sá – 25 de maio de 2017. 

3. Palestra sobre o uso do aço na construção 
– 10 de maio de 2017 – Palestrante: Eng. 
Ricardo Almeida. Apoio: NEPE. 

Apoio institucional à participação dos 
estudantes no XXX Encontro Regional de 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, 
realizado na cidade de Brasilia – Brasilia 
(DF) (01 – 2017.2). (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

- Disponibilização de ônibus para viabilizar a 
participação de 33 estudantes (calouros e 
veteranos) do Curso no encontro. 

- Elaboração de relatório dos estudantes, 
constando dos principais aspectos tratados no 
evento. 

- Integração dos calouros e veteranos. 

- Capacitação e conhecimento da 
Arquitetura Moderna de Brasília. 

- Consolidação do sentimento de 
pertencimento ao Curso. 

- Fomento à permanência dos ingressantes 
no Curso. 

 

Implementação do “Escritório Público de 
Engenharia e Arquitetura”. (Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 
Civil) 

- Homologação do Ato 0043 de 01 de agosto 
de 2017 de criação do Escritório Público de 
Engenharia e Arquitetura (EPUCSAL). 

- Realização de projeto para adaptação de 
espaço e alocação de infraestrutura. 

- Previsão de parceria com o Escritório 
Público da Prefeitura Municipal de Salvador, 
no atendimento de demandas de projeto para 
habilitação até 70 m2. 

- Possibilidade de contato do estudante com 
a realidade habitacional do Município. 

- Capacitação dos estudantes na temática 
de habitação social. 

- Utilização do Laboratório de Informática do 
Curso para as atividades de projeto. 

Instalação física do Escritório em fase 
de implantação na UCSal. 

Proposição de estratégias para a 
curricularização da Extensão na UCSal. 
(Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

- Realização de reuniões diagnósticas e 
propositivas com representantes dos Cursos e 
da Pró-Reitoria de Graduação. 

- Formulação de documento-síntese, e a sua 

- Análises e proposições feitas de modo 
colaborativo. 

- Existência de práticas extensionistas nos 

- Desconhecimento sobre conceitos 
relativos à Extensão, fato que dificulta 
a identificação e a proposição de 
ações extensionistas. 
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posterior submissão à análise do Reitor. diferentes Cursos. 

- Efetividade de agentes internos 
vocacionados para a Extensão, a exemplo 
do CIS, NPJ, ITCP, ECOA, Sabiá. 

- Viés do empreendedorismo comum a todos 
os Cursos. 

- Não incorporação pela coletividade 
da indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão: a Extensão 
como “intrusa”. 

- Ausência de formalização de 
práticas extensionistas já existentes 
nos Cursos. 

Ampliar a oferta de atividades de Extensão 
na modalidade EAD. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Levantamento das necessidades do mercado 
e oferta de Cursos de Extensão com 
temáticas atuais. 

Aumento do banco de dados institucional 
para captação de futuros alunos nos cursos 
de graduação/pós-graduação. 

Liberação do acesso aos conteúdo 
dos cursos. 

Aproximação dos coordenadores menos 
propositivos e oferta de apoio para 
proposição de projetos de extensão a fim 
de promover a adesão aos projetos já 
existentes e propostas de novos projetos. 
(Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

Reuniões com Coordenadores, NDE e 
Professores sobre programas, projetos e 
ações extensionistas. 

Maior aproximação, em 2017, de Cursos 
anteriormente não propositivos. 

Indisponibilidade de tempo do corpo 
docente para novas ações. 

Oferta de cursos de extensão na 
modalidade EAD. (Centro de Educação a 
Distância) 

Oferta de 20 turmas de cursos de extensão na 
modalidade a distância no ano de 2017, 
atendendo um quantitativo de 1.929 alunos da 
comunidade em geral. 

Oportunidade de aperfeiçoamento para o 
público interno (colaboradores e alunos) e 
externo. 

Cursistas sem perfil para lidar com a 
autonomia e a disciplina exigidas 
nesta modalidade. 

Fonte: CPA – UCSal.
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 O relatório de avaliação trienal impõe a necessidade da UCSal avaliar o seu 

relacionamento com a sociedade, a circulação ampla de informações relevantes e a 

eficaz utilização das ferramentas de comunicação que têm sido utilizadas pela 

universidade. Sintonizada permanentemente com a cultura organizacional e com o 

modelo de governança universitária, a política de comunicação tem considerado, 

estrategicamente, os variados processos de interação, comunicação interna, 

organização de eventos, gestão da marca através do projeto Nova UCSal, canais de 

relacionamento, uso de mídias sociais,  tudo isso “contribuindo de forma decisiva 

para o fortalecimento institucional e para a afirmação de seu compromisso com o 

interesse público, assim como o desenvolvimento permanente da sua competência 

nas áreas de ensino, da pesquisa e da extensão” (PDI 2016-2020, p. 118-119). 

 A seguir apresentam-se as principais ações que foram realizadas pela 

ASCOM,  pelos setores acadêmico-administrativos e pelas Coordenações de Curso 

na área Comunicação com a Sociedade: 

 Plotagem de Laboratórios para melhor visualização de alunos e prospects. 

 Criação de uma sala de matrícula que atende todos os calouros, próximo à 

sala da comunicação. 

 Modificação da comunicação visual dos campi e colocação de pufes na 

área externa.  

 Produção de um vídeo com o novo posicionamento da UCSal. 

 Criação da Sala Google e preparação da campanha de entrega de 

chromebooks. 

 Criação de uma plataforma no estilo BLOG para os coordenadores de 

cursos compartilharem conteúdo e uma área de destaque com todos os 

eventos programados na UCSal. 

 Atividades de ambientação para os candidatos ao vestibular dos diversos 

cursos da UCSal. 

 Visitas às escolas de ensino médio para captação de alunos e participação 

em feiras de profissões (em 2017 foram realizadas mais de 100 visitas). 

Abertura de Edital, processo seletivo e contratação de 10 estagiários para 

Agência Júnior, trabalhando junto com a ASCOM. 
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 Realização de palestras em colégios de ensino médio e paróquias,  para 

um maior conhecimento da Universidade Católica do Salvador e dos seus 

cursos de graduação. 

 Realização de eventos culturais para a comunidade acadêmica da UCSal e 

para o público externo: ciclo de palestras, debates com professores dos 

cursos e mesas redondas. 

 Contato com egressos dos cursos através de mala direta, buscando 

oferecer uma educação continuada na própria Instituição em nível de pós- 

graduação. 

 Planejamento de campanha de lançamento da Nova Pós-Graduação Lato 

Sensu da UCSal. 

 Estabelecimento de canais de comunicação entre o corpo docente e 

discente dos cursos de graduação: criação de listas de email, criação e 

listas de whatsapp, páginas dos cursos no Facebook, criação de páginas 

dos cursos no Twitter, criação e murais de divulgação. 

 A CPA avaliou a área de comunicação através da Escuta UCSal em 2014 e 

2016 e os resultados mostram que houve uma certa melhoria desta área, na ótica 

dos estudantes, professores e funcionários, considerando que houve melhores 

resultados na escala fraco (28,40% em 2014 e 21,77% em 2016) e na escala bom 

(23,06% em 2014 e 35,65% em 2016). No entanto, diminuiu o percentual daqueles 

que consideravam essa área ótima (16,23% em 2014 contra 8,29% em 2016). É 

ainda preponderante, tanto em 2014 quanto em 2016, o percentual das respostas 

dos estudantes que consideravam essa área fraca ou regular (60,70% e 56,06% 

respectivamente). 

No levantamento realizado com os estudantes em 2017.1, através da 

Pesquisa Discente, há também indicativos de alguma insatisfação dos alunos com  a 

área de comunicação da UCSal em relação ao ano anterior, considerando que 

aumentou o percentual dos que consideravam essa área regular e fraco, que passou 

de 21,65% em 2016.2 para 47% em 2017.1 e diminuiu o percentual dos que 

consideravam essa área boa e ótima, que passou de 75,91% em 2016.2 para 

47,61% em 2017.1. Estes dados mostram uma percepção que os alunos têm da 

área de Comunicação, ainda bastante distante de uma realidade que tem melhorado 
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bastante, nos últimos dois anos, e isso sugere a necessidade de realização de uma 

campanha de conscientização para o uso efetivo dos canais de Comunicação 

Institucional pelo público interno e  maior divulgação   das ações de Comunicação,    

principalmente nas questões relacionadas diretamente às demandas dos  

estudantes. 

Ouvidoria 

Como parte da política de comunicação com a sociedade, a Ouvidoria UCSal 

foi desenvolvida para atendimento dos cidadãos em geral que não se consideram 

atendidos de forma satisfatória pelos canais usuais da Universidade. Sua função, 

segundo o PDI 2016-2020 p. 120, deverá ser a 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 no sentido de atendimento dos anseios e expectativas 

da comunidade”. 

Em 2017 a Ouvidoria da UCSal realizou 129  atendimentos (103 acadêmicos, 

14 comunidade externa, 11 egressos, 1 Professor) e registrou as principais 

demandas relacionadas a cada setor e que foram agrupadas nas seguintes 

categorias: matrícula, atividades complementares, corpo docente, SGC, área 

acadêmica, área administrativa e área financeira. A seguir, destacam-se as 

principais dificuldades apontadas pela comunidade acadêmica em cada uma dessas 

categorias de análise: 

 1. Matrícula 
 Dificuldade com o ajuste (problemas com o sistema). 

 Cancelamento de disciplinas. 

 Cancelamento de grades curriculares. 

 Disciplinas não oferecidas no turno de origem. 

 2. Atividades Complementares 
 Dificuldades para o lançamento de hora das Atividades 

Complementares. 

 Falta de conhecimento sobre as regras de atividades complementares. 
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 Questionamentos sobre o percentual de Atividades Complementares 

(horas). 

 3. Corpo Docente 

 Ausência de notas no portal. 

 Lançamento de notas fora do prazo. 

 Comportamento inadequado do Professor nas questões interpessoais 
com os estudantes. 

 Atrasos e ausências não justificados. 

 Não cumprimento do conteúdo programático por parte de alguns 
professores. 

 Didática inadequada. 

 4. SGC 

 Morosidade na emissão dos documentos. 

 Falta de informação sobre o andamento das solicitações realizadas. 

 Atendimento presencial e telefônico (ausência de atendentes, demora 
no atendimento). 

 Comportamentos inadequados de alguns funcionários. 

 5. Área Acadêmica 

 Informações referentes ao Vestibular (social e tradicional) 

 Método de avaliação dos alunos. 

 Vagas remanescentes. 

 6. Área Administrativa  

  - Infraestrutura (acessibilidade). 

  - Objetos perdidos ou subtraídos. 

  - Atendimento. 

  - Segurança. 
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 8. Área Financeira 

- Cobrança indevida (mesmo valor para disciplinas com cargas horárias 
diferentes). 

  - Impressão de boleto. 

  - Ausência de atendimento telefônico. 

Diante das dificuldades apontadas pela comunidade acadêmica interna e 

externa, a Ouvidoria encaminhou, ao final do semestre, um relatório de gestão à 

Reitoria com as seguintes proposições de melhoria: 

1. Maior divulgação da ação da Ouvidoria e de seus canais de acesso. 

2. Participação do Ouvidor em seminários, encontros e cursos de formação para 
atualização e melhor ação da Ouvidoria. 

3. Maior integração e interação com os diversos segmentos da instituição. 

4. Maior interação da Ouvidoria com os setores demandados, inclusive com 
ação  mais efetiva dos Gestores, na busca da solução dos problemas 
levantados. 

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 sejam alinhadas, uniformizadas e encaminhadas para  

análise e encaminhamentos futuros pelos gestores da Universidade. 

É apresentado, a seguir, um quadro complementar com as ações realizadas 

pelos cursos de graduação, no âmbito da Comunicação com a Sociedade. 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

229 
 

Principais ações realizadas na Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade – Eixo 3  

Quadro 41: Ações Realizadas na Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade – Eixo 3. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

UCSal em Movimento – Apresentar o 
Curso para comunidade. (Curso de 
Engenharia Mecânica) 

Participação nas 5ª, 6ª e 7ª versões do 
programa levando as peças obtidas por 
impressão 3D e filmes da impressora em 
funcionamento. 

Divulgar o curso. 
Mobilização dos alunos e 
Professores. 

Ambientações Vestibulares.  (Curso de 
Engenharia Mecânica e Engenharia 
Química) 

Atividades de ambientação para os candidatos 
participantes dos vestibulares. 

Mostrar o que são os cursos e a 
infraestrutura disponível. 

 

Palestras nas Escolas de Ensino Médio. 
(Curso de Engenharia Mecânica e 
Engenharia Química) 

Realização de palestras sobre os Cursos nas 
escolas Antônio Vieira e  Análise. Divulgar os cursos. 

Mobilização dos alunos e 
Professores. 

UCSal em Movimento – Apresentar o 
curso para comunidade. (Curso de 
Engenharia Química) 

Participação nas 5ª, 6ª e 7ª versões do 
programa levando experimentos químicos e 
oficina de perfumes. 

Divulgar o Curso. 
Mobilização dos alunos e 
Professores. 

Divulgação do Curso. (Curso de Filosofia) 

- Parceria dos nossos alunos com a Pastoral 
Universitária.  
 
 
- Participação do curso em Programas de 
Extensão: UCSal em Movimento, Projeto 
Rondon.  

- Maior interação. 
- Oportunidade de conhecer outros alunos 
e cursos. 
- Maior visibilidade do Curso “ad extra”. 
Interação com outros alunos e cursos. 
Parcerias com instituições e entidades. 

Pouca visibilidade. Voltado mais a 
eventos religiosos. 

Abertura do Curso à sociedade. (Curso de 
Filosofia) Divulgação do curso nas paróquias  

Ainda é pensado o Curso desde uma 
perspectiva institucional-eclesiástica. 

Promoção de ciclo de palestras. (Curso de 
Geografia) Ciclo de palestras.   

Semana de Geografia. (Curso de 
Geografia) Organização do evento. 

- Grande empenho docente e discente. 
 
- Participação de público externo. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Publicidade produzida/distribuída pelos 
docentes. (Curso de Geografia) Cartazes e panfletos. Grande empenho docente. Pouco apoio institucional. 

Divulgação do curso em mídias sociais. 
(Curso de Geografia) Midias Sociais. Grande empenho docente. Pouco apoio institucional. 

Aulão para o ENEM. (Curso de Geografia) Realização do Aulão para o ENEM. Grande empenho discente. Pouco apoio institucional. 

Programas de apoio à realização de 
eventos internos, externos e à produção 
discente, de acordo com as políticas de 
ensino e ações acadêmico-administrativas 
para os cursos de graduação. (Curso de 
História. 

Realização de eventos culturais para a 
comunidade acadêmica da UCSal e para o 
público externo: 

- Ciclo de Palestras. Debate com 
Mestres e Doutores. 

- Mesas redondas realizadas em 
parceria com o Laboratório Eugênio 
Veiga (LEV), sobre temáticas 
referentes a História da Igreja, 
patrimônio histórico, conservação e 
preservação de papéis. 

  

Comunicação da IES com a comunidade 
externa, através de visitas a escolas e do 
programa “UCSal em Movimento”. (Curso 
de História) 

- O curso de História através de sua 
Coordenação e do seu NDE realizou visitas a 
escolas públicas e particulares, com o objetivo 
de oferecer aos estudantes do ensino médio a 
oportunidade de conhecerem com mais 
detalhes a proposta do Curso, sua estrutura, a 
função do profissional de História, seja na 
área de ensino, como de pesquisa e o 
mercado de trabalho. 
- A UCSal em movimento: No dia 30 de 
setembro de 2017 realizou-se a 5ª edição do 
UCSal em Movimento, na Paróquia de São 
Francisco de Assis na Boca do Rio – 
Salvador. O curso de História participou 
através do Prof. Fábio Paes que tocou violão 
e apresenta músicas regionais para a 
comunidade. 

Um ponto forte dessa ação é a inserção da 
UCSal através dos seus cursos na vida da 
cidade, nos bairros, paróquias e 
comunidades. 

 

Intensificação das parcerias institucionais 
do Curso de História da UCSal com 
instituições culturais do Estado da Bahia e 

 Contato com duas instituições de Salvador, a 
saber: Memorial da Câmara Municipal de 
Salvador e Museu Eugênio Teixeira Leal. 
Ambas irão fazer um convênio com o Curso de 

Essas parcerias permiitirão intercâmbio 
cultural e possibilidades de convênios e 
estágios para novos alunos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

do Brasil. (Curso de História) História da UCSal com o objetivo de oferecer 
estágios para os alunos na área de pesquisa e 
com atividades extensionistas. 

Política de acompanhamento do Egresso. 
(Curso de História) 

Através de uma mala direta entramos em 
contato com Egressos buscando oferecer uma 
formação continuada através dos Cursos de 
extensão e da Pós-Graduação em “História 
Pública da Bahia e Ensino”. 

Permite o retorno dos ex-alunos à 
Universidade Católica do Salvador 
voltando a serem estudantes mais uma vez 
na instituição, já na condição de graduados 
e muitos deles trabalhando na área. 

 

Divulgação do Curso (Curso de 
Pedagogia) Contato com as Escolas de ensino médio, 

para captação de alunos.  
A boa receptividade dos estabelecimentos 
de ensino. 

Insuficiente apoio da ASCOM/UCSal. 

Divulgação do Curso. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

- Publicidade no site da instituição e redes 
sociais dos alunos e professores. 
- Publicação continua e criteriosa na fanpage 
oficial do Curso de Ciências Biológicas com 
todas as notícias relacionadas  as atividades 
acadêmicas do Curso: ações disciplinares em 
classe, saídas de campo, atividades de 
pesquisa do Corpo Docente e Discente do 
Curso, visitas técnicas, seminários dos grupos 
de pesquisa liderados pelos Professores do 
Curso. 

- Professores e alunos com boa inserção 
em redes sociais. 
 
- Divulgação das atividades didáticas, 
científicas, pesquisa e extensão do Curso. 

Escassez de material publicitário 
específico do Curso com a 
participação do NDE na elaboração e 
chancela da Coordenação do Curso. 

Serviços de laboratórios, consultoria para 
fiscalização, auditoria, etc. e publicações 
impressas ou por meio digital. (Curso de 
Ciências Biológicas) 

Oferta de inúmeros serviços de laboratórios, 
consultoria para fiscalização, auditoria etc. e 
publicações impressas ou por meio digital.  

Grupos de pesquisa da Instituição que já 
realizam alguns serviços a sociedade, além 
de Professores com experiência em 
consultoria ambiental. 

Manutenção e ampliação da 
infraestrutura de pesquisa. 

Elaboração de programas de pesquisa de 
interesse do Estado e da Sociedade Civil. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

Execução de projetos de pesquisa de 
interesse do Estado e da sociedade civil, 
seguidos de publicações. 

Corpo Docente e infraestrutura de pesquisa. 
Manutenção e ampliação da 
infraestrutura de pesquisa. 

Realização da X Semana de Meio 
Ambiente da UCSal (SEMEIA – 2017). 
(Curso de Ciências Biológicas) 

A X SEMEIA reuniu participantes de diversas 
IES do Estado da Bahia, para discutir como a 
perda das florestas pode afetar a qualidade da 
vida humana. O evento ocorreu sob a 
coordenação da Professora Dra. Katia Benati, 
sob a supervisão do Coordenador do Curso 
Prof. Dr. Juan Carlos. Foram reunidos 
profissionais renomados das diversas áreas 

Apoio das Pró-Reitorias de Graduação e 
Pós-Graduação. 

Escassez de material publicitário 
específico do Curso de Biologia. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

da Biologia e Saúde, com o intuit de gerar 
discussões e esclarecimentos sobre o tema 
proposto, promovendo a sensibilização da 
comunidade acadêmica e promovendo ações 
que auxiliem a conservação dos biomas e 
manutenção de todas as formas de vida, 
inclusive a humana. Foram apresentadas 
diversas palestras, mesas redondas, 
apresentação de trabalhos científicos e 
exposições no campus de Pituaçu, entre os 
dias 05 e 08 de junho de 2017. 

Celebração do dia do Biólogo com palestra 
de abertura ministrada pelo Presidente do 
Conselho Regional de Biologia (CRBio – 8ª 
Região) e Conselheiro do Conselho 
Federal de Biologia, Dr. Cesar Carqueija. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

Palestras e exposições. As palestras foram 
ministradas  por egressos do Curso de 
Ciências biológicas da UCSal. As exposições 
foram realizadas pelos Grupos de Pesquisa 
(ECOA, NIEZ e NEBIC) liderados por 
Professores do Curso. 

Atração de  candidatos para o Curso e 
fortalecer a permanência dos novos alunos. 

Falta de brindes em quantidade e 
variedade. 

Participação de Docentes do Curso de 
Ciências Biológicas na Campanha da 
Fraternidade 2017. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Participação do Docente do Curso, Prof. 
Marcelo Peres, no Seminário “Biomas 
Brasileiros e defesa da Vida” na Campanha da 
Fraternidade 2017. 

Provocar uma melhor associação entre 
ciência e religião, fomentando ações em prol 
dos avanços socioambientais. 

Baixa participação de estudantes de 
outros Cursos. 

Exposição na Feira da Paróquia de Nossa 
Senhora da Luz. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Participação de professores no Stand na Feira 
da Paróquia de Nossa da Luz. Atração de  candidatos para o curso.  

Exposição no Colégio Cândido Portinari. 
(Curso de Ciências Biológicas) Participação de professores e estudantes na 

feira de Ciências da Escola Cândido Portinari. Captação de alunos para o Curso.  

Projeto Fundo Limpo. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Participação de professores e estudantes no 
evento de limpeza no fundo do mar nas quatro 
praias da Barra (Salvador-Bahia). (Curso de 
Ciências Biológicas) 

- Captação de alunos para o curso. 
- Estímulo à  permanência dos alunos no 
curso e cumprimento do  papel 
socioambiental da instituição. 

 

Participação ativa na SEMOC 2017. 
(Curso de Ciências Biológicas) 

- Professores do Curso de Biologia ofertaram 
minicursos, palestras e apresentações orais. 
- Os Grupos de Pesquisa (ECOA, NIEZ e 
NEBIC) liderados por Professores do Curso 

Estímulo à  permanência dos alunos no 
curso. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

de Biologia realizaram exposições temáticas 
na SEMOC. 

- Comunicação Interna. 

- Comunicação em Escolas e Cursos 
Técnicos de Enfermagem. 

- Ação no Colégio Isaias Alves – ICEIA. 

(Curso de Enfermagem) 

 

- Confecção de banner do Curso de 
Enfermagem, da Unidade de Enfermagem e 
do Guia do estudante da Editora Abril onde o 
Curso foi avaliado como um dos melhores, 
sendo contemplado com 4 estrelas. 
- Palestras em escolas por Professores e 
ações com alunos. 

Maior divulgação do Curso para a 
comunidade externa. 

Calendário previamente estabelecido 
entre os Cursos. 

Visita a escolas de Ensino médio 
(participação em palestras e feiras 
profissionais, para fins de captação de 
alunos). (Curso de Educação Física) 

Participação em palestras para alunos de 
Ensino Médio. 

- Participação dos alunos das Escolas 
visitadas de Ensino Médio. 
- Apoio da Direção das Escolas de Ensino 
Médio. 

 

Convite a Escolas de Ensino Médio para 
visita ao nosso campus. (Curso de 
Educação Física) 

Recebemos durante a SEMOC uma turma de 
alunos do CEEP Isaias Alves com 
aproximadamente 57 estudantes do ensino 
médio. 

Vinda dos estudantes para conhecer as 
nossas instalações. 

Falta de transporte para a vida dos 
estudantes. 

Participação em eventos acadêmicos. 
(Curso de Engenharia Civil) 

Divulgação nos meios de comunicação e/ou 
Portal da UCSal dos seguintes eventos: 
- Semana de Mobilização Científica da UCSal 
– SEMOC. 
- Semana Acadêmica de Engenharia Civil. 
- CREA de Portas Abertas. 
- Semana de Materiais de Construção  

- Envolvimento de alunos e professores. 
- Visibilidade para o Curso de Engenharia 
Civil. 

Organização e comunicação. 

Prestação de serviços pelos Laboratórios 
de Solos e Materiais de construção. (Curso 
de Engenharia Civil) 

Prestação de Serviços pelos Laboratórios de 
Solos e Materiais de Construção. 

- Envolvimento de alunos e professores. 
- Visibilidade para o curso de Engenharia 
Civil. 

Comunicação. 

Participação da Coordenação na 
divulgação do Curso junto às Escolas de 
Ensino Médio de Salvador. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

Participação da Profa. Roselena Gonzalez na 
Feira da Informação Profissional, no Colégio 
Análise (Bonfim) nos dias 14 e 15 de 
setembro de 2017. 

Possibilidade de apresentação e divulgação 
do curso para alunos do ensino médio. 

- Necessidade de suporte 
institucional. 

- Necessidade de proposição de 
outras atividades para captação de 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

alunos. 

Divulgação de conteúdos relacionados aos 
cursos. (Cursos de TI) - Criação de página no Facebook. 

- Criação de página no Twitter. 

Divulgação, esclarecimento de dúvidas, 
alinhamento do discurso, celeridade na 
resolução de problemas, possibilidade de 
ações integradas, escuta dos incômodos e 
anseios dos alunos, informação mais ágil de 
aulas, salas, reposições, entre outros. 

Esforço não automatizado para gerir 
os diversos canais de comunicação. 

Participação em eventos externos. (Cursos 
de TI) 

- Visitas a escolas e participação em feiras de 
profissões. 
- Participação em aulão para Alunos de pré-
vestibular. 
- Participação no Evento Campus Future da 
Campus Party Bahia como mentor. 

Divulgação da carreira, esclarecimento de 
dúvidas dos alunos, oportunidade de 
exposição de temas de interesse dos 
alunos. 

Dificuldade de acesso inicial às 
escolas participantes nas feiras de 
profissões. 

Apoio ao Reitor. (Assessoria de Relações 
Internacionais) 

Demandas relacionadas a confecção e envio 
de cartas e documentos internacionais, 
representação em reuniões e eventos, 
estabelecimento de contatos nacionais e 
internacionais, viagens, etc. 

Desenvolvimento de uma nova cultura 
institucional, onde se valorizam os enfoques 
internacionais, interculturais e 
interdisciplinares, permitindo assim a 
promoção e o apoio de iniciativas para a 
interação, a cooperação, a pesquisa e o 
intercâmbio internacional. 

Comunicação interna entre setores, 
retorno e passagens de informações 
equivocadas, solicitações de retorno 
para atender às demandas do Reitor 
não chegam a tempo ou levam muito 
tempo para chegar. 

Preparação do Seminário Internacional 
“Alteridade, Ética e Direitos Fundamentais” 
e Especialização em Criminologia. 
(Assessoria de Relações Internacionais) 

Organização do cronograma e agenda e 
contato com os Professores (Roberta) e 
reserva de passagens e hospedagem (Cíntia), 
palestrantes e temas (Informações – 
Roberta), confirmação local do evento, 
reserva dos restaurantes (Roberta), lanches 
(Cláudio) e transportes (Jorgenaldo). 
Divulgação (ASCOM), e a venda online dos 
convites com a equipe de informática, 
certificados (Roberta). 
Acompanhamento dos Professores (Roberta). 

- Professores internacionais de renome 
participaram como palestrantes e deixaram 
ótima impressão em todos os participantes 
do Congresso. 
- Os Professores-Palestrantes elogiaram a 
organização e se dispuseram a retornar se 
colocando à disposição da UCSal. 
- Um convênio internacional com a 
Universidade Católica de San Pablo (Peru) 
foi assinado. 

- Otimização e maior facilidade para 
que os participantes possam fazer as 
inscrições. 

- Melhoria na divulgação e acesso às 
informações referentes ao 
Congresso. 

Edital de Intercâmbio de Bolsas Santander 
para os alunos de graduação. (Assessoria 
de Relações Internacionais) 

Preparação e seleção de bolsas Santander 
para os alunos de graduação. 

- Aumento de procura de cursos diferentes 
e número de alunos em busca de fazer 
intercâmbio. 

- Poucas bolsas. 

- Falta de atenção ao divulgar os 
selecionados. 

Apoio e acompanhamento aos alunos e 
professores que estão viajando em 

Apoio aos alunos e professores que saíram 
em intercâmbio, fornecendo informações, 

Criação de uma “Família-
Internacionalização” na UCSal, com aqueles 

- Comunicação interna entre setores 
especialmente em relação aos 
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intercâmbio. (Assessoria de Relações 
Internacionais) 

documentos e presença quando necessário 
para sanar as questões referentes à sua 
viagem e estadia na Universidade de destino. 

que retornam para que possam acolher 
outros que venham a ficar aqui propaganda 
assim a Internacionalização da UCSal. 

professores que viajaram em 
intercâmbio. 

- Fragilidade para a divulgação da 
ARI. 

Apoio e acompanhamento aos convênios 
ativos e àqueles trazidos para tramitação. 
(Assessoria de Relações Internacionais) 

- Acompanhamento, orientação e negociação 
com o escritório de RI das outras 
Universidades até que se findem as 
tramitações dos convênios para assinatura 
dos respectivos Reitores. 
- Maior aproximação aos escritórios de RI 
com quem a UCSal mantinha relações. 

- Maior aproximação aos escritórios de RI 
com quem a UCSal mantinha relações. 
- Geração de novos convênios com 
Universidades de Ponta e alta colocação no 
Ranking. 
- Aumento na diversidade de cursos e na 
agilidade para tramitação destes convênios.  

Fragilidade na comunicação e no 
tempo para viabilização e retorno da 
assinatura dos convênios dado que 
precisam passar por várias instâncias 
e por vezes as regras e ordem para 
as assinaturas mudam provocando 
certa confusão entre os setores 
(Reitoria, Jurídico e ARI). 

Congresso FAUBAI/Porto Alegre. 
(Assessoria de Relações Internacionais) 

- Participação no Congresso FABUBAI – 
Porto Alegre (7 a 11 de abri). 
- Aprimoramento e melhoria da 
Internacionalização na UCSal. 
- Fortalecimento de parcerias e formação de 
novos convênios. 

Melhoria e fortalecimento da parceria da 
UCSal com Universidades nacionais com o 
mesmo perfil e parcerias para ampliar e 
aprofundar a experiência de 
internacionalização na UCSal. 

Impossibilidade de comparecimento à 
FAUBAI Regional Nordeste, por 
questões financeiras da UCSal. 

Palestra/Sensibilização Internacionalização 
(2 etapas: coordenadores de cursos 1ª 
etapa, professores e alunos/aberta 2ª 
etapa). (Assessoria de Relações 
Internacionais) 

Ocorreu em parte através das mídias internas 
da instituição. 

- Divulgação da Assessoria de Relações 
Internacionais. 
- Proporcionar maior conhecimento e 
colaboração do Corpo Docente e de 
Funcionários junto à Assessoria. 
- Proporcionar mais divulgação junto aos 
alunos. 

Não ocorreu a 1ª etapa de forma 
específica, porém fizemos na 
SEMOC através do Sharing 
Experience. 

Apoio à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação na SEMOC. (Assessoria de 
Relações Internacionais) 

Apoio à SEMOC para recepção dos 
professores e logística do evento em Pituaçu. 

- Ampliação das redes de relacionamentos. 
- Possibilidades do surgimento de novos 
convênios e parcerias. 

Dificuldade em relação a emissão de 
atestados para a comprovação de 
presença durante a SEMOC, 
especialmente este ano com o 
número reduzido de apoio. 

Sharing Experience. (Assessoria de 
Relações Internacionais) 

“Rodas de conversa” com os Professores 
estrangeiros falando de suas experiências 
com a mobilidade em suas Universidades e 
viagens em outros idiomas. 

Teve início na SEMOC com inspiração de 
um aluno, e tomou corpo sendo realizada 
uma vez por mês. Tornar um evento que 
faça parte da cultura da UCSal, atraindo 

- Divulgação a tempo para que as 
pessoas se programassem para ir. 

- Compreensão e incentivo por parte 
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inclusive estudantes de outras IES para 
participarem. 

dos Docentes à adesão dos alunos. 

Parceria/grupo de pesquisa com 
Universidade Americana. (Assessoria de 
Relações Internacionais) 

Em andamento, aguardando envio de 
documentação para assinatura. 

- Encontros virtuais bimestrais ou trimestrais 
online, para pesquisa entre grupo de alunos 
de Engenharia sob a tutoria de um 
Professor. 
- Ampliação para outros cursos e outras 
Universidades. 

Demora nas negociações e retorno 
da viabilidade para o convênio. A 
responsável pelo RI de lá viaja muito. 

Edital Toefl. (Assessoria de Relações 
Internacionais) Vedado por alguns termos no contrato, pela 

antiga equipe do jurídico. 

- Atrair muitos estudantes e 
executivos/trabalhadores com perspectiva 
de morar/trabalhar/estudar for a para a 
UCSal. 
- Apresentar novamente à nova equipe do 
jurídico e abrir um diálogo junto à Toefl. 

Aprovação e implantação do 
projeto/contrato. 

Edital e seleção de alunos de graduação 
para intercâmbio. (Assessoria de Relações 
Internacionais) 

Preparação de edital e seleção de alunos de 
graduação para intercâmbio com as 
Universidades conveniadas. 

Aumento crescente do interesse e da 
adesão dos alunos pelo intercâmbio 
acadêmico, o número aumentou de 2 alunos 
em 2016 para 4 alunos em 2017 e serão 13 
sem bolsa de financiamento no primeiro 
semestre  de 2018. 

- Divulgação do edital nos meios da 
UCSal (reclamação dos alunos). 

- Cumprimento das regras dos editais 
para maior resguardo da 
Universidade e dos alunos. Maior 
aproximação aos escritórios de RI 
com quem a UCSal mantinha 
relações. 

Adequação de textos das disciplinas do 
Eixo de Formação Geral disponíveis no 
AVA (ambiente virtual de aprendizagem) 
para publicação da Coleção Formação 
Geral – 5 livros. (Editora UCSal) 

- Texto dos 3 primeiros livros revisado. 
- Em curso: adequação da formatação visual 
destes três livros e revisão do texto dos dois 
livros restantes. 

- Pode ser uma fonte de recursos a serem 
aplicados em novas publicações e 
periódicos. 
- Vai auxiliar na disseminação do conteúdo 
da Formação Geral da Universidade. 

Falta de recursos para contratação de 
designer e, consequentemente, 
atraso a impressão e lançamento da 
Coleção. 

Elaboração da Coleção de Textos Básicos 
sobre cursos da graduação. (Editora 
UCSal) 

Texto revisado de publicação na área de 
Filosofia. Definir características dos textos 
que integrarão a coleção. 

- Dar visibilidade aos cursos de graduação. 
- Introduzir calouros num entendimento 
mais amplo sobre sua área de 
atuação/estudo. 
- Possibilidade de adoção em outras 
instituições de nível superior regionais e/ou 
comunitárias. 

Falta de recursos para contratação de 
designer e, consequentemente, 
atraso na impressão e lançamento da 
coleção. 
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Aprovação de textos essenciais: 
Regimento Interno, Política Editorial e 
Normas para Publicação. (Editora UCSal) 

- Textos elaborados e encaminhados para 
apreciação e aprovação do Governo da 
Universidade. 
- Adequação para UCSal Press. 
- Texto do Regimento aprovado em reunião 
do CONSUN em setembro 2017. 

- Facilitar o deslanchar dos trabalhos da 
Editora quanto à sua organização e 
evidenciar os critérios institucionais. 
- Permitir elaboração de orientações a 
constar na página da Editora e Portal de 
Periódicos. 

- O texto final engessar o processo. 

- Os critérios se tornarem muito 
burocráticos. 

Implantação do Setor de Periódicos. 
(Editora UCSal) 

- 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. 
- Implantação da Revista de Direitos 
Fundamentais a Alteridade, primeiro periódico 
genuinamente pertencente à UCSal. 
- Primeiras discussões para implantação de 
Publicação na Área de Educação e 
Humanidades. 

- Dar visibilidade à produção acadêmica dos 
docentes e dos Programas de Pós-
Graduação. 
- Difusão de novas técnicas e descobertas 
científicas em bases gerais e específicas, 
nacionais e internacionais, via indexação. 

- Número ainda pequeno de membros 
do corpo técnico-administrativo 
treinado e disponível para apoiar 
autores, pareceristas. 

- Não há técnico de TI 
suficientemente treinado e com 
tempo disponível para acompanhar 
os trabalhos. 

- Não há membro do corpo técnico-
administrativo treinado e disponível 
para as atividades de indexação. 

Apoio a atividades da graduação e da pós-
graduação e setores da UCSal. (Editora 
UCSal) 

- Apoio na revisão de textos para publicação 
“A voz dos Avós: Família e Sociedade”; 
“Seminário da Bahia: 1815-2015”. 
- Elaboração da Coletânea “Melhores Artigos 
de TCC 2016 – Graduação”. 
- Elaboração da Coletânea “Melhores Artigos 
de TCC 2016 – Lato Sensu”. 
- Preparação da Cerimônia de Entrega do 
Prêmio Melhor Artigo de TCC 2016 – 
Graduação e Lato Sensu. 
- Publicação dos Anais V Congresso “A Voz 
dos Avós”. 
- Projetos e publicações institucionais: Projeto 
Cidade Ecológica Universitária – CEU; 
Revista UCSal News (02 números); Primaz 
(Revista da Arquidiocese de São Salvador da 
Bahia). 

  

Lançamento da Nova Pós-Graduação Lato 
Sensu. (Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-

- Planejamento da campanha de lançamento 
da Nova Pós-Graduação Lato Sensu. 

Possibilidade de oferecer à comunidade 
uma Pós-Graduação Lato Sensu totalmente 

- Os setores operacionais da 
Universidade não respondem a 
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Graduação) - Reestruturação da Pós-Graduação Lato 
Sensu, da Secretaria, captação de alunos, 
atendimento financeiro, matrícula online, dos 
projetos pedagógicos. 
- Criação de um novo portfolio de cursos, 
inclusive uma Escola de Negócios com MBA. 
- Instalação da infraestrutura da Pós-
Graduação Lato Sensu no campus Pituaçu. 
- Criação de uma nova política de descontos 
com grande atratividade para o egresso da 
UCSal. 

reestruturada e com grandes melhorias no 
atendimento, além de ampliação do 
portfolio. 

contento às demandas da gestão do 
Lato Sensu. 

- Falta uma gestão integrada dos 
setores operacionais. 

Realização de assessorias aos 
empreendimentos da economia popular 
solidária utilizando a metodologia para o 
estudo de viabilidade desenvolvida pela 
ITCP UCSal. (Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária) 

Estudo de viabilidade da Escola Comunitária 
Luiza Mahin e finalização de estudos de 
viabilidade e oficinas para 4 empreendimentos 
associativos que produzem alimentos, 
conforme previsto no projeto Tecnologia 
social para o desenvolvimento: integrando 
economia solidária e segurança alimentar e 
nutricional, iniciado em 2016, financiado pelo 
CNPq, beneficiando cerca de 40 pessoas. 

Efeitos sinérgicos obtidos pelas ações 
conjuntas, envolvendo a ITCP UCsal, 
Professores e alunos dos Cursos de 
Nutrição e Comunicação, e a parceria com o 
Grupo de Pesquisa Segurança Alimentar e 
Comércio Informal de Alimentos – SACIA do 
programa de Pós-Graduação em Alimentos, 
Nutrição e Saúde da Universidade Federal 
da Bahia – UFBA. 

Necessidade de que sejam 
aperfeiçoados os procedimentos 
institucionais para a implementação 
de ações conjuntas entre as unidades 
da UCSal que participam do projeto. 

Transformação para linguagem web da 
tecologia social desenvolvida pela ITCP 
para a realização do estudo de viabilidade 
de empreendimentos da economia popular 
solidária. (Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

Conclusão e lançamento do software Suporte 
Tecnológico para Estudo de Viabilidade de 
Empreendimentos da Economia Popular 
Solidária – SEIVA, com a presença de 
empreendimentos da Economia Popular 
Solidária, representantes de órgãos 
governamentais, de ONGs e de 
pesquisadores de instituições de ensino que 
lidam com o tema. 

Uso mais acessível do SEIVA através da 
sua disponibilização na página da ITCP, 
dentro do Portal da UCSal, abrindo a 
possibilidade de Incorporação de novas 
tecnologias ao trabalho de extensão. 

- Externamente: mudanças nos 
programas governamentais em apoio 
à economia solidária. 

- Internamente: necessidade de que a 
ITCP disponha, com certa 
regularidade de tempo, de um técnico 
qualificado na metodologia da ITCP 
UCSal para o monitoramento do uso 
e a ampliação do potencial dessa 
ferramenta. 

Realização de Cursos de Extensão em 
viabilidade econômica e sustentabilidade 
dos empreendimentos da economia 
popular solidária. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Realização de duas edições do Curso para o 
uso do SEIVA, para 31 técnicos e agentes de 
8 Centros Públicos de Economia Solidária 
(Governo do Estado), do Projeto Feira 
Produtiva (Prefeitura de Feira de Santana) e 
de 9 organizações comunitárias que integram 
a Rede CAMMPI – Comissão de Articulação 

Parceria com instituições que já operam no 
campo da economia solidária (órgãos 
governamentais, não governamentais e 
organizações populares), garantindo a 
presença de pessoas que atuam como 
agentes multiplicadores nas referidas 
instituições, amplificando o alcance da ação 

Necessidade de maior promoção 
interna e externa dessas ações. 
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dos Moradores da Península de Itapagipe. (cerca de 500 empreendimentos da 
economia popular solidária). 

Produção e transferência para a sociedade 
de uma tecnologia social apropriada para 
programas e políticas em apoio à 
economia dos setores populares. (Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária) 

Fornecimento da tecnologia social para a 
capacitação da Equipe Técnica da Unidade 
de Inclusão Socio Produtiva – UNIS – no 
município de Candeias, vinculada ao 
programa de inclusão social pelo trabalho 
Vida Melhor Urbano, executado pela 
Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social do Estado da Bahia – 
SJDHDS. 

Apropriação social do referencial teórico-
metodológico desenvolvido pela ITCP 
UCSal, beneficiando mais de 300 
empreendimentos. 

Carência de recursos humanos: 
exigência de um conhecimento 
altamente qualificado por parte de 
profissionais que tenham domínio 
teórico e vivência prática no uso da 
tecnologia social produzida pela 
ITCP. 

Realização de pesquisas que 
retroalimentem o trabalho de extensão 
relacionado ao tema da economia popular 
solidária. (Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

Realização da pesquisa (em andamento) 
“Economia dos setores populares e inserção 
social pelo trabalho”. 

Delimitação conceitual e a 
operacionalização estatística inovadora da 
categoria Trabalhador da Economia Popular 
Urbana, a partir da base de microdados da 
Pesquisa Nacional de Amostragem 
Domiciliar – PNAD, e da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego – PED, com 
implicações práticas para as políticas e 
programas de inserção social pelo trabalho.  

 

Divulgação para um público mais amplo do 
trabalho da incubadora. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Reestruturação do site da ITCP no Portal da 
UCSal, e manutenção/atualização do blog e 
do Facebook da ITCP UCSal. 

- Disponibilização para um público mais 
amplo do material produzido pela ITCP. 

- Interação com organizações e pessoas que 
lidam com o tema. 

Carência de uma divulgação interna 
mais regular do trabalho da ITCP. 

Realização de parcerias, participação em 
seminários e encontros relacionados com 
tema de economia popular solidária. (Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária) 

- Reuniões com órgãos governamentais e não 
governamentais. 

- Palestras em sete eventos locais e nacionais. 

Cultivo das relações de parceria essenciais 
no campo da economia popular solidária.  

Aprimoramento da documentação das 
atividades de extensão mediante a 
padronização dos instrumentos. (Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária) 

Elaboração de relatórios e outros documentos 
com maior detalhamento de informações. 

Fornecimento de informações e devolutivas 
às comunidades interna e externa, inclusive 
a seus representantes formais. 

Estabelecimento de Indicadores e 
padronização de instrumentos ainda 
em curso. 

Reformulação do mapa da página da 
Extensão no site institucional. (Pró-Reitoria 

Comunicações entre Coordenações de 
Núcleos da PROEXT. 

- Favorecimento no que tange à visibilidade 
das ações. 

Pendências relativas ao TOTVS e à 
formalização da estrutura dos 
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de Extensão e Ação Comunitária) - Acesso às informações. 

- Alcance e rapidez da interação. 

- Atratividade da mídia. 

Núcleos da PROEXT. 

Manutenção e atualização da página da 
Extensão. (Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária) 

- Disponibilização à ASCOM de fotos e vídeos 
amadoristicamente feitos durante os eventos. 

- Publicação de relatórios relativos ao UCSal 
em Movimento. 

- Divulgação, socialização, feedback de 
informações, bem como sensibilização de 
participantes. 

- Atualização das informações sobre a oferta 
dos Cursos/Eventos de Extensão. 

- Natureza amadora das produções 
enviadas á ASCOM. 

- Restrições normativas agravantes: 
limite quantitativo para envio de e-
mails informativos para todo o público 
interno e impossibilidade de criação 
de redes sociais independentes da 
PROEXT ou dos seus programas. 

- Restrições financeiras agravantes: 
custos para o envio de SMS para 
públicos delimitados. 

- Atraso no cumprimento do tempo de 
envio das propostas interfere no fluxo 
de divulgação da atividade. 

Gravação e publicação de vídeos 
institucionais sobre cada um dos Núcleos e 
Programas da PROEXT. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

- Gravações amadoras mobilizando o público 
para a 6ª edição do UCSal em Movimento e 
para o Dia Nacional da Coleta. 

- Gravação de um “documentário” sobre a 6ª 
edição do UCSal em Movimento (Feira de 
Integração). 

- Integração entre o Programa e o Curso de 
Comunicação. 

- Perspectiva de maior visibilidade interna e 
externa do Programa. 

Demora excessiva na produção e 
finalização do filme (ainda em 
andamento). 

Atendimento via redes sociais. (ASCOM) Atendimento através do Facebook e do 
Instagram. 

Além de criar mais uma opção de 
atendimento ao discente, a UCSal confirma 
seu discurso de instituição moderna e 
tecnológica, buscando resolver o problema 
do aluno e que ele precise ligar ou 
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comparecer pessoalmente. 

Reforço da marca UCSal nas principais 
escolas de Salvador. (ASCOM) 

No ano de 2017, foram feitas mais de 100 
visitas a Escolas do Ensino Médio. 

Participações em Feiras de Profissão, no dia 
a dia do colégio e em ações de valor para os 
alunos, destacaram a Universidade Católica 
nesse cenário. Prova disso é que o público 
do vestibular mudou em relação a outros 
anos, contando com a participação de 
jovens de colégios renomados de Salvador, 
que estão cada vez mais próximos da 
instituição. 

Além da visita às escolas, o Aulão UCSal fez 
com que os alunos viessem até a 
Universidade. Foram 8 edições que 
contaram com a participação de mais de 
1000 alunos, que buscavam se preparar 
para o ENEM. 

 

Fonte: CPA – UCSal. 
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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  2015/201,  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 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. 
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• NAC – Núcleo responsável por acompanhar e lançar dados relacionados 

a vida acadêmica dos alunos da graduação desde o ingresso até a 

formatura. 

• Intercâmbio – estabelecimento de parcerias com a finalidade de incentivar 

experiências acadêmicas e culturais com outras Universidades e 

organizações diversas 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. 

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 se diferenciando das demais 

Instituições, oferecendo  um bom atendimento acadêmico aos estudantes, com base 

nas suas reais necessidades, diagnosticadas em estudos realizados pela CPA com  

alunos que  ingressam na Universidade a cada semestre. Este atendimento 

diferenciado  tem sido  percebido pelos alunos, através da participação nas  

pesquisas de opinião, realizadas no período 2015-2017, onde se observa um 

crescimento em alguns setores ligados ao atendimento dos alunos. Em 2015 o 

percentual de satisfação da comunidade acadêmica com a SGC era de 73,78% 
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(percentual de respostas situadas entre as escalas bom e ótimo). Em 2016 e 2017 

todos os itens avaliados da SGC também foram positivos com percentual médio de 

respostas entre bom e ótimo,  na faixa de 70%.  

No período 2015-2017, 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 

fortalecimento das representações estudantis e atendimento às 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 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, 

demonstram o olhar atento da Reitoria, Pró-Reitorias e Coordenações de cursos, em 

relação à necessidade de se realizar um bom atendimento aos alunos, constituindo-

se, portanto, em grande e importante diferencial   em relação às demais instituições. 

A seguir são apresentadas ações complementares desenvolvidas pelos 

cursos de graduação da Universidade, no ano de 2017, no que se refere a Políticas 

de Atendimento aos discentes. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes – Eixo 3  
 

Quadro 42: Ações Realizadas na Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes – Eixo 3. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Utilização de tecnologia como canal de 
acesso. (Curso de Engenharia Mecânica) 

Utilizado o AVA, email, WhatsApp. Facilidade  de comunicação. Resistência de alguns professores. 

Atendimento dos estudantes pelo 
Coordenador. (Curso de Engenharia 
Mecânica) 

Estabelecido horário de atendimento aos 
alunos e disponibilizado contatos do 
Coordenador. 

Facilidade de  diálogo.  

Utilização de tecnologia como canal de 
acesso. (Curso de Engenharia Química) 

Utilizado o AVA, email, WhatsApp. 
Disponibilizado wi-fi em 90% do campus. 

Facilidade  de comunicação. Resistência de alguns professores. 

Atendimento pelo Coordenador. (Curso 
de Engenharia Química) 

Estabelecido horário de atendimento aos 
alunos e disponibilizado contatos do 
coordenador. 

Facilidade de diálogo.  

Realização de eventos voltados para a 
área. (Curso de Geografia) Ciclo de palestras e Semana de Geografia. 

Egressos/Palestrantes.  

Aquisição de equipamentos. (Curso de 
Geografia) 

Aquisição de novos equipamentos para os 
laboratórios. 

Qualificação da aprendizagem e da 
pesquisa. Custos. 

Aulão para o ENEM. (Curso de 
Geografia) Aulão para o ENEM. 

Grande empenho discente. Pouco apoio institucional. 

Apoio na estruturação do Diretório 
Acadêmico. (Curso de Geografia) 

Apoio na estruturação do Diretório 
Acadêmico.  

Grande empenho docente e discente. Pouco apoio institucional. 

Promoção da consciência 
socioambiental. (Curso de Geografia) Aula de campo no zoológico. 

- Conscientização socioambiental. 

- Participação da família.  

Politicas de atendimento aos Discentes. 
(Curso de História) 

Recepção e realização de atividades de com 
os candidatos ao vestibular “Social, 
Tradicional e Complementar”, com 
apresentação do Curso e Professores. 

 Fortalecimento da imagem da UCSal como 
uma instituição de diálogo e aberta à 
comunidade externa. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Reuniões periódicas do Coordenador 
com os Discentes do Curso para ouvir e 
atender, quando possível às suas 
demandas. 

Disponibilização de apoio logístico ao 
Centro Acadêmico de Música. (Curso de 
Música) 

Todas as ações programadas foram 
realizadas. 

Fortalecimento  dos canais de comunicação 
entre os Discentes, a Coordenação e a 
Universidade. 

 

- Acolhimento do aluno Calouro. 

- Fortalecimento do núcleo 
psicopedagógico.  

 (Curso de Filosofia) 

- Integração dos calouros com a vida 
universitária 

- Promoção de atividades entre os Calouros 
e os Veteranos. 

- Visitas à Biblioteca. 

- Escuta do Discente. 

Fortalecimento  e intensificação  do retorno 
dos egressos para uma atualização 
filosófica. 

- O pouco incentivo do Governo e a 
diminuição do FIES. 

- Maior divulgação em colégios 
públicos, confessionais e 
paróquias. 

Realização da sexta cerimônia do 
Jaleco. (Curso de Enfermagem) 

Realizada a cerimônia que visa 
recepcionar os calouros além de 
padronizar o jaleco de todos os alunos do 
Curso. 

- Participação dos familiares. 

- Parceria com o CA de Enfermagem. 

- Abordagem sobre a importância da vida 
universitária e do Curso de Enfermagem. 

- Palestra sobre Biossegurança. 

 

Acolhimento de calouros. (Curso de 
Enfermagem) 

- Integração com o Centro Acadêmico de 
Enfermagem em relação a acolhimento de 
calouros, com visita ao Laboratório de 
Habilidades e Unidade de Enfermagem. 

- Acolhida do Eixo Básico de saúde 
proporcionando integração com os 
estudantes dos outros cursos da área de 
saúde. 

- Integração dos novos alunos. 

- Participação da família dos novos alunos. 

- Apresentação e integração das famílias ao 
ambiente da Universidade. 

 

Aula da Saudade. (Curso de 
Enfermagem) 

Realizada duas aulas, uma por cada 
conclusão de turma/semestre – Professora 
Ana Emília. 

- Abordagem sobre o mercado de  trabalho, 
perspectivas, planejamentos e dicas. 

- Convite do retorno dos formandos a 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Faculdade para que o vínculo não se perca. 

Colação de grau. (Curso de 
Enfermagem) 

Realizadas duas colações coletivas de 
grau. Projeto implantado desde 2015. 

Formandos de dois semestres. 
 

Criação do Projeto Gestão Colegiada 
com a participação de estudantes dos 
Cursos de Licenciatura e Bacharelado. 
(Curso de Educação Física) 

Reuniões para criação do projeto. 
Participação dos estudantes dos Cursos de 
Bacharelado e Licenciatura.  

Experiência de Monitoria para os 
estudantes dos Cursos de Licenciatura e 
Bacharelado (Curso de Educação Física) 

Elaboração e publicação do edital para 
escolha dos monitores. 

Participação dos estudantes. 
 

Realização da III Semana Científica do 
Curso de Educação Física. (Curso de 
Educação Física) 

Reuniões para a elaboração da 
programação. 

Envolvimento dos estudantes e professores. Falta de espaço adequado para a 
prática de algumas atividades da 
Semana Científica. 

Divulgação da SEMOC (incentivo à 
participação dos estudantes do Curso). 
(Curso de Educação Física) 

Divulgação da programação da SEMOC 
em murais e sala de aula. 

Envolvimento dos estudantes e Professores. 
 

Atendimento aos alunos - Criação do 
Plantão Pedagógico em Monitorias. (Curso 
de Engenharia Civil) 

Criação do Plantão Pedagógico para 
atendimento aos alunos nos turnos do Curso 
no formato de monitorias. 

Possibilidade de atendimento às demandas 
dos alunos. Infraestrutura para o atendimento 

da coordenação. 

Disponibilidade e acessibilidade da 
Coordenação e do NDE para o 
atendimento às questões trazidas pelos 
Discentes. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Permanência da Coordenação e/ou de 
membros do NDE na instituição, ao longo de 
todas as manhãs dos dias úteis, para o 
atendimento das questões trazidas pelos 
Discentes do Curso. 

Contato direto com os Discentes. 

Face ao limitado poder de ação da 
Coordenação e dos membros do 
NDE, nem todas as questões podem 
ser resolvidas no âmbito do Curso, 
tornando-se necessário, por vezes, 
acionar outros setores da instituição. 

Desenvolvimento de canais de 
comunicação para o contato com os 
Discentes. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Criação de grupos nas redes sociais, 
segmentando os membros (Professores e 
alunos) por semestre, sob a coordenação da 
Profa. Ms. Cristina Filgueiras Araújo. 

- Contato direto com os Discentes. 

- Possibilidade de inclusão de material 
adicional ao componente curricular. 

- Acesso à linguagem de comunicação 

- Alguns Docentes não são 
inscritos nas redes sociais. 

- Necessidade de controle do 
conteúdo, uma vez que o Discente 
pode enviar material dispersivo ou 
inapropriado. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

familiar aos Discentes. 

- Possibilidade de trocar textos em diversos 
formatos. 

- Possibilidade de articular ações 
extracurriculares. 

Realização da Semana de Acolhimento – 
2017/1 e 2017/2. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

- Realização de palestras e apresentação de 
trabalhos dos alunos. 

- 2017/1: (Palestrantes/Palestras) – Cione 
Fona Garcia (UCSal) – Janelas Indiscretas: 
História e cronologia em Arquitetura. 

- Profa. Dra. Laila Nazem Mourad (UCSal). 
Plano do Barro de Saramandaia. 

- 2017/2: Prof. Danilo Fortuna. Atuação do 
Arquiteto e Urbanista para o conforto 
ambiental. 

- Integração e interação entre todos os 
alunos do Curso. 

- Apresentação de conteúdos relacionados à 
profissão. 

- Divulgação de aspectos relevantes das 
atividades acadêmicas, a exemplo da 
monitoria e atividades complementares. 

Não adesão da totalidade dos 
alunos do Curso, tendo em vista 
ser realizado na primeira semana 
de aulas. 

Projeto de ambientação e acolhimento  aos 
vestibulandos. (Curso de Direito)  

 

- Ação de acolhimento direcionada aos 
vestibulandos do Curso de Direito da UCSal 
2017, propiciando uma visão geral sobre o 
Curso, com o objetivo de ambientá-los e 
adaptá-los no contexto da Universidade. 

- Os alunos, juntamente com Professores do 
Curso de Direito da UCSal, abordaram, de 
forma dinâmica e acessível, temas relevantes 
em Direito, com o objetivo de despertar no 
público alvo uma perspectiva crítica sobre o 
próprio Direito. 

- Os alunos da LAEJU-BA (Liga dos 
Estudantes de Direito da Bahia) fizeram uma 

 Esta atividade possibilitou  trazer todo o 
encantamento do Tribunal do Júri para os 
vestibulandos, envolvendo-os num enredo 
muito próximo da experiência real do Direito 
e da vida. A proposta conferiu especial 
protagonismo ao nosso Corpo Discente. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

breve exposição acerca do Curso de Direito 
da UCSal – destacando o tripé ensino, 
pesquisa e extensão, além de um relato 
sucinto sobre sua experiência acadêmica na 
UCSal. O projeto culminou com duas 
apresentações, concomitantes, que 
ocorreram, respectivamente, nos campi 
Pituaçu e Federação. 

- Apresentação semelhante ao Júri Simulado, 
todavia num formato mais compacto, tendo 
em vista a limitação de tempo e o público 
alvo, composto por vestibulandos, que ainda 
não tiveram contato com as disciplinas 
técnicas do Curso. O Júri foi organizado pelo 
Prof. de Direito Penal, Bruno Bahia, que se 
encarregou de orientar os alunos previamente 
selecionados, para que desempenhassem o 
papel de acusação e defesa. A atividade teve 
início com uma breve exposição feita por um 
Prof. de Direito Penal da Faculdade de Direito 
da UCSal sobre o Júri Popular, que teceu 
breves comentários sobre este instituto. O 
caso tratado ao longo da atividade foi 
baseado em um processo real, de 
conhecimento público, que serviu de base 
para o trabalho da acusação e da defesa. 

Estabelecimento de canais de 
comunicação com alunos e Professores. 
(Cursos de TI) 

- Canais de comunicação por  WhatsApp. 

- Canais de comunicação por email. 

Divulgação, esclarecimento de dúvidas, 
alinhamento do discurso, celeridade na 
resolução de problemas, possibilidade de 
ações integradas, escuta dos incômodos e 
anseios dos alunos, informações mais ágil 
de aulas, salas, reposições, entre outros. 

Esforço não automatizado para gerir 
os diversos canais de comunicação. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Criação de Mural físico. (Cursos de TI) Mural físico de Informática. 

Divulgação de oportunidades de estágio, 
eventos a serem realizados, horários das 
disciplinas, avisos gerais, grandes datas, 
entre outros. 

 

Retomada do Diretório Acadêmico. (Cursos 
de TI) Apoio a retomada do Diretório Acadêmico.  

 

Treinamentos para a equipe, direcionados 
à realização de atendimento de excelência. 
(Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação) 

Treinamento para a equipe do Lato Sensu 
visando melhor atender e acolher os alunos. 

- Prestação de serviços de qualidade, com o 
objetivo de promover a contínua melhoria da 
imagem da UCSal. 

- Captação e retenção do Corpo Discente no 
Lato Sensu. 

Falta de espaço físico adequado, 
para a realização de um atendimento 
confortável. 

Mobilização estratégica dos estudantes 
através dos seus Centros Acadêmicos, 
Ligas e empresas juniores. (Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação) 

- Reunião com o Centro Acadêmico de 
Filosofia (UCSal em Movimento). 

- Pesquisas e reuniões para 
institucionalização das ligas acadêmicas na 
UCSal, vinculando-as à PROEXT. 

- Participação estudantil em eventos 
extensionistas através de Ligas e CA. 

- A natureza recente do surgimento das ligas 
na UCSal. 

Necessidade de estratégias de 
comunicação mais eficazes com os 
estudantes (Atratividade). 

Promoção de bem estar e desenvolvimento 
pessoal e social de alunos, Professores e 
Funcionários. (Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação) 

- Criação do Coral UCSal, aberto à 
comunicação com forte participação de 
alunos. 

- Apresentação do Coral na SEMOC, Semana 
da Música e participação da Cantata de Natal 
e apresentação junto aos corais da Conceição 
da Praia e UNEB na Basílica da Conceição da 
Praia, Shopping Passeo, UNEB e Capela da 
Federação. 

- Oportunidade de desenvolvimento do 
potencial vocal através da experiência e 
canto em grupo através de treinamento de 
técnicas vocais e corporais. 

- Oferecer alternativa de entretenimento e 
lazer ao público alvo. 

- Divulgar a Universidade Católica do 
Salvador por meio de apresentação do canto 
coral em eventos internos e externos. 

- Socialização por meio do intercâmbio com 
outras instituições com programas desta 

Imaturidade e falta de compromisso 
dos coralistas na observância dos 
horários e compromissos assumidos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

natureza. 

- Reforço dos princípios e valores da 
Universidade, cultivando um espírito de 
respeito, cooperação, solidariedade e 
companheirismo entre os participantes. 

Suporte aos alunos com necessidades 
especiais no uso do AVA.  (Centro de 
Educação a Distância) 

- Atendimento e treinamento dos alunos com 
necessidades especiais objetivando identificar 
e dirimir as dúvidas e oportunidades de 
melhorias inerentes ao acesso ao Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA. 

- Início do projeto de acessibilidade – EAD, 
em parceria com o Plenus, com a realização 
das gravações de vídeos traduzindo em 
Libras o conteúdo das disciplinas 
semipresenciais. 

Permitem a acessibilidade aos alunos com 
necessidades especiais, cumprindo com a 
nossa missão. 

Disponibilidade dos alunos. 

Ampliação da oferta de cursos de 
nivelamento e atividades de extensão. 
(PROGRAD) 

- Ampliação da oferta de cursos de extensão 
em gramática na modalidade EAD: “Oficina 
em Língua Portuguesa” e “Matemática 
Básica”. 

- Criação de Salas de Apoio Virtual para as 
disciplinas presenciais. 

Favorecer ao corpo discente um ambiente 
favorável ao progresso no processo de 
ensino-aprendizagem, principalmente em 
disciplinas básicas. 

Nem todo o corpo discente adere. 

Lançamento de Editais de Monitoria 
Voluntária. (PROGRAD) 

Oferta de Monitoria Voluntária em todos os 
cursos de graduação para as disciplinas 
presenciais e semipresenciais. 

Aproveitamento de carga horária de 
monitoria para atividades complementares; 
melhoria do aprendizado dos alunos. 

Nem todas as áreas do conhecimento 
são contempladas com a Monitoria 
pela ausência de candidatos. 

Fonte: CPA – UCSal.
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 Eixo 4: Políticas de Gestão 

O Eixo 4 - Políticas de Gestão, inclui a Dimensão 5, Políticas de Pessoal, de 

carreiras do Corpo Docente e Técnico-Administrativo, a Dimensão 6, Organização e 

Gestão, e a Dimensão 10, Sustentabilidade Financeira. 

A UCSal, visando ao acompanhamento e desenvolvimento de políticas de 

Gestão, tem buscado o aprimoramento dos processos acadêmicos e administrativos, 

para o melhor funcionamento da Instituição.  

As políticas que estabelecem as condições institucionais para o Corpo 

Docente e Técnico-Administrativo da UCSal estão regulamentadas por meio das 

resoluções do CONSUN, Regulamento Geral da Universidade e Estatuto e pelas 

diretrizes constantes no seu PDI e  PPCs. 
 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Para a dimensão Políticas de Pessoal a UCSal instituiu, no período 2015-2017, 

políticas e ações de valorização e capacitação do corpo docente e técnico-

administrativo e, simultaneamente, políticas de readequação e adaptação do quadro 

funcional à nova realidade da UCSal. 

No escopo de uma formação superior fundamentada na contribuição científica e nos 

valores humanísticos, a qualidade do  corpo  docente da UCSal  tem sido  

considerado  ponto chave para o desenvolvimento e crescimento da Universidade. 

Na projeção da Universidade para o próximo quinquênio, o corpo docente da UCSal 

foi estruturado dentro de determinadas competências: competência teórica, 

competência pedagógica e tecnológica, domínio metodológico e competência 

relacional (PDI 2016-220, p 121-122). 

No ano de 2017, com o intuito de institucionalizar as relações de trabalho, a UCSal 

elaborou e aprovou o seu Plano de Classificação de Cargos e Salários PCCS) e  a 

Política de Progressão Funcional do Corpo Docente e Técnico-Administrativo. Nesse 

Plano estão contidas as politicas de aperfeiçoamento e capacitação para docentes e 

funcionários técnico-administrativos; cumprimento das determinações legais do 

MEC, quanto à titulação e regime contratual de trabalho docente, a normalização 
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dos critérios de ingresso, enquadramento, ascensão, regime de trabalho e 

remuneração do corpo docente e  técnico- administrativo da UCSal.   

Dentre as ações de qualificação dos docentes destaca-se a criação de um  curso de 

especialização em docência universitária que possibilita uma reflexão sobre a 

profissionalização da docência universitária. No que tange à pós-graduação, a 

UCSal promove uma política de incentivo através da oferta de bolsas aos 

professores da instituição. Durante o ano de 2017 foram realizados investimentos na 

preparação e elaboração de projetos de Mestrado nas áreas de Educação, Saúde e 

Direito que serão encaminhados para a Capes em 2018 para análise e aprovação. 

A UCSal  considera que recursos humanos capacitados e eficientes são de grande 

importância para o sucesso da instituição. Os professores mestres e doutores e de 

regime de tempo integral preenchem semestralmente um plano e um relatório de 

trabalho como forma de prestação de contas e consequente otimização da carga 

horária do corpo docente.  É necessário, no entanto, que esse processo seja melhor 

organizado, com elaboração de políticas e ações de acompanhamento e avaliação 

efetiva da produtividade dos professores de tempo integral, no que se refere às 

atividades relacionadas à   sua produção científica, técnica e cultural.   

Foram as seguintes ações realizadas pela Universidade em 2017, em relação 

à dimensão Políticas de Pessoal: 
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Principais ações realizadas na Dimensão 5: Políticas de Pessoal – Eixo 4  

Quadro 43: Ações Realizadas na Dimensão 5: Políticas de Pessoal – Eixo 4.  
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Alguns professores foram enquadrados no 
Regime de Tempo Integral. (Curso de 
Filosofia) 

Concretização da melhoria de alguns 
docentes. 

Maior incentivo para os Professores 
participarem deste processo de 
verticalização. 

 

Qualificação profissional. (Curso de 
Geografia) 

Curso Google for Education.  Qualificação educacional e profissional.  
 

Integração entre os cursos de graduação. 
(Curso de Geografia) 

Permuta de Professores para outros Cursos e 
componentes curriculares. 

Possibilidade de ampliar a carga horária dos 
Professores. Pouca intervenção da instituição. 

Aproveitamento da Carga Horária no 
quadro de Professores em regime de 
tempo contínuo parcial e integral. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Todos os Professores RTC coordenando 
Projetos de Extensão e Pesquisa. 

- Alguns assumindo cargos de gestão (NDE, 
Colegiado, Coordenação de estágios, 
Coordenação da UNAFISIO). 

- Professores em RTC têm carga horária 
disponível para atuar em outras instâncias 
do Curso, que não apenas ensino. 

- NDE e Colegiado atuantes. 

- Projetos de pesquisa e extensão com 
grande participação discente e garantindo 
maior visibilidade do Curso interna e 
externamente. 

Falta de recursos para ampliação 
do quadro de Professores em 
Regime de Tempo Contínuo e 
Integral. 

Desligamento de Professores Horistas com 
baixa Carga Horária e que não 
demonstraram adesão às políticas 
institucionais. (Curso de Fisioterapia) 

Desligamento de Professores. 

Quadro de Docentes mais enxuto facilita 
gestão e garante maior adesão, além de 
facilitar a inserção de mais Professores RTC 
e garantir a sustentabilidade financeira do 
Curso. 

Professores muito antigos com 
rescisões de alto custo. 

Fortalecimento da qualificação do quadro 
de Professores do Curso. (Curso de 
Ciências Biológicas) 

Indicação para contratação de professores 
doutores e estímulo aos professores do curso 
a realizarem Mestrado no curso de pós-
graduação da UCSal. 

Corpo docente qualificado. Dois professores 
recentemente concluíram curso de mestrado 
na UCSal. 

Ainda é necessário ampliar o número 
de professores doutores. 

Ampliação da produção docente. (Curso de 
Ciências Biológicas) 

Estimular os professores a participarem de 
eventos científicos e desenvolverem projetos 

Corpo docente qualificado. Poucos professores do curso que 
mantem uma produção científica 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

de pesquisa institucional. significativa. 

Adequação do quadro de docentes. (Curso 
de Enfermagem) 

Realizadas seleção/desligamentos de 
docentes para disciplinas teóricas e estágio na 
área de Enfermagem. 

Adequação da melhoria da qualidade de 
ensino.  

Capacitação de todos os docentes. (Curso 
de Enfermagem) 

Oferta de desconto para o professor da UCSal 
no Doutorado em Família. Capacitação docente.  

Qualificação docente. (Curso de 
Enfermagem) 

- Todo o quadro de professores das disciplinas 
teorias com mestrado ou doutorado em curso. 
Dois doutores e pós-doutores. 

-Supervisores de estágio realizando mestrado. 

- Implantação do plano de cargos e salários. 

- Carreira para os docentes pela 
Universidade. 

 

Convênio e cooperação técnica na área da 
saúde e do desporto.  (Curso de 
Enfermagem) 

- O curso firmou acordo de cooperação técnica 
na área da saúde e do desporto com a 
Fundação Tecno Campus, através do Centro 
Universitário da Escuela Superior de Ciencias 
de la Salud (ESCS), da Universidade Pompeu 
Fabra – Barcelona – Espanha. (UPF). 

-Intercâmbio de três alunos cursando ano 
acadêmico. 

- Visita e curso ministrado no Curso de 
Enfermagem professora da Escuela Superior 
de Ciencias de la Salud (ESCS), da 
Universidade Pompeu Fabra (UPF). 

Promoção de atividades de intercâmbio, com 
base em suas necessidades educativas e 
acadêmicas, abrangendo o intercâmbio de 
pessoal acadêmico (Professores, 
conferencistas, investigadores, membros d 
corpo docente e discente), bem como o 
intercâmbio de materiais e informação 
acadêmica e programas de investigação 
conjunta. 

 

- Contratação de professores para as 
disciplinas profissionalizantes. 
- Avaliação curricular considerando 
titulação e possibilidade de ministrar 
diversas disciplinas dentro do curso. (Curso 
de Engenharia Civil) 

Início das contratações visando formar o corpo 
docente do Curso de Engenharia Civil. 

Fortalecimento do curso. Salário inicial do professor 
ingressante. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Adequação de horários do Corpo Técnico 
laboratorial da área. (Curso de 
Comunicação – Publicidade e Propaganda) 

Adequação dos horários dos técnicos dos 
estúdios de TV e Fotografia para um horário 
que evitou a necessidade excessiva de horas 
extras, mudando a jornada de trabalho no 
turno vespertino, de 14h às 18h, para 13h às 
17h, um período mais adequado para as 
produções dos estudantes, que estudam no 
turno matutino. 

- Diminui a incidência de horas extras da 
equipe técnica. 

- Otimiza o tempo do serviço prestado pelos 
técnicos. 

- Atende melhor às demandas da 
comunidade. 

 

Projeto Mais Comunicação – que envolve 
13 programas  que objetivam o 
desenvolvimento dos cursos da área de 
Comunicação da UCSal. (Curso de 
Comunicação – Publicidade e Propaganda) 

- Lançamento do Programa para o Corpo 
Docente e o início do processo de agregação 
docente a cada um dos programas do projeto. 

- Resgate da oferta do segundo curso de 
Comunicação da área, o Curso de Relações 
Públicas. 

- Fortalece a área de Comunicação da 
UCSal. 

- Amplia a capacidade da área de 
Comunicação de articulação com a pós-
graduação, na medida em que amplia o 
número de professores com titulação de 
doutorado. 

- Amplia a difusão do curso externamente. 

 

Contratação de professores com formação 
específica para o curso. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Contratação do Prof. Marcelo de Souza Pires 
como Professor horista, a partir de 17 de abril 
de 2017. 

- ARQ012 – Teoria da História da Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo II e 

- ARQ016 – Teoria da História da Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo III. 

- Contratação do Prof. Nei Sousa Barreto 
como Professor horista, a partir de 01 de 
fevereiro de 2017. Disciplinas: - ARQ010 – 
Topografia, ARQ020 – Instalações e 
Equipamentos I e ARQ025 – Instalações II. 

- Contratação do Prof. Danilo Fortuna, como 

Viabilização da oferta das disciplinas. 
Remuneração abaixo do valor de 
mercado. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Professor horista, a partir de 2017/2. 
Disciplinas: - ARQ024 – Conforto Ambiental I e 
ARQ031 – Conforto Ambiental II. 

- Contratação da Profa. Roberta Telles como 
Professora horista, a partir de 2017/1. 
Disciplinas: ARQ013 – Informática Aplicada à 
Arquitetura e Urbanismo I e ARQ017 – 
Informática Aplicada à Arquitetura e 
Urbanismo II 

Mudança de Regime de contratação de 
Professora RTC 30h para 40h. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Solicitação de alteração de regime de 
contratação da Profa. Ms. Roselena Gonzalez 
para RTC (40h). 

- Solicitação de alteração de regime de 
contratação do Prof. Nei Barreto para RT 
(20h). 

Maior dedicação da Professora às atividades 
do Curso, abrangendo Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

- Remuneração abaixo do mercado. 

- Contenção de recursos financeiros 
da instituição. 

Capacitação de Professores na prática do 
Emrpeendedorismo através de parcerias 
com o SEBRAE, via NEPE. (Curso de 
Administração) 

Participação no Curso sobre Práticas 
Empreendedoras/SEBRAE/NEPE e 
participação na capacitação do Curso 
Bootcamp – Empreendedorismo em Ação – 
SEBRAE. 

Ampliar a participação de Docentes e 
incentivo aos Discentes sobre as práticas do 
Empreendedorismo. 

 

Otimização da oferta de turmas. (Cursos de 
TI) 

Turmas compartilhadas entre diversos Cursos. Melhoria no resultado das turmas 
Falta de uma área centralizada que 
pense a oferta. 

Capacitação de Professores. (Cursos de TI) 

- Treinamento em empreendedorismo. 

- Treinamento nas ferramentas do Google for 
Education. 

- Exploração de  novas possibilidades de 
estímulo à atitude empreendedora nos 
alunos. 

- Disponibilização de  novas ferramentas 
para uso nas salas de aula. 

Necessidade de ferramentas e 
ambiente para acolher boas ideias 
vindas dos alunos. 

Movimentação de pessoal. (Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação) Mudança de pessoal nas secretarias para a Melhoria nas atividades internas e de Impossibilidade de oferecer salários 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

pós-graduação, devido a novas demandas do 
Lato Sensu. 

atendimento. mais adequados. 

Contratação de recursos humanos para as 
atividades de extensão. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Contratação de um estagiário do Curso de 
Administração da UCSal para o NPP e de uma 
jovem aprendiz para auxiliar nas demandas 
internas do NCE. 

- Perspectiva de suporte adicional ao 
NIASC, mais precisamente ao UCSal em 
Movimento. 

- Oportunidade para uma vivência 
profissionalizante por parte do estudante e 
da jovem aprendiz. 

- Maior agilidade nos processos. 

Restrições quanto ao perfil e 
limitação das atividades. 

Colaboração com o Setor de Recursos 
Humanos na organização de cursos de 
capacitação dirigidos aos funcionários nos 
campi. (Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

Oferta de duas turmas de Qualificação de 
Seguranças no Ensino Superior. 

Desenvolvimento de  treinamentos voltados 
à temática de Segurança Empresarial em 
IES, com vistas à melhorias no atendimento 
à Comunidade. 

A realização do Curso apenas no 
campus de Pituaçu. 

Aproximação das ações propostas pelo 
Programa Espaço Docente (PED) na 
realização de cursos de aperfeiçoamento, 
formulação e capacitação de Docentes. 
(Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

Apoio à execução da 4ª edição dos Atêlies 
Formativos, Rodas de Conversa, além da 
realização do Workshop sobre práticas 
avaliativas no ensino superior. 

Operacionalização das ações do PED junto 
aos setores estratégicos (ASCOM, Adm. do 
campus, Financeiro, CEAD, Coordenação de 
Cursos). 

É recorrente a fraca adesão de 
Professores e funcionários nestes 
eventos ainda que tenham definido 
estratégias de alterações de dias 
para realização destes. 

Promoção de atividades de atenção à 
saúde dirigidas a Docentes, Funcionários e 
suas famílias. (Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária) 

Realização de palestra nos setores de 
conscientização da prevenção do câncer de 
mama. 

Aceitação por parte das colaboradoras em 
não ter que se deslocar do seu posto de 
trabalho. 

As ações de saúde contemplam 
apenas o campus de Pituaçu. 

Acompanhamento e capacitação dos 
Professores-Tutores. (Coordenação do 
Eixo de Formação Geral) 

Foram realizadas reuniões mensais com todos 
os Professores-Tutores, além de uma 
capacitação acerca da Mediação Pedagógica, 
realizada em parceria com o Centro de 
Educação à Distância. 

Alinhamento e aperfeiçoamento da atuação 
dos Professores-Tutores. 

Alguns Professores não puderam 
participar das atividades, mas o 
material utilizado e as questões 
discutidas foram compartilhadas com 
todos. 

Contribuição para a implantação da Política 
de Pessoal. (Centro de Educação a 
Distância) 

- Capacitação pedagógica com os 22 
Professores das disciplinas semipresenciais, 

Capacitação dos Funcionários, Professores 
e Coordenadores quanto às oportunidades 

- Nem todos puderam comparecer, 
porém foi disponibilizado o material e 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

259 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

com o tema: Mediação Pedagógica com o 
objetivo de contribuir para uma reflexão e 
aperfeiçoamento do Papel do Professor Tutor 
na Educação a Distância. 

- Reuniões de apresentação do novo modelo 
de funcionamento das disciplinas 
semipresenciais, suas características, assim 
como discussão de propostas de melhorias 
junto a todos os Coordenadores de Curso, por 
Centro Acadêmico, e Professores, a fim de 
alinhar o discurso e as práticas 
interdisciplinares. 

- Capacitação de Colaboradores visando 
ampliar o conhecimento teórico sobre a 
Educação a Distância, o cenário atual desta 
modalidade na Universidade Católica do 
Salvador, objetivando melhoria nas atividades 
cotidianas. 

- Reunião de encerramento com todos os 
Professores Tutores e Coordenador dos Eixos 
de Formação Geral e Básico com o objetivo de 
alinhamento e melhoria dos processos. Na 
oportunidade aproveitamos para agradecer o 
envolvimento de todos durante mais um 
semestre letivo. 

de melhorias do ensino na modalidade EAD. 
Promovendo assim momentos de 
aprendizado, integração e crescimento 
profissional ao colaborador. 

 

a ata do evento. 

- Alguns colaboradores não 
concluíram o Curso devido à média 
atingida. 

Criação de orçamento semestral (2017.2) e 
anual (2018). (ASCOM) 

O orçamento semestral foi criado e seguido. 
Foi criado também o orçamento anual, junto a 
Pró-Reitoria Administrativa. 

Visão total de gastos alinhado com realidade 
financeira da IES, que reforça o 
planejamento estratégico do setor. 

 

Mudança da Sala da ASCOM. (ASCOM) 
Transferência do setor para uma sala maior 
que comporta toda a equipe. 

- Aumento do contato direto com alunos. 

- Melhor percepção do cotidiano da 

Acesso facilitado de qualquer pessoa. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Universidade e identificação de problemas. 

Resgate da Agência Júnior Viés. (ASCOM) 

Abertura de edital, processo seletivo e 
contratação de 10 estagiários para agência 
júnior, trabalhando junto com a ASCOM. 

- Aumento da empregabilidade dos alunos. 

- Colaboração para formação completa. 

- Treinamento e otimização da equipe. 

 

Reformulação do Call Center. (ASCOM) 

- Reformulação da equipe. 

- Transferência para Pituaçu. 

- A mudança de campus permitiu uma maior 
interação do call center com outros setores. 

- A área hoje entende seu papel estratégico 
e é resolutiva, colaborando para que o 
atendimento presencial fique mais aliviado e 
contribuindo para o suporte completo do 
aluno. 

 

Cursos de capacitação de pessoal. 
(Biblioteca) 

- Treinamento com consultoria da NEXdoc 
sobre o Repositório Institucional RI/IBICT – 
jan./fev-2017. 

- Treinamento para captação de alunos com a 
Profa. Maria Angela – fev-2017. 

- Participação dos funcionários e estagiários 
na Jornada de Humanização (Humanologia) 
da UCSal – jul-2017. 

- Participação dos funcionários no Curso 
Oficina da Língua Portuguesa 2017.2 – 
oferecido pela UCSal na modalidade EAD – 
jul-2017. 

- Participação dos funcionários e estagiários 
da biblioteca no treinamento Google for 
Education – Nov-2017. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

- Treinamento de brigadista de incêndio – nos 
campi Federação e Pituaçu. 

Manutenção da Política de atualização do 
corpo docente. (PROGRAD) 

Oferecimento de descontos para o corpo 
docente em mestrados e doutorados da 
UCSal. 

Muitos professores tem se beneficiado deste 
benefício.  

Implementação de formulário de controle 
de carga horária docente para os 
professores de regime parcial e regime 
total. (PROGRAD) 

Proposta de formulário. 
Possibilidade de visão por professor de uso 
de crga horária extraclasse. 

Ausência de controle do uso das 
horas extraclasse. 

Fonte: CPA – UCSal. 
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 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

A política para a gestão institucional define-se por um modelo de gestão no 

qual estão alinhados o planejamento e a avaliação institucional sustentados por 

informações qualificadas, instâncias decisórias colegiadas, tendo como base os 

princípio de gestão estratégica como processo organizacional que engloba 

qualidade, inovação e sustentabilidade.  

Em 2017 a UCSal fez um esforço para construir seu plano estratégico 

baseado nesses três pilares com a finalidade de operacionalizar o que foi definido 

em seu PDI, na página 31:  “aprimorar a gestão acadêmica e administrativa 

assegurando uma gradual melhoria do desempenho do corpo funcional (professores 

e técnico administrativo”. Várias reuniões foram realizadas, ao longo do ano, com a 

comissão gestora do PDI para acompanhamento do planejamento institucional e 

identificação de responsabilidades e estabelecimento de prazos para implementação 

das ações e com isso atingir o desafio de ser”  uma instituição católica de educação 

de referencia nacional e internacional reconhecida pela capacidade de produzir 

conhecimento e comprometida com o desenvolvimento regional (PDI 2016-2020, p. 

19). 

A estrutura organizacional da Universidade compreende uma série de escalas 

de autoridade e sistemas de comunicação concebidos com base no Estatuto/UCSal 

e no Regimento interno. Compõem-se a UCSal, na sua forma estatutária e 

regimental, pela Administração geral, formada pela Reitoria e  Pró- Reitorias;  pelos  

conselhos superiores, CONSUN e CONSEP que são órgãos deliberativos 

normativos e consultivos e pelos órgãos de controle e de  supervisão e ainda por 

comissões específicas designadas por ato de Reitor. 

O modelo de planejamento e gestão estratégica proposto para a UCSal conta, 

a partir de 2018, com uma definição mais clara de papeis entre a Universidade e  

sua mantenedora, que passa a ter uma estrutura autônoma, e a implantação de um 

sistema de inteligência institucional que pretende, reunir informações de qualidade 

sobre a realidade da universidade e  que possibilitem a tomada de decisão 

estratégica, tendo como suporte os processos de avaliação interna (relatórios da 

CPA) e os processos de avaliação externa (relatórios do MEC). Serão também 
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elaboradas estatísticas setoriais e do mercado de trabalho, análise 

competitiva/concorrência e estudo de cenários, interno e externo. 

 

A seguir são apresentadas as ações desenvolvidas pela Universidade, nesta 

dimensão, no ano de 2017. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

264 
 

Principais ações realizadas na Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição – Eixo 4  

Quadro 44: Ações Realizadas na Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição – Eixo 4. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Ações que proporcionem a formação de 
um quadro docente qualificado e 
estimulação da produção científica. (Curso 
de Nutrição) 

- Realização de seleções para admissão de 
Docentes constando dos requisitos mínimos: 
avaliação de currículo, memorial e plano de 
ensino, priorizando a contratação de mestres e 
doutores. 

 

- Estímulo à produção científica, por docentes 
e discentes, nos grupos de projetos de 
extensão e pesquisa. 

- Atendimento aos requisitos de titulação do 
corpo docente, solicitados pelo MEC. 

 

 

- Potencialidades para publicações 
científicas associadas a docentes e 
discentes do curso, através dos grupos de 
pesquisas associados ao curso. 

 

- Processo inicial de planejamento e 
operacionalização dos projetos de 
pesquisa com resultados satisfatórios 
para submissão à publicação. 

Compartilhamento de turmas de disciplinas 
do eixo de formação específica com outros 
cursos. (Curso de Nutrição) 

Oferta de turmas de disciplinas do eixo de 
formação específica com outros cursos. 

Otimização da oferta de turmas das 
disciplinas do eixo de formação específica. 

Potencializar este compartilhamento 
a partir de 2018.1. 

Revisão dos protocolos de aulas práticas 
com utilização de gêneros alimentícios. 
(Curso de Nutrição) 

- Revisão e otimização dos tipos de insumos 
alimentícios utilizados, custo por tipo de item, 
custo por aula e custo no semestre. 

- Acompanhamento do processo de aquisição 
de gêneros alimentícios (com planejamento 
semestral antecipado e através do 
acompanhamento da emissão – por aula – de 
notas fiscais), em parceria com o Setor de 
Compras e técnicas dos laboratórios (B211 e 
B212). 

Redução do custo por aula prática e por 
semestre (se comparados os períodos 
2017.1 e 2017.2) com utilização de insumos 
alimentícios, com manutenção da qualidade 
de realização das atividades. 

 

Melhor padronização dos protocolos 
de aulas práticas com utilização de 
gêneros alimentícios. 

Otimização da carga horária extraclasse 
dos Docentes em regime de tempo parcial. 
(Curso de Nutrição) 

Distribuição otimizada da carga horária 
extraclasse dos Docentes em regime de 
tempo parcial entre os projetos de extensão e 

Estímulo às atividades dos projetos de 
extensão Empresa Júnior AnaLife, Liga 
Acadêmica de Nutrição (LANUT) e Grupo de 

- Necessidade de maior quantitativo 
de horas extraclasse e mais 
professores em regime de tempo 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

pesquisa do curso. Pesquisa Nutrição e Saúde. parcial e integral. 

- Suspensão das atividades do 
projeto de extensão Ambulatório de 
Nutrição, no semestre 2017.2, em 
virtude da insuficiência de carga 
horária extraclasse de Docentes 
nutricionistas. 

Ensino a distância (EAD). (Curso de 
Biomedicina) 

- Curso de Anatomofisiologia (duas turmas 
2017.1 e 2017.2). 

- Estudos independentes de Farmacologia e 
Toxicologia (2017.2). 

- Possibilidade de nivelamento de conteúdos 
entre os alunos.  

- Atividades complementares ao cronograma 
das disciplinas. 

- Pouca adesão de discentes do 
cursos. 

- Pouca divulgação institucional. 

- Alguns alunos reclamaram por não 
conseguir acessar o sistema de EAD. 

Política de captação de alunos. (Curso de 
Biomedicina) 

Ação de tipagem sanguínea com alunos do 
Curso de Biomedicina para divulgar a UCSal 
no Colégio Sartre. 

Interação entre nossos alunos e possíveis 
candidatos ao Curso. 

Sentimento de pertencimento ao Curso 
pelos discentes que participaram da ação. 

Dificuldade para aquisição de 
materiais para a realização da ação. 

Capacitação de alguns Professores em 
EAD. (Curso de Biomedicina) 

Capacitação de 1(um) Professor para o ensino 
a distância. 

Aumento  da oferta de disciplinas na 
modalidade a distância e consequente 
diminuição do custo. 

Poucos Professores realizaram a 
capacitação até o momento. 

Aproximação ainda maior da Coordenação 
dos alunos e Centro Acadêmico (CA). 
(Curso de Biomedicina) 

- Reuniões mensais com o CA. 

- Criação e manutenção de grupos de 
whatsapp com alunos. 

Identificação precoce dos problemas e de 
possíveis evadidos. 

Três alunos não possuem a 
ferramenta de whatsapp, o que torna 
a comunicação um pouco difícil. 

Qualificação profissional. (Curso de 
Geografia) Qualificação profissional. Melhorias nas práticas de ensino.  

Visita do MEC para fins de renovação de Recepção e acompanhamento – visita da 
Comissão do MEC para a processo de 

Após a avaliação da Comissão, o Curso de 
Licenciatura em Música da UCSal torna-se o 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

266 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

reconhecimento. (Curso de Música) Renovação de Reconhecimento do Curso de 
Licenciatura em Música.  

único na Bahia a receber o conceito 5, 
conceito máximo de excelência pelo MEC. 

- Dinamização e democratização da gestão 
da Coordenação acadêmica do curso.  

- Participação no CONSUN. (Curso de 
Filosofia) 

 

- Reuniões e assessoramento constantes com 
o NDE. 

 

- Participação em reuniões do Coordenador 
Prof. Paulo Vasconcelos e do Prof. Borgui. 

Importante interação e harmonia das partes 
para com o todo. 

Ainda incentivar todos os docentes e 
discentes para assimilarem a 
importância de juntos buscarmos a 
excelência acadêmica. 

Reestruturação do Eixo de Formação 
Geral. (Curso de Filosofia) Organização acadêmica do Eixo de Formação.  Maior participação dos professores do curso. Excesso de funções. 

Reestruturação do Eixo de Formação 
Geral. (Curso de Teologia) 

Reuniões quinzenais do NDE. Organização continuada do Curso.  

Interação da Coordenação com o 
Colegiado. (Curso de Teologia) Reuniões do Colegiado. Interação aluno-professor no que concerne 

ao conhecimento do projeto pedagógico. Faltou regularidade. 

Encontros de Planejamento com os 
Professosres. (Curso de Teologia) 

Reuniões dos Professores. 

Conhecimento das didáticas 
complementares, identificar as dificuldades 
dos alunos, transmissão orientações 
institucionais. 

Ausência de alguns professores 
(sempre os mesmos). 

Ampliar o quadro de Professores em 
regime de tempo contínuo parcial e 
integral. (Curso de Fisioterapia) 

Efetivação de uma Professora em RTI. Professores mais envolvidos com o Curso. 

- Quantitativo ainda reduzido de 
Professores em Regime de tempo 
contínuo, o que gera sobrecarga nos 
já contemplados. 

- Limitação financeira da UCSal para 
ampliar o quadro. 

Proposição de parcerias com os Cursos de 
Educação Física, Música, Biomedicina, 
Ciências Biológicas, Direito, Nutrição, 
Arquitetura, Serviço Social e Enfermagem. 

- Promoção e participação de eventos e ações 
em parceria com os Cursos citados. 

- Parcerias formalizadas e implementadas com 

Garantir que Discentes e Docentes 
experimentem a riqueza da prática 
interdisciplinar. 

- Baixa adesão de alguns Professores 
pela falta de experiência com ações 
interdisciplinares. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

(Curso de Fisioterapia) os Cursos de Serviço Social, Nutrição, 
Educação Física, Enfermagem, Arquitetura e 
Música. 

- Poucos Professores em regime 
RTC. 

Qualidade da assistência prestada à 
população na UNAFISIO. (Curso de 
Fisioterapia) 

- Reestruturação física e organizacional da 
UNAFISIO. 

- Levantamento de documentos, 
equipamentos, reformas necessárias para 
solicitação de regularização da UNAFISIO 
junto aos órgãos competentes. 

- Encaminhamentos para regularização da 
unidade frente ao CREFITO e à Vigilância 
Sanitária. 

- Convênio com UNEB para ampliar 
capacidade de atendimento da UNAFISIO. 

- Ampliar a capacidade de atendimento da 
UNAFISIO. 

- Garantir sustentabilidade financeira da 
UNAFISIO. 

- Lentidão nas ações institucionais 
necessárias à regularização. 

- Turmas com reduzido número de 
alunos - culmina com diminuição da 
capacidade de assistência oferecida 
pela clínica. 

Orientação da Coordenação aos Calouros 
e Veteranos quanto aos procedimentos 
institucionais e nova vida como 
Universitário. (Curso de Fisioterapia) 

- Cerimônia do Jaleco. 

- Aula inaugural. 

- Semana de Acolhimento. 

- Introdutório para os estágios em 2017.1 e 
2017.2. 

- Visitas regulares das salas de aula pela 
Coordenadora do Curso. 

- Presença da Coordenadora do Curso nos 
grupos de Whatsapp das turmas do Curso. 

- Maior pertencimento ao Curso. 

- Maior integração entre alunos de diferentes 
semestres. 

- Maior adesão dos alunos às políticas 
institucionais e às ações do Curso. 

Limitação de recursos financeiros 
para custear essas ações. 

Elaboração de calendário com todas as 
atividades planejadas para o Curso 

- Publicação do Calendário de Fisioterapia 
UCSal  no mural do curso (2017.1 e 2017.2) e 
compartilhado por email para Discentes e 

Favorece o Planejamento de alunos e 
Professores, e consequentemente uma 

A cultura de acesso ao Mural ainda 
precisa ser melhor fortalecida. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

(semestral). (Curso de Fisioterapia) Docentes. melhor adesão às ações do Curso. 

Formatura dos alunos do Curso de 
Fisioterapia. (Curso de Fisioterapia) 

- Presença do Pró-Reitor de Graduação, 
Coordenadora do Curso e Professores na 
solenidade de Colação de Grau. 

- Estímulo à verticalização da formação. 

Visibilidade para a instituição. Nem todos os concluintes participam 
da Cerimônia com Festividade. 

Participação em reuniões do 
CONSUN/CONSEP. (Curso de 
Fisioterapia) 

Participação da Coordenadora do Curso de 
todas as reuniões do CONSUN/CONSEP do 
ano de 2017. 

Representatividade do Curso e dos anseios 
deste no governo da Universidade. 

Não foi identificada nenhuma 
fragilidade 

. 

Composição do Colegiado do Curso de 
Ciências Biológicas. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Seleção e indicação dos Professores para 
compor o Colegiado do Curso de Ciências 
Biológicas com a participação de Discentes do 
DA. 

Ampliação  da participação da comunidade 
universitária nos processos decisórios. 

 

Reativação do Diretório Acadêmico (DA) 
do Curso. (Curso de Ciências Biológicas) 

Reativação do Diretório Acadêmico do Curso 
de Ciências Biológicas, permitindo a 
participação mais efetiva da comunidade 
discente. 

Ampliação  da participação da comunidade 
universitária nos processos decisórios.  

Participação do Colegiado do Curso de 
Ciências Biológicas na revisão dos planos 
de ensino das disciplinas do Curso. (Curso 
de Ciências Biológicas) 

Revisão dos planos de ensino mantendo o 
alinhamento com o CFBio e Mercado de 
trabalho. 

Ampliação da participação da comunidade 
universitária nos processos decisórios.  

Captação de alunos. (Curso de Letras) 

- Atividades de ambientação e aptidão para os 
Vestibulares Social, Tradicional e 
Complementar. 

- Contato da Coordenadora do Curso com os 
candidatos, incentivando a matrícula. 

- Análise criteriosa dos pedidos de 

Envolvimento de professores e alunos.  
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

transferência externa e matrícula especial. 

- Elaboração de livreto com as principais 
características do curso. 

Criar o Projeto de Gestão Colegiada do 
Curso a partir da participação efetiva dos 
estudantes junto à Coordenação do Curso. 
(Curso de Educação Física) 

Reuniões periódicas para criação e uma 
Comissão, incluindo estudantes da 
Licenciatura e Bacharelado. 

Interesse dos estudantes em participar da 
construção do programa. Participação dos estudantes. 

Recuperar o Diretório Acadêmico (Curso 
de Educação Física) 

Reuniões para esclarecimento e debate sobre 
a reestruturação do D.A. do Curso. 

  

Capacitação para Gestores e 
Coordenadores de Cursos (16 e 17 de 
março). (Curso de Engenharia Civil) 

Curso para Gestores e Coordenadores de 
cursos nas modalidades presencial e EAD. 

Possibilidade de capacitação e formação de 
gestores. 

- Organização e disponibilidade de 
maior quantidade de vagas. 

- Carga horária reduzida. 

Fomento à gestão democrática e 
participativa. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Manutenção das atividades do Colegiado do 
Curso em 2017. 

- Colegiado participativo e comprometido 
com o Curso. 

- Colegiado composto de membros com 
diversas formações, o que lhe confere um 
caráter multidisciplinar. 

- Participação discente no processo de 
discussão e aprimoramento do Curso. 

 

Participação nas reuniões com 
Coordenadores promovidas pela Pró-
Reitoria de Graduação. (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

Participação da Coordenadora em todas as 
reuniões promovidas. 

Discussão dialogada e encaminhamento dos 
problemas comuns nos cursos. 

 

Redirecionamento das disciplinas de 
Professores horistas para os Docentes 
RTC com concentração maior de 

Redução do quadro de Professores horistas 
com ampliação da carga horária dos 
Professores RTC, com aderência às 

Aprimoramento dos conteúdos e práticas 
pedagógicas através de Professores RTC.  
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

disciplinas. (Curso de Administração) disciplinas específicas. 

Atualização do CNPJ junto ao Conselho 
Nacional de Saúde – CONEP. (Comitê de 
Ética em Pesquisa - CEP) 

Envio da carta do Reitor à CONEP informando 
a utilização do CNPJ da Mantenedora, a 
Associação Universitária e Cultural da Bahia – 
AUCBA a partir de março do ano em curso. 

Confirmação da CONEP referente à 
regularização do CNPJ e atualização no 
Sistema da Plataforma Brasil. 

 

Atualização dos dados. (Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP) 

Encaminhamento do ato de atualização do 
cadastro dos membros do CEP/UCSal. 

Confirmação da CONEP da atualização dos 
dados cadastrais dos membros do CEP.  

Elaboração de relatórios semestrais para 
envio a CONEP. (condição estabelecida 
para manutenção dos CEP). (Comitê de 
Ética em Pesquisa - CEP) 

Envio dos relatórios semestrais à CONEP, 
com todos os trabalhos desenvolvidos pelo 
CEP/UCSal durante cada semestre. 

Confirmação da CONEP do recebimento do 
relatório semestral, fator importante para 
darmos continuidade no processo de 
avaliação do projeto junto ao Sistema 
CEP/CONEP, além do processo de 
Renovação do Registro dos CEP/UCSal. 

 

- Nomeação de Coordenador (a) entre os 
membros do Colegiado. (Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP) 

Escolha do novo Coordenador para compor a 
Coordenação do CEP/UCSal em reunião do 
colegiado. 

Confirmação da escolha do nome para 
Coordenador pelo Colegiado. 

 

 

Avaliação de projetos de pesquisa 
institucionais e externos. (Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP) 

Avaliação de projetos internos e externos nas 
reuniões ordinárias que ocorrem mensalmente 
no CEP/UCSal. 

Avaliação de 50 projetos aprovados 
submetidos ao CEP/UCSal. 

Notórias dificuldades por parte de 
alguns pesquisadores no manuseio 
do Sistema da Plataforma Brasil. 

Elaboração de cronograma semestral das 
reuniões do CEP/UCSal. (Comitê de Ética 
em Pesquisa – CEP) 

- Elaboração e divulgação do cronograma no 
site da UCSal. 

- Envio do cronograma a pesquisadores dos 
Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e 
Stricto Sensu UCSal. 

Acompanhamento dos pesquisadores dos 
prazos para submissão. 

A não observância por parte de 
alguns pesquisadores no sentido de 
acompanhar os prazos para 
submissão. 

Convocação dos membros para reuniões. 
(Comitê de Ética em Pesquisa – CEP) 

Envio de pautas mensais das reuniões 
antecipadamente, controle de presença e 
justificativa de ausência. 

Importância da participação dos membros 
para deliberar os pareceres dos projetos de 
pesquisa. 

Transferência de datas nas reuniões. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Edição de pauta e ata de reunião na 
Plataforma Brasil (Requisito obrigatório). 
(Comitê de Ética em Pesquisa - CEP) 

Todas as atas foram editadas na Plataforma 
Brasil de acordo a cada data agendada pelo 
colegiado. 

Cumprimento das orientações da CONEP, 
fortalecendo a parceria entre o 
CEP/CONEP. 

 

Acompanhamento dos prazos para 
submissão. (Comitê de Ética em Pesquisa 
– CEP) 

Monitoramento dos prazos de submissão e 
atendimento às readequações das pendências 
quando necessário. 

Atendimento dos pesquisadores  as 
orientações dos requisitos éticos das 
pesquisas, o que traz a diminuição das 
pendências das pesquisas a este CEP 
submetidas. 

 

Participação na Semana de Mobilização 
Científica (20ª SEMOC) nos dias 23 e 24 
de outubro. (Comitê de Ética em Pesquisa 
– CEP) 

 

Minicurso sobre orientação para elaboração 
de projeto de pesquisa e submissão de projeto 
no Sistema Plataforma Brasil 

- Compreensão sobre pesquisa científica. 

- Princípios éticos na pesquisa nas ciências 
humanas, sociais e com seres humanos. 

 

Aprovação do Regimento geral da Pós-
Graduação Stricto Sensu. (Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação) 

Submissão e validação na reunião do 
CONSUN, no mês de outubro/2016. 

Regulamentação das normas estabelecidas 
pela UCSal, para gestão dos Cursos de Pós-
Graduação “Stricto Sensu”. 

Demora na finalização do texto para 
aprovação. 

Criação do regimento da Editora UCSal 
Press. (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação) 

Submissão do Regimento da Editora no 
CONSUN em outubro de 2017. Viabilizar o início das atividades da Editora. A partir do regimento uma política 

editorial deverá ainda ser implantada. 

Criação, para os processos do PROEXT e 
de seus Núcleos, de indicadores que 
melhor avaliem a eficácia destes 
processos. (Pró-Reitoria e Extensão e 
Ação Comunitária) 

Utilização de “indicadores” empiricamente 
propostos. Busca por organização dos processos. 

Possibilidade de indicadores 
“viciados” e de prejuízos ao processo 
de gestão. 

Contribuição efetiva para a organização de 
gestão da organização, buscando 
melhores resultados. (Centro de Educação 
a Distância) 

- Participação em reunião com o Presidente e 
Vice Presidente da CPA para análise do 
Relatório Escuta UCSal de 2016. 

- Elaboração e aplicação do Plano de Ação e 

 

Feedback de aspectos de melhorias. 

 

Baixa adesão dos alunos para 
responderem as avaliações da CPA 
solicitadas. 
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proposta de melhoria de oferta das disciplinas 
semipresenciais para 2017, a partir dos dados 
apresentados no relatório da Escuta UCSal 
pela CPA. 

- Ações voltadas para gestão da retenção e 
permanência dos alunos, em parceria com o 
Call Center, realizando ligações para os 
alunos que não haviam acessado o ambiente 
virtual de aprendizagem – AVA, após os 
primeiros 30 dias do início do semestre letivo. 

 

 

 

 

- Manutenção do aluno na Instituição. 

Implantação do orçamento do curso. 
(PROGRAD) 

Reuniões mensais programadas com a área 
de orçamento. Tomada de recursos. 

Falta de experiência dos 
coordenadores de curso com esta 
prática. 

Implantação do dashboard de gestão. 
(PROGRAD) 

Discussão com a área de Tecnologia sobre a 
necessidade de indicadores de gestão em 
tempo real. 

Tomada rápida de decisão. Ainda faltam informações 
estratégicas no painel. 

Fonte: CPA – UCSal. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

O planejamento econômico-financeiro para a universidade tem como base o 

orçamento institucional que foi implantado desde  2015 e que traduz a expectativa e 

necessidades das áreas acadêmica e administrativa da universidade. As ações 

realizadas nessa dimensão estão relacionadas, por um lado, à redução de custos e, 

por outro, aos investimentos necessários para o cumprimento do plano de expansão, 

melhoria e consolidação do ensino (cursos de graduação e pós-graduação), da 

pesquisa e de extensão.  

Foram realizadas as seguintes ações em 2017: 

• Redução do contingente de professores e técnicos. 

• Oferta de disciplinas compartilhadas para otimização de recursos. 

• Elaboração de planilhas orçamentárias por curso para priorizar 

investimentos. 

• Redução de custos com locação de imóveis. 

• Participação  em  editais para captação e recurso. 

• Desenvolvimento de parcerias para obtenção de recursos financeiros 

adicionais. 

• Participação da UCSal em jornadas de formação profissional,  nas 

escolas de ensino médio, para divulgação  de seus cursos de 

graduação e melhorar a captação de alunos. 

• Ampliação da oferta de cursos em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, 

cursos de extensão para o público interno e externo e oferta de cursos 

em EAD. 

O grande desafio para esta área é compatibilizar o orçamento com as 

demandas de desenvolvimento da instituição e isso tem sido obtido através do 

acompanhamento da realização dos custos/despesas. A  implantação do 

planejamento orçamentário representa um grande avanço para a Universidade, na 

medida em que  permite o controle efetivo da margem de contribuição de cada 

curso, avaliando quais cursos deverão ser mantidos ou aqueles que poderão ser 

encerrados por inviabilidade financeira.  Tem havido, no período de 2015/ 2017, um 

vínculo mais forte da política orçamentária e alocação de recursos com o processo 

de avaliação institucional, através dos relatórios da CPA, assim como dos insumos 
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dos relatórios do MEC relacionados ao credenciamento institucional e 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos e isso também 

representa uma evolução da Universidade, nessa área, considerando a priorização 

de ações e investimentos em aspectos finalísticos da Universidade e que ainda 

precisam maior  incremento de recursos financeiros para sua efetiva implementação. 

A seguir são apresentadas as ações desenvolvidas pela Universidade, nesta 

dimensão, no ano de 2017. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira – Eixo 4  

Quadro 45: Ações Realizadas na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira – Eixo 4. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Manutenção do custo do curso com base 
no orçado. (Curso de Geografia) 

Baixar o custo do curso com base no orçado.   Investimento no curso pela 
instituição. 

- Aumento do número de alunos para o 
bacharelado. 

- Reativação da licenciatura. 

- Elaboração do curso de especialização: 
“Realidade e Sentido: análise filosófica do 
presente. (Curso de Filosofia) 

Aumento significativo do número de alunos 
matriculados através de matrícula especial, 
transferência externa e portadores de diploma 
no Bacharelado de Filosofia. 

Curso em crescimento. 
A Filosofia ainda é mal compreendida 
pela comunidade acadêmica. 

Visita a Escolas de Ensino Médio, onde os 
professores convidados pelo Coordenador 
do Curso ministraram palestras referentes 
ao perfil geral do curso, qualificação do 
corpo docente e infraestrutura do Curso de 
Biologia. (Curso de Ciências Biológicas) 

Foram realizadas palestras em dez escolas. Divulgação do curso viabilizando a captação 
de estudantes. 

Falta de material publicitário 
(incluindo brindes com a marca 
UCSal) para distribuir aos estudantes. 

Identificação e restauração do quadro 
docente, ação iniciada em 2014.1. (Curso 
de Enfermagem) 

Redução do contingente de Professores. 

- Adequação da proposta pedagógica do 
curso. 

- Professores mais comprometidos com as 
ações pedagógicas. 

- Alunos mais satisfeitos com desempenho 

Necessidade de melhores salários, 
compatíveis com mercado, para 
professores supervisores estágio. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

dos professores e campos de estágio. 

- Otimização e equilíbrio financeiro do 
curso. 

- Compartilhamento de disciplinas com 
outros cursos. (Curso de Engenharia Civil) 

Oferta de disciplinas compartilhadas com os 
Cursos de Engenharia Mecânica e Química. Otimização dos horários das disciplinas. 

Necessidade de contextualizar o 
conteúdo para os três Cursos de 
Engenharia. 

Contratação de professores com perfil 
múltiplo. (Curso de Engenharia Civil) 

Contratação de professores capacitados para 
ministrar mais de uma disciplina no curso. Otimização dos horários dos professores. Salário do professor. 

Planejamento e orçamento do curso. 
(Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Execução da maioria das ações previstas 
para 2017. 

- Elaboração de planejamento das ações para 
2018. 

Estabelecimento da relação entre ações a 
serem implantadas e o orçamento para o 
curso. 

Restrição do orçamento financeiro da 
UCSal. 

Avaliação do corpo técnico e docente para 
desligamento. (Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação) 

Desligamento de técnicos e professores. Melhorar a eficiência financeira. 
Em relação à demissão dos 
Professores Doutores a repercussão 
na comunidade foi muito negativa. 

Monitoramento de editais nacionais e 
internacionais lançados. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Análise de editais. Perspectiva de viabilidade de um 
programa/projeto. 

- Existência de editais incompatíveis 
com a natureza dos programas e 
projetos da UCSal. 

- Subutilização dos serviços do 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

GAPPE. 

- Necessidade de maior proatividade 
na identificação de editais 
compatíveis mediante aproximação 
interna das pessoas com expertise. 

- Necessidade de formatação prévia 
de projetos passíveis de 
financiamento externo. 

- Necessidade de articulações 
interinstitucionais. 

Implantação de uma política permanente 
de análise financeira das propostas 
entregues na extensão, equacionando a 
razão de custo X benefício. (Pró-Reitoria 
de Extensão e Ação Comunitária) 

Elaboração, com assessoria interna, de 
planilhas orçamentárias. Planejamento e controle financeiros. 

- Limitações orçamentárias. 

- Falta de clareza quanto aos 
recursos existentes e a 
disponibilização cumulativa das 
economias feitas. 

Busca por parcerias para o 
desenvolvimento de programas ou projetos 
de extensão. (Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária) 

- Visita a parceiros potenciais. 

- Incentivo às ações interdisciplinares. 

Perspectiva de viabilidade de um 
programa/Projeto. 

- Ausência de material sistematizado 
para apresentação de 
Programas/Projetos. 

- Necessidade de maior proatividade 
na busca por parceiros externos, 
inclusive a iniciativa privada. 

- Momento econômico pouco 
favorável para a captação externa de 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

recursos financeiros. 

Elaboração/gestão de projetos para 
captação de recursos. (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

- Gestão e finalização das atividades do 
projeto financiado pelo CNPq Tecnologia 
social para o desenvolvimento: integrando 
economia solidária e segurança alimentar e 
nutricional, iniciado em 2016. 

- Elaboração de projeto e formalização de 
contrato de prestação de serviços com o 
SEBRAE RJ, para transferência de tecnologia 
social em apoio aos empreendimentos da 
economia popular urbana. 

- Captação de recursos para o pagamento 
de 3 estudantes e 2 técnicos bolsistas, 
compra de equipamentos e material de 
consumo e pagamento de serviços 
terceirizados na área de informática para 
construção do software – SEIVA. 

- Maior eficiência e agilidade nas decisões e 
encaminhamentos para a formalização do 
contrato devido o acompanhamento, desde 
o primeiro momento, pela Pró-Reitora de 
Extensão, pelos departamentos financeiro e 
jurídico da Universidade e o Coordenador do 
Projeto. 

- Contribuição para a sustentabilidade das 
atividades da ITCP UCSal. 

 

Realização do diagnóstico ambiental 
voltado para caracterização e quantificação 
dos resíduos recicláveis, não recicláveis, 
orgânicos e rejeitos gerados nos setores da 
UCSal - Pituaçu. (Pró-Reitoria de Extensão 
e Ação Comunitária) 

Ações realizadas a partir dos projetos de TCC 
do Curso Lato Sensu em Gerenciamento 
Ambiental (expectativa de conclusão: final de 
dezembro de 2017). 

Futura implantação do Plano de Gestão de 
Resíduos da Universidade, com a proposta 
da coleta coletiva em parceria com 
cooperativas de catadores e recicladores. 

Equipe reduzida para realização das 
atividades (processo desenvolvido 
por dois Estagiários voluntários e um 
Professor). 

Ações de sustentabilidade financeira. 
(PROGRAD) 

Otimização de ofertas de turmas. Economia dos recursos e uma melhor 
otimização de novos investimentos. 

Falta de conhecimento do 
Coordenador dos processos de 
gestão relacionados à 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

sustentabilidade. 

Fonte: CPA – UCSal.
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Eixo 5: Infraestrutura Física 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A política da UCSal na dimensão infraestrutura está direcionada a “assegurar 

a infraestrutura física e tecnológica adequada ao desenvolvimento das atividades da 

Universidade, em consonância com a sua missão institucional” (PDI 2016-2020, p. 

31). 

Para atingir esse objetivo, 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. 

No ano de 2017 uma diversidade de  ações Institucionais foram realizadas 

com o intuito de melhorar a qualidade da infraestrutura acadêmica e administrativa 

da Universidade. Esta é uma área que tem crescido de maneira muito expressiva na 

Universidade, sobretudo no período de 2015 a 2017 e que tem contribuído  muito 

para que a UCSal  possa, cada vez mais,  atingir níveis elevados de ensino, 

pesquisa e extensão. Abaixo as principais ações realizadas em 2017: 

 

• Parceria com rede de alimentação multinacional (Sodexo) para 

operacionalizar a lanchonete do campus de Pituaçu. 

• Início das obras do restaurante universitário no campus da Federação. 

• Renovação da frota de veículos. 

• Parceria com a empresa SIMPRESS (sistema de outsourcing de 

impressão em nuvem). 

• Melhoria na infraestrutura física e equipamentos dos laboratórios 

específicos dos cursos de graduação. 

• Implantação do sistema TOTVS para melhorar procedimentos, 

agilidade dos processos e maior comunicação e coesão entre a área 

acadêmica e financeira. 

• Planejamento de espaços físicos, projetos técnicos para obras civis e 

apoio da manutenção predial, projetos de padronização estética e 

mobiliária, adequação dos espaços para os portadores de 
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necessidades especiais e busca de otimização e eficiência energética 

dos campi. 

 

Os quadros a seguir apresentam as obras civis realizadas no período 2015-

2017: 
Quadro 46: Obras civis entregues em 2015. 

OBRAS CIVIS ENTREGUES  EXERCÍCIO 2015 
OBRA/SERVIÇO CAMPUS ÁREA/m² 

1 
º S

EM
ES

TR
E 

SALA PROFESSORES BLOCO A PITUAÇU 85 

SALA PROFESSORES BLOCO B PITUAÇU 115 

SALA PROFESSORES FEDERAÇÃO 134 

SALA DOS COORDENADORES NAC1 PITUAÇU 184 

SALA COORDENADORES NAC 2 PITUAÇU 157 

SALA COORDENADORES NAC 1 E 2 FEDERAÇÃO 138 

NDE'S (4 SALAS) PITUAÇU 55 

NDE'S (3 SALAS) FEDERAÇÃO 50 

EAD PITUAÇU 140 

PAE LAPA 167 

REQUALIFICAÇÃO ECOA BLOCO B PITUAÇU 234 

2 
º S

EM
ES

TR
E 

CABINE DE CADASTRO PITUAÇU 5 

FAIXA ELEVATÓRIA DE PEDESTRES PITUAÇU 36 
REFORMA LABORATÓRIO HABILIDADES 
ENFERMAGEM PITUAÇU 70 

ACESSIBILIDADE CATRACA PNE FEDERAÇÃO 6,5 

PISO TÁTIL PASSEIO EXTERNO FEDERAÇÃO 200 

REFORMAS SALAS A101 A A108 FEDERAÇÃO 528 
REFORMA LAB. DE SAUDE 1º E 2º SUBSOLO (1ª 
ETAPA) PITUAÇU 280 

REQUALIFICAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA FEDERAÇÃO 510 

GUARITA ACESSO 2 FEDERAÇÃO 7,35 

AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO ENTRADA P2 PITUAÇU 240 

PLENUS PITUAÇU 70 

ACADEMIA - EDUCAÇÃO FÍSICA BLOCO -B PITUAÇU 266 

AUDITÓRIO (BLOCO A) PITUAÇU 175 

LOUNGE (BLOCO A) PITUAÇU 70 

CAPELA (BLOCO A) PITUAÇU 70 
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OBRAS CIVIS ENTREGUES  EXERCÍCIO 2015 
OBRA/SERVIÇO CAMPUS ÁREA/m² 

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA PITUAÇU 68 
SUBDIVISÃO SALAS B101AB, B102AB, B103AB (BLOCO 
B) PITUAÇU 210 

 
 

Fonte: Administração Executiva -UCSal. 
 TOTAL 4.270,85 

 

Quadro 47: Obras civis entregues em 2016. 
OBRAS CIVIS ENTREGUES  EXERCÍCIO 2016 

OBRA/SERVIÇO CAMPUS ÁREA/m² 

1 
º S

EM
ES

TR
E 

SUBDIVISÃO SALAS A101AB, A102AB, A103AB (BLOCO A) PITUAÇU 210 

REQUALIFICAÇÃO BIBLIOTECA PITUAÇU 750 

UNIDADE DE ENFERMAGEM PITUAÇU 140 

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS PITUAÇU 70 

SALAS DE MÚSICA 104 A 108 (BLOCO B) PITUAÇU 210 

LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DIETÉTICAS - NUTRIÇÃO PITUAÇU 70 

TRANSFERÊNCIA CPD PITUAÇU 70 

REQUALIFICAÇÃO ESTACIONAMENTO P1 PITUAÇU 20000 

PISO TÁTIL BLOCO A PITUAÇU 198 

2 
º S

EM
ES

TR
E 

PRÉDIO PÓS-GRADUAÇÃO - BLOCO C PITUAÇU 600 

RAMPA ACESSIBILIDADE LABORATÓRIOS BLOCO A PITUAÇU 50 

LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO (FOTO e VÍDEO) PITUAÇU 750 

GABINETE REITORIA PITUAÇU 70 

SALA DE SEGURANÇA PITUAÇU 50 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PITUAÇU 300 

 

Fonte: Administração Executiva -UCSal. 
 TOTAL 23338 

 
Quadro 48: Obras civis entregues em 2017. 

PLANILHA DE OBRAS CIVIS ENTREGUES  EXERCÍCIO 2017 

OBRA/SERVIÇO CAMPUS ÁREA/m² 

1 
º S

EM
ES

TR
E CAFÉ SODEXO PITUAÇU 100 

REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS PITUAÇU 70 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUTOS FEDERAÇÃO 100 

SECRETARIA DIREITO FEDERAÇÃO 10 

SUBDIVISÃO SALAS A118 E A119 PITUAÇU 140 
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PLANILHA DE OBRAS CIVIS ENTREGUES  EXERCÍCIO 2017 

OBRA/SERVIÇO CAMPUS ÁREA/m² 

PASTORAL UNIVERSITÁRIA PITUAÇU 50 

TRANSFERÊNCIA REITORIA PITUAÇU 600 

PISO TÁTIL BLOCO B PITUAÇU 365 

REQUALIFICAÇÃO ESTACIONAMENTO GABINETE PITUAÇU 70 

2 
º S

EM
ES

TR
E 

REQUALIFICAÇÃO BANHEIROS BLOCO A ETAPA-1 PITUAÇU 70 

REQUALIFICAÇÃO LABORATÓRIO DE SOLOS PITUAÇU 80 

ESPAÇO GOURMET PARA REFEIÇÃO ALUNOS PITUAÇU 150 

AUTOMAÇÃO PORTÃO P2 PITUAÇU 20 

PRAÇA DO JAMBEIRO FEDERAÇÃO 374 

CAFÉ SODEXO FEDERAÇÃO 30 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO FEDERAÇÃO 264 
Fonte: Administração Executiva -UCSal. 
 TOTAL 2.493 

 

A seguir é apresentado um resumo mais detalhado do que foi realizado nesta 

área de infraestrutura física, nas diversas instâncias da Universidade, de acordo com 

os relatórios de gestão 2017 dos diversos setores da instituição. 

 

Área de Segurança   

• Implantação de rondas eletrônicas 24h nas áreas perimetrais. 

• Implantação e integração do sistema de CFTV (instalação de 178 

câmeras de segurança distribuídas nos campi). 

• Treinamento da equipe de Segurança, Recepção e Operadores de 

Monitoramento. 

• Implantação do Projeto “Cultura de Segurança e Bem estar” com a 

instalação de câmeras de vídeo em vários pontos da Universidade. 

• Realização de Análise de Risco em todas as Unidades da UCSal,   

de acordo com a ISSO 31000. 
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Laboratórios de Informática 

• Manutenção preventiva e manutenção corretiva dos equipamentos. 

• Melhorias com aquisição de novos computadores, autoserviço de 

impressão baseado em cotas, contando neste espaço com 

scanners e gravadores de CD e aquisição de softwares específicos 

para atender às demandas dos cursos. 

• Suporte gerencial com desenvolvimento de postos avançados em 

todos os campi através do Núcleo de Apoio ao Usuário (NAU). 

• Melhor definição da relação equipamentos/aluno/curso a partir da 

quantidade de alunos e da demanda por recursos de informática. 

 

Laboratórios Especificos 

• Biomedicina: reformas no Laboratório de Análises Clínicas (em 

processo de aquisição de software de gestão. O laboratório já é 

usado em atividades práticas do curso). 

• Comunicação – Publicidade e Propaganda:  

• Laboratório de Macintosh: atualização de software. Usado na 

formação inicial para a implantação da WEBTV. 

• Manutenção de Estúdio de TV e Estúdio de Fotografia. 

• Enfermagem: manutenção da Unidade de Saúde e Laboratórios de 

habilidades. 

• Nutrição:  

• Reforma do Laboratório de técnicas dietéticas (em comum 

com Gastronomia).  

• Manutenção Laboratórios de práticas nutricionais. 

• Engenharias 

• Reforma do Laboratório de Solos (Engenharia Civil). 
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• Avaliação para aquisição da Bancada de Troca e Bancada de 

Fluídos Pneumáticos (Engenharia Química e Mecânica). 

• Projeto do Escritório Público de Assistência Técnica gratuita à 

comunidade. 

• Educação Física 

• Manutenção da Academia Escola. 

• Ciências Biológicas: intervenções físicas e de equipamentos no 

Laboratório de Meio Ambiente (LEMA) e ECOA. 

• Arquitetura: implantação do Laboratório de Informática, manutenção 

da sala de maquetes. 

• Direito: melhoria das instalações físicas dos Núcleos de Práticas 

Jurídicas. 

 
Biblioteca   

• Ampliação da infraestrutura física da Biblioteca no campus de 

Pituaçu. 

• Implantação da Sala de multirrecursos (recursos de acessibilidade e 

de tecnologia assistiva – scanner leitor de texto com voz, máquina 

de escrever em braile, leitor de tela, teclado ampliado para baixa 

visão, mesa para cadeirante, dicionário libras x língua portuguesa). 

• Ampliação do acervo de cada curso, de acordo com as diretrizes do 

MEC. 

• Implantação do Repositório Institucional, reunindo, em um único 

local virtual, o conjunto da produção científica e acadêmica da 

Universidade. 

• Implantação de programas gratuitos de antiplágio nos 

computadores dos LAMIS e Bibliotecas. 
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• Cursos de Capacitação de pessoal, participação dos funcionários e 

estagiários. 

 

Tecnologia da Informação – TI  

 
• Implantação de sistema acadêmico na Pós-Graduação Lato Sensu. 

• Implantação do ERP RM TOTVS para gestão acadêmica e 

administrativa em substituição aos demais sistemas utilizados. 

• Retomada do projeto de implantação de acesso sem fio nos campi.  

• Parceria com a empresa SIMPRESS (sistema de outsourcing de 

impressão em nuvem) descentralizando o serviço de impressões e 

utilização de uma única sala para este fim. 

• Implantação da secretaria acadêmica digital (SeAD) e do modelo de 

Pasta Digital do Aluno (PDA). 

• Implantação do Google for Education (ferramentas que auxiliam os 

processos de ensino-aprendizagem). 

• Ampliação dos serviços disponibilizados no Portal do Aluno. 

• Implantação do Portal do Funcionário. 

• Atualização de servidores. 

 

A seguir apresenta-se um quadro complementar com as ações desenvolvidas 

pela Universidade, nesta dimensão. 
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Principais ações realizadas na Dimensão 7: Infraestrutura Física – Eixo 5  

Quadro 49: Ações Realizadas na Dimensão 7: Infraestrutura Física – Eixo 5. 
Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 

Proposta, da Coordenação de Curso, de 
estruturação de um laboratório de 
habilidades em Nutrição. (Curso de 
Nutrição) 

Entrega do espaço físico, mobiliário e 
equipamentos do laboratório de Nutrição (sala 
B209) no início do semestre 2017.1. 

Realização de aulas práticas nas áreas de 
Nutrição Clínica e Educação Alimentar e 
Nutricional; desenvolvimento de atividades 
de extensão e pesquisa. 

 

Atualização das bibliografias básicas e 
complementares. (Curso de Biomedicina) 

Foram adquiridos novos exemplares (de  
livros já existentes e, também, novas 
referências) neste ano. 

Melhoria da qualidade dos estudos pelos 
alunos, com mais opções de livros, nestes 
quesitos ficamos com conceito máximo pelo 
MEC. 

Observamos que a melhor política 
neste quesito deveria ser a de 
bibliografia digital, entretanto o custo 
para aquisição destas é muito alto. 

Utilização do Laboratório de análises 
clínicas para demandas intra e extra 
institucionais. (Curso de Biomedicina)  

Além das atividades de ensino e pesquisa, o 
laboratório foi utilizado para a realização de 
atividades de extensão e estágio 
supervisionado. 

Realização de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão de alta qualidade; os 
alunos tiveram treinamento nos diversos 
setores oferecidos; o laboratório também foi 
utilizado para os alunos realizarem estágio 
curricular supervisionado de 150 horas. 

É necessária ainda a contratação de 
um corpo técnico qualificado para 
executar as atividades deste 
laboratório, além de permitir atender 
com qualidade às demandas 
externas. 

Implantação dos Laboratórios das 
disciplinas profissionalizantes do curso. 
(Curso de Engenharia Mecânica) 

- Elaborado plano de aquisição dos 
equipamentos, área para abrigá-los e 
estimativa de custo. 
- Aquisição das bancadas de Troca Térmica. 
- Planta Piloto e de Fluidos pneumáticos. 

Atender recomendação do MEC. Custo. 

Levantamento de bibliografia mínima 
necessária para os cursos. (Curso de 
Engenharia Mecânica e Engenharia 
Química) 

Revisado o levantamento da necessidade 
levando-se em conta a aquisição da “Minha 
Biblioteca” e o “Science Direct” . 

Atender recomendação do MEC. Custo. 

Softwares de Engenharia Química – 
Aspen. (Curso de Engenharia Química) 

Identificados e selecionados os softwares 
essenciais ao ensino da Engenharia Química 
atual. Licença renovada – 150 usuários. 

Colocar o ensino da Engenharia Química no 
estado da arte. 

- Custo. 

- Infraestrutura de hardware. 

Adequação laboratórios de química. (Curso 
de Engenharia Química) 

Consolidada a gestão da utilização dos 
espaços dos laboratórios de química 
localizados no prédio A, incluindo o LEMA, de 
modo a atender a todas as disciplinas de 

Disponibilização de espaços para as aulas 
práticas de todas as disciplinas de química. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
química. 

Implantação dos Laboratórios das 
disciplinas profissionalizantes de 
Engenharia Química. (Curso de 
Engenharia Química) 

- Elaborado plano de aquisição dos 
equipamentos, área para abrigá-los e 
estimativa de custo.  

- Foram adquiridas as bancadas de Troca 
Térmica; Planta Piloto e equipamentos para 
processo cervejeiro. 

Atender recomendação do MEC. Custo. 

Aquisição de novos equipamentos para os 
laboratórios. (Curso de Geografia) 

Aquisição de novos equipamentos para os 
laboratórios. Qualificar a aprendizagem e a pesquisa. Custos. 

Aquisição de novos livros, com vistas à 
visita da Comissão do MEC. (Curso de 
Música) 

Os novos livros chegaram em tempo hábil. 
A renovação da bibliografia contribui para 
que o Curso se mantenha atualizado frente 
às necessidades e demandas do atual 
mercado. 

 

Solicitação da manutenção preventiva dos 
equipamentos de eletroterapia e ar 
condicionados da UNAFISIO e 
Laboratórios multiuso de Fisioterapia e 
Programa de Gerenciamento de Resíduos. 
(Curso de Fisioterapia) 

- Contratos de manutenção foram firmados. 

- Programa de Gerenciamento de Resíduos  
foi elaborado. 

- Laboratórios melhor equipados. 

- Adequação com as exigências da 
Vigilância Sanitária. 

 

Limitação financeira da UCSal. 

Solicitação de compra de material de 
consumo e permanente, além de limpeza e 
organização do ambiente e do material em 
condições de uso da UNAFISIO e dos 
Laboratórios Multiuso de Fisioterapia. 
(Curso de Fisioterapia) 

- Os materiais de consumo têm sido 
comprados com regularidade, e alguns 
equipamentos solicitados já foram adquiridos. 

- A limpeza da UNAFISIO está de acordo com 
o que pede a norma, mas os laboratórios 
ainda estão em situação de inconformidade. 

- Os equipamentos que não foram comprados 
aguardam autorização do setor financeiro. 

- Melhor apresentação dos Laboratórios do 
Curso. 

- Adequação com as exigências da 
Vigilância Sanitária. 

- Limitação de recursos financeiros. 

- Limpeza precária dos Laboratórios 
resultante da dificuldade de diálogo e 
ineficiência dos prestadores de 
serviço de limpeza alocados nos 
Laboratórios de Saúde exceto 
UNAFISIO. 

 

Fazer um levantamento do acervo da 
biblioteca, atualizar e ampliar o acervo e 

- Organização dos Planos de Ensino e a 
identificação dos livros que devem ser 

Oferecer um acervo amplo e atualizado aos 
estudantes de Fisioterapia. 

Subutilização dos serviços oferecidos 
pela Biblioteca por alunos e 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
solicitar compra para renovação dos livros. 
(Curso de Fisioterapia) 

adquiridos. 

- Solicitação de aquisição de exemplares. 

Professores. 

Ações em busca da Sustentabilidade da 
UNAFISIO e da ampliação da sua 
capacidade de atendimento à comunidade: 

- Fomento de parcelas com empresas para 
o uso do espaço da clínica para 
atendimento. 

- Aluguel do espaço da UNAFISIO para 
práticas e Cursos de Extensão e de Pós-
Graduação, em especial  nos turnos 
vespertino, noturno e finais de semana. 

- Estabelecimento de convênio com o SUS 
e com empresas de planos de saúde 
complementar. (Curso de Fisioterapia) 

- Disponibilização do espaço para Curso de 
Pós-Graduação de Fisioterapia em Traumato-
ortopedia (ainda sem remuneração). 

- Ambiente atrativo e espaçoso. 

- Recursos humanos e materiais. 

Ausência da documentação exigida 
para estabelecer parcerias/convênios. 

Disponibilização da UNAFISIO como 
campo de prática de disciplinas teóricas e 
para eventos gratuitos promovidos pelo 
Curso, em especial nos turnos vespertino e 
noturno. (Curso de Fisioterapia) 

- Revisão dos planos de ensino com inserção 
de atividades a serem desenvolvidas nas 
dependências da UNAFISIO. 

- Disponibilização do espaço para a realização 
dos minicursos da 19ª SEMOC. 

Espaço físico, recursos humanos e materiais 
adequados para práticas fisioterapêuticas. 

UNAFISIO sem recursos humanos 
para funcionamento no período 
noturno. 

Troca dos condicionadores de ar nos 
laboratórios de prática. (Curso de Ciências 
Biológicas) 

Reuniões com o Pró-Reitor Administrativo, 
Pró-Reitor de Graduação e Assessoria de 
obras e o Administrador do campus para 
viabilizar a troca dos condicionadores. 

Melhora da climatização nas salas e 
diminuição do barulho gerado pelos 
condicionadores de ar antigos. 

Foram trocados condicionadores de 
ar em todos os laboratórios. 

Adequação do Laboratório de Habilidades. 
(Curso de Enfermagem) 

Operacionalização das atividades do 
Laboratório de Habilidades de Enfermagem. 

O Laboratório iniciou as atividades com  2 
componentes curriculares do Curso de 
Enfermagem. 

Incorporar outros componentes 
curriculares. 

Prospecção do prédio do serviço escola de 
Psicologia. (Curso de Psicologia) 

Reuniões com NDE e Pró-Reitoria de Adequação às necessidades previstas. Limitação de recursos financeiros 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Graduação. para realização das solicitações. 

Revisão dos títulos adquiridos quando do 
pedido de autorização do Curso. (Curso de 
Psicologia) 

 Organização dos Planos de Ensino e a 
identificação dos livros que devem ser 
adquiridos. 

Oferecer um acervo amplo e atualizado aos 
Estudantes de Psicologia. 

Substituição dos serviços oferecidos 
pela Biblioteca por alunos e 
Professores. 

Aquisição de mobiliário. (Curso de 
Gastronomia) 

Compra realizada.   

Reforma dos Laboratórios. (Curso de 
Gastronomia) 

Reforma dos Laboratórios. Adequação à necessidade mercadológica. Necessidade de mais um laboratório 
de práticas. 

Climatização e ampliação de recursos 
audiovisuais em salas de aulas. (Curso de 
Engenharia Civil) 

Instalação de ar condicionado e data show em 
salas de aulas. 

Melhoria e ampliação de recursos didáticos 
audiovisuais. 

- Recursos financeiros. 

- Prazo. 

Melhoria e adequação dos Laboratórios de 
Mecânica dos Solos. (Curso de Engenharia 
Civil) 

Reforma dos Laboratórios de Mecânica dos 
Solos. Melhor acomodação dos estudantes. Recursos financeiros e prazo. 

Manutenção e melhora da infraestrutura 
laboratorial. (Curso de Comunicação – 
Publicidade e Propaganda) 

- Manutenção da infraestrutura laboratorial 
com pintura, recuperação de espaços que 
foram desgastados com o uso dos estúdios. 

- O camarim dos estúdios Santa Clara 
recebeu um ar condicionado e alguns móveis. 

- Garante a qualidade das produções dos 
estudantes nos produtos oriundos das 
disciplinas e dos projetos extraclasse. 

- Maior conforto dos atores e/ou modelos 
que usam os estúdios. 

 

Aquisição de 1 pia com 2 torneiras para o 
Laboratório de Arquitetura e Urbanismo 
(Sala de Maquetes – Sala 113). (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Compra do equipamento. 

- Instalação efetivada. 

- Possibilidade de ealização de trabalhos de 
maquete com gesso e argila.  

Implantação do Laboratório de 
Documentação digital (LabDoc). (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo) 

- Implantação do Laboratório em Fevereiro de 
2017. 

- Compra de 3 trenas metálicas 7,5 M; 2 
trenas de fibras, 50 M; 3 trenas digitais, com 
medidor de distância a laser, 18 M; 1 trena 

- Realização de atividades de cadastro pelos 
Estudantes do Curso. 

- Possibilidade de precisão na realização 
das tarefas propostas pelo LabDoc. 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

291 
 

Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
digital, com medidor de distância a laser, 40 M  
(LabDoc). 

- Criação de Grupo de Trabalho para 
elaboração de projeto de estudantes para 
concorrer no Concurso nacional do CBCA – 
Centro Brasileiro da construção em Aço, 
Orientação: Profas. Roselena Gonzalez 
Borges e Cristina Filgueiras Araujo. 

- Realização de atividades interdisciplinares 
com outros Cursos da UCSal. 

Implantação do Laboratório de Desenho e 
Representação Gráfica Digital (LabARQ). 
(Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

- Confecção e implantação de mobiliário. 

- Aquisição de 21 computadores com os 
programas gráficos (AutoCad; Revit e 
Sketup). 

- Aquisição de quadro. 

- Aquisição de Datashow. 

- Viabilização da oferta das disciplinas de 
Projeto de Arquitetura. 

- Disponibilidade de espaço para realização 
de trabalhos e atividades fora do horário de 
aula. 

 

Aquisição de títulos em 2017 nas áreas de 
projeto, teoria e história da arquitetura e 
urbanismo e informática para o acervo do 
Curso. (Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

Compra de livros efetivada. 
Ampliação do acesso ao conhecimento e 
atualização.  

Solicitação de compra e instalação de 
equipamento simulador de trajetória solar – 
(disciplina de Conforto Ambiental I). (Curso 
de Engenharia Civil) 

Envio do orçamento para a Pró-Reitoria de 
Graduação. 

Possibilidade de precisão na realização das 
tarefas propostas pelo Curso. 

Restrição do orçamento financeiro da 
UCSal. 

Organização e manutenção das salas de 
aula com a participação de Professores e 
alunos, além dos funcionários da 
instituição. (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) 

Criação de rotinas para descarte e reciclagem 
dos materiais utilizados em sala de aula (Sala 
de Maquetes). 

Melhor utilização dos espaços.  

Criação do espaço para o Lato Sensu em 
Pituaçu. (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Pequena reforma no prédio da Pós- O campus Pituaçu passa a abrigar cursos de 
Demanda de um espaço maior, 
principalmente se o Lato Sensu 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Graduação) Graduação em Pituaçu. especialização em MBA. crescer em número de alunos. 

Mudança do Programa de Planejamento 
Territorial para o campus Pituaçu. (Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) 

Mudança realizada. 

Aproximação com o Programa de 
Planejamento Ambiental e com os cursos de 
graduação de Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharias e Administração. 

O prédio da Pós-Graduação de 
Pituaçu se tornou pequeno para 
acolher este Programa, além de 
outras atividades da Pró-Reitoria. 

Promoção da infraestrutura física para o 
adequado funcionamento dos Núcleos e 
das atividades de Extensão. (Pró-Reitoria 
de Extensão e Ação Comunitária) 

- Transferência do setor da Palma para o 
campus de Pituaçu. 

- Negociações internas para melhor 
caracterização do NIASC na Federação e em 
Pituaçu: fusão de espaços e identidade visual. 

- Articulação entre a Sala Verde e o Curso de 
Arquitetura e Urbanismo para a concepção do 
projeto da Sala Verde em Pituaçu, a partir do 
uso de containers. 

Aproximação física dos setores estratégicos 
para a realização das atividades. 

- Falta de identidade visual e cesso 
independente. 

- Restrições de espaço físico nos dois 
campi. 

- Restrições orçamentárias. 

 

- Condicionamento do projeto ao 
calendário acadêmico por se trata de 
uma atividade feita por alunos, sob 
supervisão de um Docente do Curso. 

- Necessidade de busca por recursos 
financeiros para viabilização do 
projeto. 

Compra de equipamentos que são 
sistematicamente utilizados em eventos 
(toldo, stands, expositores, entre outros). 
(Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária) 

- Confecção de toalhas e aquisição de cooler 
para eventos extencionistas. 

- Confecção de tablado reaproveitável de 
madeira para a Feira de Integração (UCSal 
em Movimento) 

- Possibilidade de uso em outras ações 
institucionais. 

- Independência para organização das 
ações. 

- Restrições orçamentárias. 

- Possibilidade de prejuízo à 
qualidade do evento e, 
consequentemente, à imagem 
institucional. 

Levantamento e identificação das espécies 
botânicas existentes nos jardins 
internos/externos da UCSal (campus de 
Pituaçu), visando a sua utilização como 

Identificação de todas as espécies. Potencial interdisciplinar da ação 
(Arquitetura, Pedagogia e Biologia) 

Inexistência de equipe para 
planejamento e acompanhamento. 
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espaços educativos.  (Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária) 

Plotagem de laboratórios para melhor 
visualização de alunos e prospects. 
(ASCOM) 

Projeto piloto feito no bloco A de Pituaçu. 
Valorização dos espaços internos da 
Universidade e divulgação para visitantes.  

Preparação de sala para atendimento de 
alunos calouros. (ASCOM) 

Criação de uma sala de matrícula que atende 
todos os calouros, próximo à sala da 
Comunicação. 

O calouro tem um atendimento exclusivo, 
acolhedor e o ambiente colabora para 
conversão em matrícula. Além disso, o 
atendimento ao veterano fica menos 
sobrecarregado. 

 

Intervenções nos campi. (ASCOM) 

Modificação na comunicação visual dos campi 
para que todos os funcionários/alunos 
vivessem a transformação da Nova UCSal. 
Além disso, foram colocados puffes nos 
campi. 

Os alunos e colaboradores se sentiram mais 
acolhidos e ficaram mais tempo nos espaços 
da Universidade, além de identificarem a 
nova identidade nos espaços. 

Dificuldade de fazer a troca completa 
da marca em todos os espaços da 
Universidade. 

Elaboração do Manual de procedimentos 
da Biblioteca. (Biblioteca) 

O manual está em construção.   

Migração do Sistema SAGRES para o 
PERGAMUM. (Biblioteca) 

Implantação realizada.   

Aquisição de livros para todos os cursos de 
acordo com as atualizações das matrizes 
curriculares. (Biblioteca) 

Aquisição parcial (Enfermagem, Educação 
Física, Biomedicina, RH – EAD, Nutrição).   

Implantação de programas antiplágio. 
(Biblioteca) 

Instalação de programas antiplágio gratuitos 
nos computadores dos LAMIs e das 
bibliotecas. 

As ferramentas possibilitam a identificação 
de plágio em documentos de diversos 
formatos e apresentam relatórios sobre a 
análise realizada. 

 

Continuidade da substituição do Sistema 
de Gestão Integrada (ERP), adquirido junto 
à SISPRO, pela solução da empresa 
TOTVS. A solução contempla os sistemas 

Implantado os módulos restantes, sendo: 
suprimentos, contratos, orçamento, avaliação 
e pesquisa, graduação, pós-graduação e 

Solução mais robusta, totalmente integrada, 
aderente às necessidades da instituição e 
consolidada no mercado. 

Adaptação por parte da área usuária 
com a nova ferramenta e com as 
mudanças de processos. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
de folha de pagamento, contabilidade, 
contas a pagar, tesouraria, patrimônio, 
graduação, pós-graduação, contas a 
receber, saúde. (TI) 

extensão. 

Implantação do projeto Google for 
Education. (TI) 

- Implantado o projeto para todos os 
professores, alunos da graduação e todo o 
setor administrativo. 

- Consultoria da empresa Nuvem Mestra para 
implantação deste projeto. 

O projeto Google for Education oferece 
ferramentas voltadas para produtividade, 
comunicação e colaboração de toda 
comunidade da Universidade, 
proporcionando, inclusive, práticas de 
metodologias ativas de aprendizagem. 

Adesão do corpo docente ao projeto, 
em função da utilização de recursos 
tecnológicos e de aspectos culturais. 

Implantação da nova rede sem fio (WIFI) 
nos campi. (TI) 

Implantada a primeira fase (de suas), com 
cobertura de 75% dos campi, com 
equipamentos de alta performance (Ruckus). 

Segunda etapa em fase de implantação. 

Mobilidade de toda a comunidade em todos 
os ambientes dos campi. Este projeto é 
fundamental para o sucesso do projeto 
Google dor Education. 

Alto custo dos equipamentos e ainda 
em fase de adaptação, em função do 
aumento de demandas de conexões 
dos usuários. 

Reestruturação da infraestrutura do 
DATACENTER. (TI) 

Aquisição de Storage; Servidores, Licença de 
Software de Virtualização; Aquisição de 
Solução de Backup em disco. 

- Garantir disponibilidade de serviços, 
segurança das informações, alta capacidade 
de armazenamento, alto desempenho no 
acesso e tratamento das informações. 

- Faz-se necessária a aquisição de novos 
servidores, uma vez que os servidores que 
hoje atendem a Instituição não dispõem de 
recursos adequados e seguros para 
alocação de serviços críticos, o que pode 
causar instabilidade, paralizações e até 
perda de informações. 

-Gerenciamento centralizado de todos os 
servidores. 

- Diminuição da janela de backup e o tempo 
de restore, garantindo uma segurança maior 
das informações. 

Alto custo de aquisição. 
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Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
Implantação de sistema de Outsourcing de 
impressão, mobilidade e controle de cotas 
para discentes. (TI) 

Implantada a solução SIMPRESS para 
outsourcing de impressão, garantindo maior 
mobilidade e gestão para os discentes. 

Mobilidade e gestão de cotas mensais de 
impressão. 

Dificuldade na mudança de cultura 
entre a comunidade. 

Implantação de sistema profissional de 
CALL CENTER. (TI) 

Implantado o sistema Interact (Digitro) e toda 
a infraestrutura necessária para a Central de 
Atendimento da Universidade. 

Alto ganho na gestão e operacional de 
receptivo e ativo da Central de Atendimento. 

Treinamento da equipe de operação 
do CALL CENTER. 

Substituição do sistema de gestão das 
bibliotecas pelo Sistema Integrado de 
Bibliotecas PERGAMUM. (TI) 

Implantado o sistema PERGAMUM e 
integrado ao ERT TOTVS RM. 

O sistema contempla as principais funções 
de uma biblioteca, funcionando de  forma 
integrada, com o objetivo de facilitar a 
gestão dos centros de informação, 
melhorando a rotina diária com os seus 
usuários. 

Capacitação da área usuária para o 
novo sistema. 

Disponibilização do Espaço Físico para 
Escritório de Engenharia Pública e 
Arquitetura. (PROGRAD) 

Reuniões para escolha de um local 
estratégico para o escritório. 

- Integração entre os cursos de engenharia 
civil e arquitetura. 

- Parceria com a Prefeitura Municipal de 
Salvador. 

Não há em Salvador um escritório de 
referência nesta área. 

Criação/reforma de novos laboratórios de 
ensino. (PROGRAD) 

Planejamento junto ao financeiro da 
implantação/reforma de laboratórios de ensino 
para cursos da UCSal: Arquitetura, 
Comunicação,  Informática, Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 
Arquitetura, Fisioterapia, Biomedicina, 
Nutrição, Gastronomia e Ciências Biológicas. 

Apresentação de novas estruturas de 
laboratórios para a comunidade acadêmica. 

Baixo compartilhamento de 
laboratórios de áreas afins. 

Fonte: CPA – UCSal. 
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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 2017,  

ressaltando, numa coluna comparativa, a avaliação das metas que foram 

alcançadas, as que foram parcialmente  alcançadas e as que não foram alcançadas. 

São utilizadas 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. 

Apresenta-se, ainda nesta seção, outro quadro complementar com uma 

análise mais detalhada das ações que foram realizadas pela UCSal, no período 

2015/2017, justificando as informações do Quadro anterior. 

 Esta análise foi realizada levando em consideração as sínteses descritivas 

das ações desenvolvidas e implantadas na UCSal, no período 2015-2017, 

apresentadas pelos Relatórios de Gestão das   diferentes vertentes de atuação da 

Universidade; os resultados dos Relatórios de Autoavaliação elaborados  pela CPA, 

os Relatórios da Avaliação Externa realizados pelas Comissões do Mec, dos 

Relatórios Setoriais encaminhados à CPA pelas Pró-Reitorias, Coordenadores de 

cursos e chefes de setores, a avaliação Simulada do Recredenciamento Institucional 

elaborada pelos integrantes da Comissão interna do PDI e  os indicadores do 

Instrumento de Avaliação Externa do Ministério de Educação (MEC 2014).  

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 50: Situação das Metas do PDI 2016-2020, por dimensão do SINAES. 

METAS SITUAÇÃO EM 2017 
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 
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METAS SITUAÇÃO EM 2017 
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 

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 
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METAS SITUAÇÃO EM 2017 

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 

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 
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METAS SITUAÇÃO EM 2017 
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 metas distribuídas por Dimensões do SINAES, para serem 

alcançadas ao longo de 5 anos. Desde 2016, parte dessas metas já vêm sendo 

implantadas na UCSal e até ao final de 2017, de acordo com o Quadro anterior, 

dessas 75 metas, 37 já foram alcançadas integralmente, 30 foram alcançadas 

parcialmente e apenas 8 ainda não foram alcançadas, mas que farão parte do 

planejamento estratégico dos próximos anos.  

 Apresenta-se, a seguir, um segundo quadro resumo, com a síntese descritiva 

das ações que a Universidade desenvolveu no período 2015/2017, justificando as 

informações do quadro anterior, e um balanço da situação da realidade atual da 

Universidade, tomando como parâmetro de análise, os Eixos e Dimensões do 

SINAES e os indicadores do instrumento de avaliação externa para fins de 

recredenciamento. 

 

Quadro 51: Eixos, Indicadores e descrição das ações realizadas. 
EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

INDICADORES/MEC DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS – 2015/2017  

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

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional/UCSal, contemplam, desde 2015, dados 
e análises qualitativas, com demonstração da evolução e das melhorias da 
Universidade, em decorrência dos processos avaliativos coordenados pela CPA. 

Projeto/processo de Autoavaliação 
Institucional.  

A CPA elaborou o Projeto de Autoavaliação Institucional, os processos avaliativos 
estão implantados e consolidados na Universidade, com aplicação de pesquisas 
avaliativas periódicas com toda a comunidade acadêmica (estudantes, professores e 
funcionários).  

O projeto prevê uma etapa de sensibilização de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica assim como a apropriação de seus resultados por esses segmentos. 
Prevê ainda a elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados 
diversificados como questionários e entrevistas, assim como a divulgação dos 
resultados relativos à autoavaliação. 

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional são elaborados a cada ano, 
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apresentados e divulgados entre  a comunidade Universitária e usados como 
instrumento de gestão para a tomada de decisão pela Reitoria, Pró-Reitores, 
Coordenadores de Curso e Chefes de Setores. 

O processo é bem estruturado e consegue atender às necessidades institucionais, às 
demandas de funcionários, docentes e estudantes, o que resulta em informações 
estratégicas para o desenvolvimento institucional. 

Autoavaliação Institucional: participação da 
comunidade acadêmica.  

A participação da comunidade acadêmica nas pesquisas avaliativas desenvolvidas 
pela CPA tem, aproximadamente, 12% de participação, em média, entre estudantes, 
professores e funcionários.  É uma participação baixa, constituindo-se  este aspecto,   
ainda,  um desafio para a área de Autoavaliação Institucional. 

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

Os resultados dos processos de Autoavaliação Institucional são publicados no portal 
da UCSal, na página da CPA e encaminhados aos Pró-Reitores, Coordenadores e 
Chefes de Setores.  

A UCSal tem obtido bons conceitos nas avaliações externas realizadas no período 
2015-2017, tendo alcançado conceito maior ou igual a 3, em todas as avaliações. 

Os resultados dos relatórios das avaliações externas são sistematizados pela CPA e 
analisados com os Coordenadores dos cursos de graduação e aproveitados como 
instrumento de gestão. 

Várias ações têm sido realizadas para divulgação dos resultados como: reuniões com 
os Coordenadores de Curso para apresentação dos resultados dos processos 
avaliativos; visitas às salas de aula para apresentação dos resultados e  elaboração 
de campanhas institucionais com cartazes, jornais murais, e-mail marketing e 
divulgação nas redes sociais. 

É necessário, ainda, melhorar o uso dos resultados das avaliações da CPA no 
planejamento de alguns cursos (ausência de um plano de ação decorrente dos 
processos de avaliação dos cursos). 

Elaboração do Relatório de Autoavaliação.  

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional elaborados pela CPA obedecem às 
diretrizes legais  do SINAES/INEP/CONAES e apresentam estrutura completa com 
resultados quantitativos, análises qualitativas, análises comparativas e evolutivas 
sobre as melhorias da Universidade em relação às avaliações anteriores, assim como 
a proposição de indicativos de linhas de ação, gerais e por curso, com base nas 
fragilidades apontadas pela comunidade acadêmica. Os resultados das avaliações 
subsidiam o planejamento institucional. 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional 

INDICADORES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS – 2015/2017 

Missão institucional, metas e objetivos do 
PDI.  

Estamos no segundo ano de implementação do novo PDI e o cronograma de 
execução das metas e ações previstas, a cada ano, tem sido cumprido, na íntegra, 
de um modo geral. Algumas ações, no entanto, ainda não foram realizadas, na sua 
plenitude,  mas estão previstas para o planejamento institucional de 2018. São elas: 
implantação dos Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão; implantação de 2 (dois) 
cursos por ano, na modalidade EAD; o alcance da meta de 27% de professores 
doutores até 2017 (atingimos 25,7%); o alcance da meta de 60% de professores de 
RTC até 2017 (atingimos 57,8%); implantação  do sistema formal de 
acompanhamento de egressos.  

Coerência entre o PDI e as atividades de 
ensino de graduação e de pós-graduação.  

Ainda não há efetiva articulação do ensino da graduação com a pós-graduação, mas 
algumas ações já foram realizadas nesse sentido: ampliação dos grupos de pesquisa 
da graduação integrados com os da pós-graduação; professores da graduação 
integrando o quadro docente da pós-graduação e vice e versa; realização de 
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pesquisas científicas, conjuntamente entre a graduação e a pós-graduação. 

Coerência entre o PDI e as práticas de 
extensão.  

Tem havido oferta gradual das atividades extensionistas através da Pró-Reitoria de 
Extensão a exemplo de palestras, eventos e cursos nas diferentes áreas do 
conhecimento, assim como a promoção de espaços de interação entre Universidade 
e comunidade através dos programas: UCSal em Movimento, AMU, Voluntas UCSal 
e Esporte Cidadão. 

Coerência entre o PDI e as atividades de 
pesquisa/iniciação científica, tecnológica, 
artística e cultural.  

Houve algum avanço na área de pesquisa da Universidade com ampliação de bolsas 
de iniciação científica nos cursos de graduação; no entanto, ainda é necessário maior 
fortalecimento dessa área de pesquisa da UCSal através dos grupos de pesquisa e 
programas de iniciação científica com vistas ao aumento quantitativo e qualitativo da 
produção técnico-científico da Universidade. 

Coerência entre o PDI e as ações 
institucionais no que se refere à diversidade, 
ao meio ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao patrimônio cultural.  

Tem havido o desenvolvimento, na Universidade, de projetos ligados ao meio 
ambiente (ECOA, Sabiá, LEMA, Sala verde, trilha ecológica, MP) e memória cultural 
(LEV e Centro de Documentação e Memória).  

Coerência entre o PDI e as ações 
institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social.  
 
 

Além dos programas de sustentabilidade socioambiental do item anterior, o ITCP, o 
NPJ, a Unafisio e a Clínica de Enfermagem e o escritórios modelo de Direito estão 
voltados à melhoria das condições/qualidade de vida. Também vale considerar aqui 
projetos e programas de extensão como UCSal em movimento, o Voluntas, o 
Programa Economia dos Setores Populares/Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP), além da articulação com o Sebrae e os projetos de 
empreendedorismo e de inovação social (ex. Grand Prix). 

Coerência entre o PDI e ações de 
responsabilidade social: inclusão social.  

A Pró-Reitoria de Extensão tem proporcionado a abertura de espaços e de vivências 
extensionistas junto à comunidade interna e externa com vistas ao aprimoramento 
das políticas de inclusão social. Algumas ações têm sido realizadas através do NPJ 
do curso de Direito para orientação jurídica e social desenvolvida na comunidade São 
Marcos; visitas aos Centros Sociais Urbanos (CSU) na Vasco da Gama e Nordeste 
de Amaralina; criação do PLENUS/ CEAC. 

Coerência entre o PDI e ações afirmativas 
de defesa e promoção dos direitos humanos 
e igualdade étnico-racial.  

Estes temas estão presentes  nos programas das disciplinas do  Eixo de Formação 
Geral, mas precisam ser melhor desenvolvidos e articulados às  práticas 
extensionistas. 

Internacionalização: coerência entre o PDI e 
as ações institucionais.  

Está sendo implantado um programa de mobilidade de acadêmicos na UCSal e as 
ações da ARI estão sendo coordenadas de forma integrada com a graduação, tanto 
no envio de alunos para o exterior como no recebimento de alunos do exterior.  

O que falta: regulamentar as ações da ARI através de regimento próprio e estimular a 
mobilidade de professores. Vale lembrar que nos 3 (três) últimos anos cresceu 
exponencialmente o número de convênios com instituições internacionais. Além 
disso, os grupos de pesquisa da pós-graduação tem sempre estabelecido redes de 
pesquisa bastante produtivas. 
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EIXO 3 – Políticas Acadêmicas 

INDICADORES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS – 2015/2017 

Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os cursos de 
graduação.  

Foi feita toda a revisão  de todos os PPCs dos cursos  e a sistemática de atualização 
das matrizes curriculares obedece as normativas legais e a critérios de excelência 
acadêmica. O mesmo vale para a sistemática de implantação do Eixo de Formação 
Geral e de algumas disciplinas dos Eixos de Formação Específica na modalidade 
semipresencial. 

Tem havido reuniões sistemáticas dos NDEs dos cursos  para  planejamento e 
avaliação de cada unidade de ensino.  No entanto,  os colegiados dos cursos ainda 
não foram  implantados na sua  totalidade,  não havendo periodicidade de reuniões e 
encaminhamentos de decisão  em alguns cursos. 

Tem havido desenvolvimento de ações  relacionadas ao uso de  metodologias ativas  
em sala de aula,  com  a preparação do projeto Google for education, assim como 
ações de adequação e atualização   do sistema de avaliação dos estudantes. No 
entanto,  ainda não há  percepção da comunidade acadêmica  das melhorias e 
benefícios dessa ação. 

Tem sido desenvolvidas algumas atividades de acompanhamento de estágios como, 
por exemplo, parcerias com Escolas/Crechês, hospitais e centros comunitários. No 
entanto essas ações tem se mostrado insuficientes para contribuir com a formação 
dos estudantes.  

Os Coordenadores dos cursos de graduação desenvolveram algumas ações para 
melhoria do ENADE e CPC, mas ainda são necessários investimentos maiores, 
principalmente nos cursos que estão com conceito menor que 3.  

Foram designados professores da graduação  para coordenarem  os Centros de  
ensino, pesquisa e extensão,  mas  esse projeto ainda não foi implantado na UCSal. 

A curricularização da extensão, política de ensino para os cursos de graduação 
legalmente prevista, até o momento não foi efetivamente implementada. Além disso, 
destaca-se a necessidade de observância do seguimento dos fluxos de atividades 
nas ações de caráter extensionista oriundas dos cursos de graduação. 

Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

A Pós-Graduação Stricto Sensu apresenta abordagens metodológicas já 
consolidadas em mais de 10 (dez) anos de experiência, todos os processos 
administrativos também apresentam estabilidade no seu funcionamento.  

É necessário avançar no uso de TICs, nas aulas e atividades acadêmicas, assim 
como ampliar o atendimento online para evitar deslocamento de alunos na secretaria. 

Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu. 

A Pós-Graduação Lato Sensu funciona apenas de forma suficiente. Poucos cursos 
conseguem ter fluxo contínuo. Somente este ano se implantou um sistema 
acadêmico integrado – o TOTVS, mas ainda não está em pleno funcionamento. A 
matrícula não é online, o que dificulta a inserção de novos alunos, principalmente 
quem não é de Salvador que deve vir pessoalmente para trazer documentação e 
fazer a matrícula financeira. A secretaria funciona com algumas dificuldades e os 
Coordenadores acabam fazendo os serviços que deveriam ser da secretaria, o que 
causa muito desgaste.  

 A contratação de uma nova coordenadora foi uma medida institucional para 
responder aos anseios da Comunidade, ampliando  as possibilidades de crescimento  
e de melhorias dessa área.  
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Políticas institucionais e ações acadêmico-
administrativas para a pesquisa ou iniciação 
científica, tecnológica, artística e cultural. 

A pesquisa na UCSal é bem desenvolvida no âmbito do Stricto Sensu, no sentido de 
que todo o corpo docente está empenhando em suas atividades de pesquisa, no 
âmbito de seus grupos de pesquisa e com bom número de publicações de artigos e 
de livros.  

Sobre a Iniciação Científica, o PIBIC cresceu muito nos últimos anos, não em número 
de bolsas (até diminuiu por causa da crise), mas em número de voluntários, tanto que 
está sendo  criado o regimento para o PIBIC Voluntário. Este iniciaram as oficinas de 
escrita científica com os alunos PIBIC e  que teve bastante aderência por parte deles. 

 Diversas atividades  têm sido realizadas na graduação , na área de pesquisa  como 
integração entra a pós-graduação e a graduação, ampliação das  bolsas de PIBIC, 
reuniões de estudos com os grupos de pesquisa, esta área  tem sido ainda percebida 
pela  comunidade interna e externa como  insatisfatória, exigindo dos gestores maior 
investimento nesta área.  

Sobre ações artísticas e culturais, a SEMOC vem sendo espaço de acolhimento de 
diversas atividades deste tipo. 

Os Programas e Projetos extensionistas, como a Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP) e a Sala Verde; a parceria com instituições culturais 
como Neojibá; e a criação do Coral UCSal estão alinhadas com política institucional 
da UCSal. 

Adicionalmente, realiza-se a SEMOC, de temática específica, para qual convergem 
as ações afins dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição 
desenvolvidas ao longo do ano. A SEMOC oportuniza a expressão da 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Políticas institucionais e ações acadêmico-
administrativas para a extensão.  
 

Desde a criação da PROEXT e seus Núcleos em 2015, a Extensão tem 
implementado Programas e Projetos como UCSal em Movimento, Voluntas,  Ações 
de Misericórdia Universitária (AMU) e tido apoio na realização das suas atividades. 
Porém, em virtude do caráter comunitário da Instituição, há um grande potencial na 
realização das ações acadêmico-administrativas da Extensão e estas poderão ser 
ampliadas.  
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Políticas institucionais e ações de estímulo 
relacionadas à difusão das produções 
acadêmicas: científica, didático-pedagógica, 
tecnológica, artística e cultural. 
 
 
  

A UCSal realiza, a cada ano, a SEMOC – Semana de Mobilização Científica e este é 
um evento que tem sido consolidado como importante instrumento de difusão da 
produção acadêmica, nacional e internacionalmente. Além disso, na SEMOC 
acontece o Salão Interativo que acolhe as diversas manifestações culturais, artísticas 
e de extensão da Universidade. 

A UCSal também conta atualmente com o Repositório Institucional que possibilita 
disponibilizar a base de teses e dissertações além de artigos e livros digitais públicos 
pelos pesquisadores (para isso a Biblioteca está preparando a politica de inserção de 
publicações pela comunidade). Está sendo também implantada a Editora da UCSal 
que tem previsão de lançar suas primeiras publicações ainda em 2017.2. 

Foi implantada também a ITCP/UCSal (Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares), programa extensionista da Instituição, que inspirou a concepção do 
Programa Vida Melhor-Urbano, implementado pela Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia, e despertou o 
interesse do SEBRAE RJ. 

Em 2017, a ITCP UCSal realizou evento de lançamento do SEIVA (Suporte 
Tecnológico para Estudo de Viabilidade dos Empreendimentos da Economia Popular 
Solidária), software desenvolvido com o apoio do CNPq. Subsequentemente, foram 
capacitados para uso do SEIVA técnicos de programas governamentais, agentes 
multiplicadores de empreendimentos populares e lideranças comunitárias de 
Salvador e outros municípios baianos. 

Além do fornecimento de tecnologia social para políticas públicas, compõem o 
portfólio de ações da equipe da ITCP as assessorias diretas a empreendimentos da 
economia popular solidária, oficinas de qualificação, participação em eventos e 
realização de palestras, elaboração de artigos e concessão de entrevistas sobre o 
tema. 

Comunicação da IES com a comunidade 
externa.  

O portal institucional, principal ferramenta de comunicação da IES com a comunidade 
externa, é um canal que informa, mas que ainda deixa dúvidas para o público 
externo. Já está planejado uma atualização no portal, a fim de melhorar essa 
questão.   

O fluxo de comunicação entre a pós-graduação e a comunidade externa, não é feita 
com regularidade e dificilmente se encontram informações atualizadas sobre a pós-
graduação e seus processos. Apenas os editais são comunicados com rapidez.  

Faz-se necessária a ampliação da comunicação com a abertura da Universidade 
para o diálogo mais ativo com a comunidade externa.   

Comunicação da IES com a comunidade 
interna. 

O sistema de comunicação interna melhorou nos últimos anos, mas ainda é frágil e 
não reflete a dinâmica real da Universidade. 

Estão sendo planejadas ações de melhorias na comunicação interna com a utilização 
de novas ferramentas e ações periódicas. Foi publicada a Revista UCSal News, 1ª e 
2ª edições, com informações de todas as Pró-Reitorias e informações gerais da 
Universidade,  um vídeo institucional com a campanha da Nova UCSal;  utilização do 
portal institucional para publicação de atos, editais, avaliações e  outros eventos 
importantes que ocorrem dentro da Universidade. 

A Ouvidoria foi implantada, mas ainda necessita de melhor estrutura, maior 
divulgação de sua ação e de seus canais de acesso e maior interação com os 
setores, inclusive com ação mais efetiva dos gestores, na busca dos problemas 
levantados. 

É fundamental, neste quesito, uma campanha de conscientização, não só para 
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divulgação das  ações de melhorias da ASCOM mas também  para o uso efetivo dos 
canais de comunicação institucional pelo público interno.  

Programas de atendimento aos estudantes.  

A UCSal tem apoio psicopedagógico e multiprofissional, ambientação e semana de 
acolhimento aos novos alunos, programa de acessibilidade através da política de 
tecnologias assistivas, adaptação de material e diminuição de barreiras pedagógicas. 
Além da equipe assistir pessoas com deficiência e/ou dificuldades pedagógicas, o 
PLENUS promove oficinas e encontros temáticos (como o caso da oficina “Ameaça 
Silenciosa”, ocorrida em abril). Também mantem visitas à sala de aula apresentando 
o Setor.  

O PLENUS atende atualmente as necessidades apresentadas pelos alunos, 
especialmente aqueles como necessidades especiais. O que falta: divulgar mais 
internamente os serviços oferecidos pelo PLENUS e abrir o Setor à noite para 
atender os Estudantes dos Cursos noturnos. 

A Extensão tem promovido cursos para os alunos intercambistas com o objetivo de 
proporcionar e/ou ampliar conhecimentos acerca da cultura e da sociedade baiana, 
como também de oportunizar uma aproximação maior aos temas a eles relacionados, 
quais sejam: políticas, saúde e meio ambiente. 

 

Programas de apoio à realização de eventos 
internos, externos e à produção discente.  

Existe atendimento ao corpo discente na realização de eventos e sua produção, 
Centro de escrita científica, Prêmio do melhor TCC e Grand Prix.  O que falta: uma 
política mais clara de como a ajuda pode ser efetivada e mais recursos para apoiar 
esse tipo ação. 

Politicas e ações de acompanhamento dos 
egressos.  

Destaca-se neste quesito que a Pró-Reitoria de Extensão, no que tange às ações de 
acompanhamento dos egressos, desenvolve tanto a comunicação e divulgação dos 
cursos de extensão quanto a política de descontos na participação das atividades 
extensionistas. 

Criado em 2015, o NEPE coordena ações dirigidas ao incentivo, formação e 
capacitação de práticas empreendedoras, além, de apoiar e captar oportunidades de 
estágio obrigatório, não obrigatório e emprego para alunos e egressos da 
Universidade. Em parceria e apoio técnico do SEBRAE, desenvolve atividades 
voltadas ao fomento e capacitação do microempreendedor individual. Está em 
processo o Projeto Empreendedorismo 2016 – 2018, desenvolvido em parceria com o 
SEBRAE. Em 2017, realizou-se a primeira Feira do Empreendedor UCSal, que 
priorizou alunos e egressos da instituição. 

Apesar dessas iniciativas e ações realizadas ainda não há um programa institucional 
de acompanhamento e estudos sobre os egressos.  

Atuação dos egressos da IES no ambiente 
socioeconômico. 

Encaminhamento de alguns egressos para atuar como professores da graduação. 

Contratação de profissionais egressos da instituição para alguns setores da 
instituição. 

Inovação tecnológica e propriedade 
intelectual: coerência entre o PDI e as ações 
institucionais. 

As ações da UCSal e da pós-graduação em relação ao tema da inovação ainda são 
incipientes, porém novas ações estão sendo desenvolvidas neste sentido, como a 
implantação de um ecossistema de Inovação na Universidade. 

EIXO 4 – Políticas de Gestão 
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INDICADORES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS – 2015/2017 

Política de formação e capacitação docente.  

Auxílio à participação em eventos científicos.  

Implantação e aprimoramento do PED.  

Prêmio Inova Docente UCSal. 

Política de formação e capacitação do corpo 
técnico-administrativo.  
 

O programa de capacitação e treinamento do Corpo Técnico-Administrativo está 
sendo implantada por setores, atingindo apenas 30% dos setores administrativos. A 
intenção é que o programa seja ampliado para 2018. 

Gestão institucional.  
Funcionamento efetivo dos conselhos superiores, constituição dos Colegiados de 
Cursos e dos órgãos de representação estudantil. 

Sistema de registro acadêmico.  

Implantação do sistema integrado TOTVS. 

Dificuldades relacionadas ao controle das cadernetas no que se refere à frequência 
de estudantes e professores, e divulgação de notas no prazo. 

Sustentabilidade financeira. 
 

Foi feita uma gestão voltada para redução de custos e otimização das receitas, 
buscando o equilíbrio financeiro da Instituição. Em paralelo, a UCSal implantou  as 
ferramentas de captação, retenção e cobrança ativa dos alunos. 

Relação entre o planejamento financeiro 
(orçamento) e a gestão institucional.  
 

Todo o planejamento institucional elaborado preocupa-se com a sustentabilidade 
financeira da Universidade.  

Foi implantado o planejamento orçamentário no 2º semestre de 2017. 

Coerência entre o plano de carreira e a 
gestão do Corpo Técnico-Administrativo.  
 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários já está sendo implantado, com previsão 
para homologação para o próximo semestre. 

EIXO 5 – Infraestrutura Física 

INDICADORES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS – 2015/2017  

Instalações administrativas. 

Melhoria do ambiente administrativo, todos os setores trabalham em salas que foram 
recentemente reformadas,  melhoramos a climatização, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, segurança eletrônica, acessibilidade e conservação. Além disso, 
foram criadas salas para atendimentos individuais.  

Salas de aula. 

A Universidade Católica possui salas de aulas climatizadas, computadores, 
datashows, cadeiras acolchoadas, banheiros e bebedouros nos corredores. 
Atualmente temos opções de salas específicas, de acordo com o número de alunos, 
que tornam o ambiente mais aconchegante para a aula, favorecendo o aprendizado.  

Auditório(s). 

A Universidade possui 5 (cinco)  auditórios e 1 (um) espaço cultural, todos com boa 
estrutura física e climatização; atualmente recebemos nestes espaços eventos de 
grande porte como: congressos, aulas magnas, formaturas e debates. Dois destes 
auditórios atendem muito bem às necessidades da comunidade acadêmica. 

Sala(s) dos professores. 

As salas dos professores dos dois campi (Pituaçu e Federação) passaram por 
modificações e atendem muito bem às necessidades do corpo docente; possuem 
gabinetes para atendimentos individuais, ambientes limpos, salas de reuniões com 
computadores, copa e banheiros. 

Espaços para atendimento aos alunos. 

Na sala dos professores, recentemente, foram criados espaços individuais para 
atendimento aos alunos da UCSal, os espaços são climatizados, mas  é necessário 
melhorar a acústica dos ambientes e adquirir mobiliário que possibilite  a interação 
entre o Professor e o aluno. 
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Infraestrutura para CPA. 

A CPA/UCSal têm boas instalações e sala com boas condições de trabalho, mas a 
equipe é reduzida e existem deficiências no sistema de apoio ao desenvolvimento 
das pesquisas avaliativas. 

Gabinetes/estações de trabalho para 
professores em Regme de Tempo Integral –
RTI. 

Os gabinetes possuem computadores de configuração atualizada, dentro do mesmo 
ambiente da sala dos professores, possuem climatização, banheiros e copa. No 
entanto, os gabinetes individuais  dos professores de RTI são  insuficientes, 
considerando a necessidade de atendimento a alunos e desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e de iniciação cientifica.  

Instalações sanitárias. 
Parte dos banheiros foram reformados, mas as instalações precisam ser revisadas 
como os  acessórios e acabamentos. 

Biblioteca: infraestrutura física. 

Foram realizadas mudanças físicas para absorver a transferência da Biblioteca 
Central da Federação para Pituaçu, chegando a cerca de 900 m2 de novos espaços; 
foram criadas salas de estudo individuais ou em grupo, aumento do quantitativo do 
acervo do Memorial da Universidade com obras do séc. XVII a XIX. 

Biblioteca: serviços e informatização. 

Aumento da inclusão social e acessibilidade através da implantação da Sala de 
Multirrecursos nas Bibliotecas, implantação do Repositório Institucional RI/UCSal com 
o objetivo de reunir num único local virtual o conjunto da produção científica e 
acadêmica da instituição; instalação de programas antiplágio nos computadores dos 
LAMIs e Bibliotecas e capacitação de pessoal (bibliotecários, auxiliares e estagiários). 

Foi implantado um novo sistema (PERGAMUM), integrado ao ERP – TOTVS 
contemplando as funções principais de biblioteca e melhorando a rotina diária de 
seus usuários. 

Biblioteca: plano de atualização do acervo. 

Foi retomada a intensificação e replanejamento do programa de aquisição, expansão 
e atualização dos acervos das Bibliotecas, maior interação entre os Setores: 
Biblioteca, Compras, Coordenação de Curso, Pró-Reitoria de Graduação. 

Ainda se faz necessário que essa expansão atinja todos os cursos de graduação, 
conforme as diretrizes do MEC. 

Sala (s) de apoio (suporte aos novos 
sistemas de informática). 

Foi iniciada a substituição do Sistema de Gestão Integrada (ERP), adquirido junto à 
SISPRO, pela solução da empresa TOTVS. A solução contempla os sistemas de 
Folha de Pagamento, Contabilidade, Contas a Pagar, Tesouraria, Patrimônio, 
Graduação, Pós-Graduação, Contas a Receber, Biblioteca, Saúde. 

Foram implantados, em 2016, os módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, 
Contas a Pagar, Tesouraria e Patrimônio. Os demais módulos serão implantado em 
2017.  

Foi implantada a integração da Caderneta Eletrônica ao Painel Eletrônico. Quando do 
acesso da caderneta em sala de aula o painel exibe a informação. 

Recursos de Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

Implantação do sistema (TOTVS), ainda em andamento. 

Foi adquirido um sistema wireless (Wi-Fi), que atenderá a todos os campi, trazendo 
integração e agilidade na consulta a publicações e pesquisas. A primeira fase foi 
concluída atingindo 75% de cobertura dos campi. 

Restruturação da estrutura de Datacenter. 

Contratação e implantação do sistema Outsourcing de impressão garantindo maior 
controle das cotas para discentes. 

Contratação de assessoria para implantação Google for Education,  possibilitando 
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maior integração entre os usuários da plataforma.  

Laboratórios, ambientes e cenários para 
práticas didáticas: infraestrutura física. 

Os Laboratórios foram atualizados, novos aparelhos foram adquiridos adotando todos 
os padrões exigidos para o tratamento dos resíduos produzidos por eles próprios e foi 
criado um almoxarifado satélite. Alguns cursos ainda precisam melhorar nesse 
aspecto.  

Laboratórios, ambientes e cenários para 
práticas didáticas: serviços. 

O Centro Integrado de Saúde (CIS) congrega os serviços da unidade de saúde que 
prestam assistência gratuita à comunidade interna e externa; a Unidade de 
Assistência em Fisioterapia (UNAFISIO), a Unidade de Enfermagem (UNIENF), o 
Ambulatório de Nutrição, o Laboratório de Análises Clínicas (implantação para 2017) 
e o Centro de Atividade Física (CAF). Está se formando o Escritório de Engenharia 
Pública que tem por objetivo atender, sem custos, às demandas de infraestrutura de 
comunidades carentes. 

Espaços de convivência e de alimentação. 

Foram criados, com a proposta de humanização dos campi , espaços de convivência 
e, em parceria com uma grande empresa do ramo alimentício, um Restaurante 
Universitário e lanchonete em Pituaçu. No campus da Federação o mesmo 
investimento foi feito. As obras estão em andamento e a entrega à comunidade está 
prevista para o final do mês de outubro. Com a chegada dos Setores da Reitoria do 
Largo da Palma para Pituaçu, foram criadas salas de jogos e de descanso para 
funcionários, no período após o almoço; pufes foram espalhados por todos os campi 
da Universidade e tem surtido um efeito muito positivo entre alunos, professores e 
colaboradores. 

Fonte: CPA e Comissão do PDI. 
 

Com base nos quadros apresentados, pode-se afirmar que os processos e 

resultados da Autoavaliação Institucional desencadearam uma série de ações 

inovadoras e de mudanças positivas que ocorreram na UCSal no período 2015-

2017, tendo implicações diretas no novo modelo de gestão da UCSal. 

No ato de trilhar a excelência e a qualidade do processo educativo, destaca-

se nos quadros 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 

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 
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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 período 2015-2017 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 primeiro quadro, 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 2017, através das diversas 

instâncias e setores, se constituindo, portanto, ainda, em desafios da Universidade 

para os próximos anos. 

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;  

Implantação da TV Universitária; homologação e implementação do novo Plano de 

Classificação de Cargos e Salários; implantação; monitoramento da gestão com 
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base em indicadores por curso e área e  integração entre o Portal  UCSal e os 

diversos sistemas de acompanhamento acadêmico. 

Em relação às metas parcialmente alcançadas, referidas no Quadro 50, há 

ainda ações que precisam ser implementadas até 2020, e que estão diretamente 

relacionadas ao bom desempenho da Universidade no Recredenciamento 

Institucional. São elas: elevação dos conceitos do ENADE e CPC nos cursos de 

graduação com nota abaixo de 3,0 ( três);  implantação  dos colegiados em todos os 

cursos; ampliação da oferta dos  estágios supervisionados; melhoria do sistema de 

controle de registros acadêmicos através das cadernetas; aumento do percentual de 

participação dos estudantes nas pesquisas avaliativas desenvolvidas pela CPA; 

política de seleção e  capacitação do corpo técnico-administrativo; atualização do 

acervo físico e eletrônico da biblioteca; representação e participação mais efetiva 

dos estudantes nos cursos de graduação (centros acadêmicos e colegiados dos 

cursos). 
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V. PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS 

 Esta seção contempla um conjunto de indicativos de linhas de ação, 

propostos para 2018, estruturados com base nos objetivos do PDI para o 

quinquênio, na análise das metas do PDI para 2017 e as ações que foram 

realizadas; nos insumos gerados a partir dos processos de autoavaliação e na 

análise dos dados e das informações advindas dos relatórios Setoriais. Foi dada 

ênfase aos itens que ainda são considerados desafios da Universidade pela 

comunidade acadêmica e pelas comissões do MEC e que farão parte do 

planejamento estratégico da Universidade para o ano de 2018. 

Do ponto de vista didático, são apresentadas algumas propostas práticas que 

poderão integrar os planos de ação institucionais e as próximas ações a serem 

desenvolvidas pela UCSal no redimensionamento de sua estrutura funcional e 

organizacional:  

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 Ampliação do Projeto de Autoavaliação nos cursos de graduação com 

implantação de uma comissão de articulação de cursos/CPA. 

 Ampliação da participação da comunidade acadêmica nas pesquisas 

avaliativas Institucionais. 

 Elaboração de um plano de ação nos cursos de graduação, decorrente 

dos processos de avaliação, tanto internos quanto externos. 

 Elevação dos conceitos do ENADE e CPC nos cursos da UCSal, com 

ênfase nos que estão com notas 1 (um) e 2 (dois) e nos que estão sob 

protocolo de compromisso. 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Estabelecimento de indicadores de coerência das propostas do PDI 

com os demais projetos institucionais e da gestão acadêmica. 
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 Realização de encontros semestrais com vistas a articulação contínua 

entre o PDI e os PPCs e as políticas de ensino, pesquisa e extensão e 

gestão acadêmica.  

 Realização de reuniões semestrais de acompanhamento das ações 

definidas no PDI. 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 Divulgação dos projetos de Responsabilidade Social junto aos cursos 

de graduação e à comunidade de um modo geral 

 Ampliação dos serviços à comunidade a partir do NPJ, da Unidade de 

Saúde e da Escola de Psicologia. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Ensino de Graduação 

 Implantação dos Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir das 

grandes áreas do conhecimento.  

 Ampliação da modalidade de Ensino EAD. 

 Aperfeiçoamento dos programas de atendimento e apoio 

psicopedagógico aos estudantes, principalmente a Ouvidoria. 

 Revisão da estrutura dos Estágios Supervisionados. 

 Acompanhamento e avaliação dos PCCs dos diversos cursos em 

articulação com o PDI. 

 Implementação de ações institucionais e por curso, com vistas à 

ampliação do número de alunos ingressantes e permanentes. 

 Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da Biblioteca, 

contemplando todos os cursos oferecidos pela Universidade. 

 Plano de melhorias para os cursos de graduação e elevação das notas 

dos cursos com nota menor que 3 no ENADE e CPC. 
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Pesquisa e Pós-Graduação 

 Ampliação de cursos na área de Pós-Graduação Lato Sensu. 

 Ampliação de bolsas de iniciação científica. 

 Apoio à participação dos docentes em eventos científicos. 

 Aumento da produção técnico-cientifica e cultural da UCSal 

  Articulando da graduação com a pós-graduação (verticalização). 

 Elaboração de projetos de captação de recursos/órgãos de fomento. 

 Investimento na política de captação de alunos formandos dos Cursos 

de Graduação da UCSal para os Cursos da Pós-Graduação Lato 

Sensu. 

Extensão 

 Estabelecimento de convênios e parcerias com órgãos municipais, 

estaduais e federais com vistas ao desenvolvimento de projetos 

extensionistas.  

 Integração de todos os projetos, programas e ações de extensão 

existentes na Universidade. 

 Promoção e ampla divulgação das atividades de extensão nos meios 

de comunicação.  

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 Intensificação das ações de comunicação da Universidade com a 

sociedade e o seu público interno através da utilização de diferentes e 

diversificados canais de comunicação. 

 Implementação do projeto de comunicação da TV Universitária da 

UCSal. 

 Melhoria da estrutura da Ouvidoria para ampliar os canais de diálogo 

da UCSal com a comunidade interna e externa. 

 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

 Melhoria do atendimento aos estudantes pelos vários setores que lidam 

diretamente com o público. 
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 Implementação do Programa de Atendimento ao Aluno Egresso, 

construindo uma linha permanente de estudo e análise nesta área. 

 Fortalecimento das lideranças estudantis através dos Centros 

Acadêmicos e Colegiados dos Cursos. 

 Fortalecimento de programas de acompanhamento da aprendizagem 

aos estudantes ingressantes na UCSal. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

  Implementação do Plano de Cargos e Salários (PCCS). 

 Implementação de um programa institucional de seleção de 

professores e funcionários com estabelecimento de políticas e critérios 

objetivos de qualidade e mérito. 

 Ampliação de programas de capacitação e formação continuada para 

funcionários. 

 Indicadores de desempenho e de eficiência dos prestadores de 

serviços à Universidade. 

 Institucionalização de ações semestrais voltadas para a avaliação da 

produtividade dos professores contratados em regime de tempo 

integral. 

 Implantação e monitoramento da gestão com base em indicadores por 

curso e área. 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Elaboração do planejamento institucional e dos diversos Setores 

Acadêmico-Administrativos, a cada ano, com estabelecimento de 

metas e prioridades, programas de avaliação e acompanhamento das 

atividades. 

 Implantação da cultura da elaboração de relatórios semestrais por 

parte dos Coordenadores de Curso e Chefes de Setores. 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

315 
 

 Disponibilização da base de dados da Universidade na forma de 

conhecimento estratégico.  

 Participação mais efetiva dos alunos nas tomadas de decisão mais 

significativas para o conjunto dos estudantes, através do(s) Colegiado 

de Curso e dos Centros Acadêmicos. 

 Maior controle das cadernetas no que se refere à frequência de 

estudantes e professores, prazo de publicação dos resultados e 

transparência dos procedimentos. 

 Implantação dos Colegiados em todos os cursos de graduação. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Implementação de ações institucionais e por curso, com vistas à 

ampliação da captação e permanência de alunos. 

 Busca de fontes alternativas de captação de recursos através de 

órgãos de fomento. 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 Ampliação e atualização do acervo impresso e eletrônico da Biblioteca, 

contemplando todos os cursos oferecidos pela Universidade.  

 Melhoria das instalações sanitárias e bebedouros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Neste Relatório de Autoavaliação Institucional 2017, apresentaram-se os 

principais resultados e análises resultantes das pesquisas avaliativas realizadas com 

a comunidade acadêmica, no período 2015/2017, dos relatórios setoriais internos e 

dos relatórios de avaliação externa, articulados aos processos de Planejamento e de 

Gestão. Deste modo, este Relatório encerra o ciclo de avaliação trienal proposto 

pelo INEP/CONAES.  

 Através deste Relatório e, com base na análise dos dados gerais, pode-se 

afirmar que a UCSal está no caminho certo e evoluiu muito em vários aspectos, ao 

longo  deste período. 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 como participação da comunidade acadêmica, 

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 ética e 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 no período 2015/2017, 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. 
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Diversas conquistas e avanços da Universidade, ao longo desse período, 

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. Para 2018 está prevista a realização do 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 institucional, capaz de dar 

apoio efetivo ao Planejamento e Gestão Estratégica da Universidade.  

A implementação do conjunto dessas ações e estratégias empreendidas pela 

Universidade a partir de 2015, 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, desde a sua fundação.  

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 

a serem alcançados, aliada com os novos objetivos estabelecidos no PDI 2016-

2020, para atingir os fins últimos institucionais com foco no Recredenciamento 

previsto para ser efetivado em 2021. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DA PESQUISA DE INGRESSO 2017.1 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL – 2017.1 

1. Qual seu sexo? 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
 

2. Qual a sua idade? 
(  ) Até 20 anos 
(  ) De 21 a 24 anos 
(  ) De 25 a 30 anos 
(  ) De 31 a 40 anos 
(  ) Acima de 40 anos 
 

3. Qual o seu estado civil? 
(  ) Solteiro 
(  ) Casado 
(  ) Divorciado 
(  ) Viúvo 
(  ) Outro 
 

4. Onde você nasceu? 
(  ) Salvador 
(  ) Interior da Bahia 
(  ) Outro Estado 
(  ) Outro País 
 

5. Como você mora? 
(  ) Com a família em imóvel próprio 
(  ) Com a família em imóvel alugado 
(  ) Sozinho em imóvel próprio 
(  ) Sozinho em imóvel alugado 
(  ) Com parentes 
(  ) Outras situações 
 

6. Qual o meio de transporte que você mais utiliza? 
(  ) Carro Próprio 
(  ) Carro da Família 
(  ) Transporte Coletivo 
(  ) Transporte Solidário 
(  ) Outros 
 

7. Qual o seu nível de instrução? 
(  ) Ensino Médio em conclusão 
(  ) Ensino Médio Concluído 
(  ) Curso Superior Incompleto 
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(  ) Curso Superior Completo 
(  ) Curso Superior em Conclusão 
 

8. Caso exerça atividade remunerada, qual a carga horária semanal? 
(  ) Até 20 horas semanais 
(  ) Até 30 horas semanais 
(  ) Até 40 horas semanais 
(  ) Não se aplica 
 

9. Qual a sua ocupação? 
(  ) Empregador 
(  ) Empregado do Governo 
(  ) Empregado de Empresa Particular 
(  ) Estagiário 
(  ) Profissional Liberal 
(  ) Trabalhador Autônomo 
(  ) Desempregado 
(  ) Outra Ocupação 
 

10. Qual o nível de instrução de seu pai? 
(  ) Não frequentou escolas 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto 
(  ) Ensino Fundamental Completo 
(  ) Ensino Médio Incompleto 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Curso Superior Incompleto 
(  ) Curso Superior Completo 
 

11. Qual o nível de instrução de sua mãe? 
(  ) Não frequentou escolas 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Curso Superior Incompleto 
(  ) Curso Superior Completo 
 

12. Qual a ocupação de seu pai? 
(  ) Empregador 
(  ) Empregado do Governo 
(  ) Empregado de Empresa Particular 
(  ) Profissional Liberal 
(  ) Trabalhador Autônomo 
(  ) Aposentado/Pensionista 
(  ) Desempregado 
(  ) Outra Ocupação 
 
 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

320 
 

 
13. Qual a ocupação de sua mãei? 

(  ) Empregador 
(  ) Empregado do Governo 
(  ) Empregado de Empresa Particular 
(  ) Profissional Liberal 
(  ) Trabalhador Autônomo 
(  ) Aposentado/Pensionista 
(  ) Desempregado 
(  ) Outra Ocupação 
 

14. Qual a renda familiar mensal? 
(  ) Até 1 (um) salário mínimo 
(  ) De 1 (um) a 1,9 salários mínimos 
(  ) De 2 (dois) a 2,9 salários mínimos 
(  ) De 3 (três) a 3,9 salários mínimos  
(  ) De 4 (quatro) a 4,9 salários mínimos  
(  ) De 5 (cinco) a 9,9 salários mínimos  
(  ) De 10 (dez) a 19,9 salários mínimos 
(  ) Acima de 20 (vinte) salários mínimos 
(  ) Não sabe informar 
 

15. Qual a sua participação na vida econômica da família? 
(  ) Não trabalha e recebe ajuda financeira da família 
(  ) Trabalha e recebe ajuda financeira da família 
(  ) Trabalha e não recebe ajuda financeira da família 
(  ) Trabalha e contribui parcialmente para o sustento da família 
(  ) Trabalha e é responsável pelo sustento da família 
 

16. Quem é o principal responsável pelo sustento da sua família? 
(  ) Pai 
(  ) Mãe 
(  ) Você 
(  ) Conjugê  
(  ) Irmão  
(  ) Parente  
(  ) Outro 
 

17. Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou o Nível Médio? 
(  ) Somente em escola particular 
(  ) Somente em escola pública 
(  ) Maior parte em escola particular 
(  ) Maior parte em escola pública  
 

18. Qual o curso de nível médio você concluiu ou está concluindo? 
(  ) Técnico 
(  ) Magistério 
(  ) Ensino Médio 
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(  ) Supletivo  
19. Qual a atividade de lazer de sua maior preferência? 

(  ) Esporte 
(  ) Praia 
(  ) Show 
(  ) Cinema  
(  ) TV Aberta  
(  ) TV por Assinatura  
(  ) Filmes (DVD/VHS) 
(  ) Internet 
(  ) Videogames 
(  ) Leitura 
(  ) Outra 
 

20. Qual o assunto cultural que mais desperta seu interesse? 
(  ) Notícias Nacionais 
(  ) Notícias Internacionais 
(  ) Política 
(  ) Economia/Negócios  
(  ) Cultura 
(  ) Viagens 
 

21. Qual o meio que você mais utiliza para se manter informado sobre os 
acontecimentos atuais? 
(  ) TV 
(  ) Internet 
(  ) Rádio 
(  ) Jornal  
(  ) Revista  
(  ) Outro 
 

22. Existe computador em sua casa? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
 

23. Quantas horas por semana você utiliza o computador? 
(  ) Até 5 horas 
(  ) De 5 a 10 horas 
(  ) De 10 a 15 horas 
(  ) De 15 a 20 horas 
(  ) Acima de 20 horas 
(  ) Não se aplica 
 

24. Para que você utiliza o computador? 
(  ) Entretenimento 
(  ) Pesquisa/Trabalhos escolares 
(  ) Atividades Profissionais 
(  ) Outros 
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25. Se você utiliza a internet, qual tipo de site você mais acessa? 

(  ) Busca (Google, Yahoo, etc.) 
(  ) Email (Hotmail, Gmail, etc.) 
(  ) Relacionamento (Facebook, Orkut, Myspace, etc.) 
(  ) Mensagem (MSN, SKYPE, etc.) 
(  ) Variedades (Terra, UOL, etc.) 
(  ) Jornal 
(  ) Revista 
(  ) Não se aplica 
 

26. Com relação ao conhecimento da língua estrangeira, em qual das situações você 
se enquadra melhor? 
(  ) Domina muito bem uma língua estrangeira 
(  ) Domina razoavelmente uma língua estrangeira 
(  ) Não domina língua estrangeira, mas gostaria de aprender. 
(  ) Não domina língua estrangeira e não sente necessidade de aprender.  
 

27. Com relação à escolha de sua Universidade, a UCSAL: 
(  ) É a minha única opção entre todas 
(  ) É a minha primeira opção depois das públicas 
(  ) É a minha primeira opção entre as particulares 
(  ) Não é a minha primeira opção 
 

28. Como você tomou conhecimento do processo seletivo da UCSAL? 
(  ) TV/Rádio 
(  ) Internet 
(  ) Jornal/Revista 
(  ) Cartazes/Panfletos/Folders 
(  ) Outdoor/Busdoor 
(  ) Colégio em que estuda ou estudou 
(  ) Parentes e Amigos 
(  ) Alunos e ex-Alunos da UCSAL 
(  ) Outros 
 

29. Qual o motivo principal que o (a) levou a escolher o curso de sua primeira 
opção? 
(  ) Conceito no mercado de trabalho 
(  ) Garantia de uma boa remuneração 
(  ) Prestígio social da profissão 
(  ) Influência da família/amigos 
(  ) Adequação das aptidões pessoais 
(  ) Orientação de testes vocacionais 
(  ) Baixa concorrência pelas vagas 
(  ) Outro motivo 
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30. O que você espera do seu curso universitário? 

(  ) Aquisição de cultura geral 
(  ) Formação de consciência crítica 
(  ) Prestígio social 
(  ) Formação profissional voltada para o trabalho 
(  ) Formação profissional voltada para a pesquisa 
(  ) Formação acadêmica para melhorar a profissão que desempenha 
(  ) Outro 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSal  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO TRADICIONAL E 
TECNOLÓGICA – 2017.1 

APÊNDICE B - INSTRUMENTO DA PESQUISA DISCENTE 2017.1 e 2017.2 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

 

 

Prezado (a) Estudante, 

A partir desta página, você terá acesso ao questionário de avaliação referente ao 
seu Curso de Graduação. O principal objetivo dessa avaliação é contribuir para o 
aperfeiçoamento de diversos aspectos relacionados ao seu curso e 
consequentemente para a sua formação como estudante. A participação na 
pesquisa é opcional, mas salientamos que sua contribuição é extremamente 
relevante para o processo contínuo de aperfeiçoamento da UCSal.          

Agradecemos a sua colaboração! 

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 DOCÊNCIA 

 

ITENS 

 

ESCALA 

Especificação 
Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Assiduidade do professor às aulas.      

2. Pontualidade do professor às aulas.      

3. Entusiasmo com a disciplina 
lecionada, despertando o interesse do 
estudante em seu desenvolvimento 
acadêmico profissional. 
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4. Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina. 

     

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

6. Planejamento das atividades docentes 
e elaboração de estratégias de ensino que 
favoreçam a aprendizagem. 

     

7. Proposição de atividades de avaliação 
da aprendizagem compatíveis com os 
conteúdos lecionados. 

     

 

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 
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.Acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
contemporâneos na área de formação.      

5.Articulação entre os conhecimentos 
teóricos estudados na disciplina e as 
atividades práticas de ensino. 

     

 

VARIÁVEL MATRIZ CURRICULAR  

 

ITENS 

 

ESCALA 

Especificação 
Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Oferta de matriz curricular compatível 
com os objetivos do curso.      

2.Oportunidade de desenvolvimento de 
programas, projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

     

3.Oportunidade de desenvolvimento de 
projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e de 
atividades que estimulam a investigação 
acadêmica. 
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4.Oportunidade de desenvolvimento de 
experiências diversificadas de estágio 
supervisionado na área de formação. 

     

5. Possibilidade de inserção no mercado de 
trabalho.      

 

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.  

     

 

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 
(Documentos acadêmicos emitidos pela 
SGC). 

     

5. Disponibilidade para orientação e 
esclarecimento de dúvidas.      
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VARIÁVEL INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

ITENS 
ESCALA 

 

Especificação 

 

Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

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

     

2. Laboratórios de informática (espaço, 
iluminação, equipamentos e softwares).      

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. 

     

5. Recursos de comunicação institucional 
para resolução das demandas de seu 
curso. 

     

 

VARIÁVEL EAD – DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS  

 

ITENS 

 

ESCALA 

Especificação 

 

Ótimo 

(O = 4) 

Bom 

(B = 3) 

Regular 

(R = 2) 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Oferta conteúdo compatível com os 
objetivos e perfil de egresso do curso. 

     

2. Desempenho do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem.      

3. Material didático pedagógico (vídeos, 
seções, tarefas, fórum).      

4. Resposta ágil e clara do Professor Tutor 
quanto aos questionamentos dos Alunos.      

5. Cordialidade e Presteza da Equipe 
Administrativa.      
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSal  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO TRADICIONAL E 
TECNOLÓGICA – 2017.2 

 

 

 

 

 

Prezado (a) Estudante, 

A partir desta página, você terá acesso ao questionário de avaliação referente ao 
seu curso de graduação. O principal objetivo dessa avaliação é contribuir para o 
aperfeiçoamento de diversos aspectos relacionados ao seu curso e 
consequentemente para a sua formação como estudante. A participação na 
pesquisa é opcional, mas salientamos que sua contribuição é extremamente 
relevante para o processo contínuo de aperfeiçoamento da UCSal.          

Agradecemos a sua colaboração! 

Instruções gerais: 

d) Expresse sua opinião livremente, não havendo necessidade de identificação. 
e) 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). 
f) Para as alternativas que não se aplicam ao seu contexto acadêmico, utilize a 

escala sem resposta. 

VARIÁVEL DOCÊNCIA 

ITENS ESCALA 

 

        

Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Assiduidade do Professor às aulas.      

2.Pontualidade do Professor às aulas.      

3.Relações interpessoais com a turma.      

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

     

5.Conhecimento atualizado dos 
conteúdos tratados na disciplina.      
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ITENS ESCALA 

 

        

Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

6.Utilização de procedimentos didáticos e 
metodológicos adequados à disciplina      

7. Utilização de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) como 
estratégia de ensino (campus virtual, 
laboratório de informática, ambiente virtual 
de aprendizagem). 

     

8. Planejamento das atividades docentes 
e apresentação do plano de ensino aos 
estudantes, no início de cada semestre.  

     

9. Proposição de atividades de avaliação 
processual da aprendizagem compatíveis 
com os conteúdos ministrados em aula. 

     

 

 

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 
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.Acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
contemporâneos na área de formação. 

     

5.Articulação entre os conhecimentos 
teóricos estudados na disciplina e as 
atividades práticas de ensino. 

     

 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UCSal – ANO BASE 2017 

330 
 

VARIÁVEL MATRIZ CURRICULAR  

ITENS ESCALA 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Oferta de matriz curricular compatível 
com os objetivos do curso. 

     

2.Oportunidade de desenvolvimento de 
programas, projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

     

3.Oportunidade de desenvolvimento de 
projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e de 
atividades que estimulam a investigação 
acadêmica. 

     

4.Oportunidade de desenvolvimento de 
experiências diversificadas de estágio 
supervisionado na área de formação. 

     

5.Oportunidade de desenvolvimento de 
atividades durante o trabalho de conclusão 
de curso (TCC) que contribuam para 
melhor qualificação profissional. 

     

6. Possibilidade de inserção no mercado de 
trabalho. 

     

7. Oportunidade de realização de 
intercâmbios no país ou fora do país. 
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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 e disponibilidade 
para orientação acadêmica dos estudantes. 

     

3. Empenho na resolução das solicitações e 
necessidades dos alunos 

     

4.Planejamento, acompanhamento e 
avaliação das atividades desenvolvidas no 
Curso.  

     

5. Oportunidade de atuação dos estudantes, 
como representantes do curso, em órgãos 
colegiados (Centros Acadêmicos – CA, 
Colegiados de Curso). 

     

 

 

VARIÁVEL SECRETARIA GERAL DE CURSOS (SGC) 

 

ITENS 

 

ESCALA 

 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Ambiente e instalações físicas.      

2. Horário de funcionamento.      
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3. Relacionamento dos funcionários com os 
estudantes. 

     

4. Atendimento às solicitações e 
requerimentos dos estudantes 
(Documentos acadêmicos emitidos pela 
SGC). 

     

5. Disponibilidade para orientação e 
esclarecimento de dúvidas. 

     

 

 

VARIÁVEL INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

 

ITENS 

 

ESCALA 

 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

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

     

2.Laboratórios de informática (espaço, 
iluminação, equipamentos e softwares).      

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. 

     

5. Recursos de comunicação institucional 
para resolução das demandas de seu 
curso. 
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VARIÁVEL EAD – DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS  

ITENS ESCALA 

 

            Especificação 

 

 

Ótimo 

(O = 4) 

 

Bom 

(B = 3) 

 

Regular 

(R = 2) 

 

Fraco 

(F = 1) 

Sem 
Resposta 

(SR = 0) 

1. Oferta de conteúdo compatível com os 
objetivos e perfil de egresso do curso. 

     

2.Desempenho do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA).      

3.Material didático pedagógico (vídeos, 
seções, tarefas, fórum).      

4.Resposta ágil e clara do Professor Tutor 
quanto aos questionamentos dos alunos.      

5.Cordialidade e presteza da equipe 
administrativa.      
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APÊNDICE C – QUADRO DE AVALIAÇÃO 
 

QUADRO DE AVALIAÇÃO 

 

Curso/Setor: ____________________________________________ 

Ano 2017 

Eixo/Dimensão 
avaliada (SINAES) Ações Programadas Ações Realizadas Potencialidades Fragilidades 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Descreva aqui aspectos não contemplados no conjunto das questões abordadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


