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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados leitores, pesquisadores, acadêmicos e público em geral, o  presente 

documento foi elaborado pela CPA do Centro Universitário Ateneu, e trata-se de um resumo 

do Relatório da Avaliação Institucional do ano de 2021, especificamente com dados da 

Autoavaliação Interna do referido ano, baseado no roteiro proposto pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP) e aprovado pela Comissão Nacional 

de de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A avaliação institucional é um processo que 

serve para proporcionar uma base racional, objetiva e equânime para decisões administrativas 

objetivando o desenvolvimento de uma instituição de ensino superior (IES). O propósito da 

Autoavaliação Institucional, objeto deste relatório, é a melhoria da qualidade da instituição bem 

como dos  processos educacionais por ela desenvolvidos e ofertados. Os instrumentos da 

pesquisa foram baseados nas 10(dez) Dimensões e dos 5(cinco Eixos) do roteiro da 

Autoavaliação Institucional do Sinaes.  Nessa perspectiva, foi realizada a pesquisa quali-

quantitativa, aplicada à comunidade acadêmica de forma voluntária, com a participação de    352 

docentes, 6.170 discentes, 29  tutores e 327 técnico-administrativos, totalizando uma  ótima  

adesão com cerca de 71% de participação, no ano base 2021, os quais tiveram a oportunidade 

de avaliar a instituição e assim poder contribuir e propor modificação das metodologias e 

concepções, infraestrutura, auxiliando no processo de melhoria do desempenho da Instituição. 

Desejamos que as informações presentes nas páginas desse documento esclareçam suas 

dúvidas acerca do valor da autoavaliação instituicional, aumente seu conhecimento sobre a 

instituição e tambem sobre a qualidade do ensino do Uniateneu. Boa Leitura! 

 

 

 1.INTRODUÇÃO  

A cultura de autoavaliar-se tornou-se um hábito para o Centro Universitário Ateneu como 

um mecanismo de busca do aprimoramento afim de contribuir ao processo de oferta de cursos 

qualificados e serviços educacionais.  

A autoavaliação do UNIATENEU é realizada sob a luz da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), pautados às diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), buscando aprofundar seus conhecimentos sobre o cotidiano a que está inserida e 

objetivando a proposta de melhorias para os serviços prestados à comunidade. 

A autoavaliação da IES passou a acontecer semestralemente, de acordo com as etapas 

apresentadas e tendo como foco estratégico as 10 dimensões estabelecidas pelo  SINAES: 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; Políticas para: Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação; Responsabilidade Social Institucional; Comunicação com a 
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Sociedade; Estratégia de comunicação interna e externa; Políticas de Pessoal e Carreiras; 

Organização e Gestão da Instituição; Infraestrutura Física; Planejamento e Avaliação; Política de 

Atendimento ao Aluno e Sustentabilidade Financeira. 

Os dados da Avaliação Institucional orientam as ações de melhoria e readequação do 

planejamento, destacando os pontos a serem trabalhados tendo-se como base as políticas 

estabelecidas. 

 

Vale destacar, a continuidade da Pandemia pela COVID 19 que assolou o mundo desde 

início do ano de 2020, abalou as sociedades e a economia de todos os países, embora esteja 

regredindo, os impactos são imprevisíveis e devastadores. 

Os reflexos da Pandemia por COVID 19 continuam afetando a sociedade de todas as 

formas, com o surgimento de outras cepas que contribuem principalmente com as perdas das 

vidas, e em relação à educação, os danos são irreparáveis, tendo em vista o prejuízo intelectual 

e psicológico de crianças e jovens que não conseguiram adaptar-se ao ensino remoto. Em 

relação às IES, a redução do alunado, ou pela evasão ou por abandono ou por trancamento ou 

cancelamento da matrícula, e as causas são diversas. Todavia, com o retorno do ensino 

presencial em 2021 no Estado do Ceará em decorrências da redução dos casos de COVID 19 e 

a adesão às campanhas de vacinação, já mostra um aumento ainda que tímido do número de 

alunos ao ambiente físico da IES bem como a participação nas atividades acadêmicas e 

processos da autoavaliação institucional, uma vez que o processo é voluntário. 

Em relação as avaliações externas, essas também foram afetadas, as visitas in loco para 

processos de autorização, renovação, credenciamento e recredenciamento que passaram a ser 

remotas. A Resolução Nº 2, de 29 de Junho de 2021, prorrogou para o ano de 2022 a aplicação 

do Enade aos cursos vinculados ao ano III das áreas previstas para avaliação em 2021, do ciclo 

avaliativo previsto no art. 40 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018,  seus 

resultados deverão sair em único ano o que poderá impactar nas informações dos futuros 

relatórios. 

Diante do exposto, é possível afirmar que os resultados da autoavaliação sofreram os 

impactos da pandemia, principalmente na participação do corpo discente no processo. Todavia, 

em relação ao ano de 2020, a participação do alunado no ano de 2021 foi consideravelmente 

excelente, conforme os dados a serem apresentados neste relatório. 

 Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamento, ele precisa ser 

derivado de uma fonte válida e os dados devem ter natureza diagnóstica. A fonte válida, no 

presente processo avaliativo, é composta das respostas aos instrumentos preenchidos pela 

comunidade acadêmica, que se pressupõe instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, 

as quais foram transformadas em dados para o diagnóstico e para o processo decisório.  
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Manteve-se para este relatório a análise comparativa entre as avaliações realizadas 

anteriormente, especialmente aos anos anteriores, anos que compuseram o Ciclo Avaliativo do 

SINAES, encerrando em 2021. A metodologia de aplicação dos questionários, preenchidos on-

line, utilizando a Internet como meio, o que propiciou, entre outras, as seguintes vantagens: 

•  celeridade na coleta e no processamento dos dados; 

•  maior confiabilidade e fidedignidade dos dados; 

•  maior benefício com menor custo de operação; 

•  maior comodidade do usuário; 

•  o anonimato do participante   

• não constrangimento do avaliador em poder expressar a sua opinião, entre outros. 

 

O relatório que se segue versará sobre a análise dos dados e os resultados deles 

decorrentes para o diagnóstico desejado, fazendo-se ainda uma comparação com as avaliações 

anteriores. 

Este relatório foi elaborado com os elementos previstos a serem incluídos nos relatórios 

de autoavaliação, conforme orientações do Roteiro de Autoavaliação Institucional e das 

Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior. 

 

2.CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

2.1   Perfil da Instituição 

O Centro Universitário Ateneu - UNIATENEU é mantido pela Sociedade Educacional 

Edice Portela Ltda., uma sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, de caráter 

educacional e cultural, que presta serviços de Ensino Superior de Graduação e Pós-Graduação 

mediante oferta de ensino presencial e a distância 

Localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na região Nordeste do Brasil, iniciou 

suas atividades em 30 de junho do ano de 2004 a partir da Portaria MEC nº. 1881 de 29/06/2004 

publicada no DOU em 30/06/2004, desde então, tem se tornado um marco educacional na região 

em que atua. A IES possui, em trâmite no sistema e-MEC, o processo de Recredenciamento 

pela segunda vez.  

Nome: SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE PORTELA LTDA. (Código e-MEC 1629)  

C.N.P.J.: 41.548.546/0001-69  

Sigla: SEEP  

2.1. 1 Base legal da Mantenedora  

 A Sociedade Educacional Edice Portela Ltda. (SEEP), Pessoa Jurídica de Direito Privado 

- Com fins lucrativos - Sociedade Civil, com sede e foro na cidade de Fortaleza, capital do Estado 
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do Ceará, está registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o NIRE/JUCEC nº 

23.2.0054772-0, datado de 21/07/2021 (última alteração). 

A Sociedade Educacional Edice Portela Ltda está situada à Rua Manuel Arruda, nº 70, 

Lagoa de Messejana, na cidade de Fortaleza/ no Estado do Ceará, CEP: 60842-300. 

A Sociedade Educacional Edice Portela Ltda. está inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica sob nº 41.548.546/0001-69. 

A Sociedade Educacional Edice Portela Ltda. mantém respeitada instituição de ensino, 

alinhadas a sua visão, missão, valores e seu jeito de ser e fazer. É um estabelecimento 

educacional que tem como missão principal ministrar ensino superior de graduação e pós-

graduação, em todas as áreas, de acordo com as leis vigentes. 

 

2.1.2 Mantida  

  

Nome: CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU – UNIATENEU (Código e-MEC 2497)  

Sigla: UNIATENEU  

Endereço: Avenida Coletor Antônio Gadelha, nº 621, Messejana, Fortaleza/CE, CEP:  

60.871-170.  

  

2.1.3 Unidades Acadêmicas:  

(Unidade Grand Shopping) Avenida Frei Cirilo, nº 3840, Messejana, Fortaleza/CE, CEP:   

60.840-285.  

(Unidade Harmony) Avenida Humberto Monte, nº 2929, Pici, Fortaleza/CE, CEP: 

60.440-593.  

(Unidade Lagoa) Rua Manuel Arruda, nº 70, Lagoa de Messejana, Fortaleza/CE, CEP: 

60.863-300.  

(Unidade Siqueira) Avenida Augusto dos Anjos, nº 1915, Siqueira, Fortaleza/CE, CEP:  

60.542-164.  

  

2.1.4 Base legal da Mantida  

  

O Centro Universitário Ateneu possui os seguintes atos (em ordem cronológica):  

 

-Credenciamento: Portaria MEC nº. 1.881, de 29/06/2004, DOU nº 124, 30/06/2004, 

Seção 1, página 16.  
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-Primeiro Recredenciamento: Portaria MEC nº. 860 de 11/09/2013, DOU nº 177, 

12/09/2004, Seção 1, página 9.  

 

-Credenciamento EAD: Portaria MEC nº 533, de 17/04/2017, DOU DOU nº 74, 

18/04/2017, Seção 1, página 10.  

 

-Segundo Recredenciamento e Credenciamento Centro Universitário: Portaria MEC nº 

969, de 19/09/2018, DOU nº 182, 20/09/2018, Seção 1, página 15.  

 

A Sociedade Educacional Edice Portela Ltda. mantém respeitada instituição de ensino, 

alinhadas a sua visão, missão, valores e seu jeito de ser e fazer. É um estabelecimento 

educacional que tem como missão principal, ministrar ensino superior de graduação e 

pósgraduação, em todas as áreas, de acordo com as leis vigentes.  

 O Centro Universitário Ateneu, em constante aprimoramento organizacional, investe 

atualmente na gestão participativa de todos os segmentos acadêmicos, pautada em resultados 

e indicadores. Atua sob a insígnia da eficiência e da eficácia. 

Atualmente, o Centro Universitário Ateneu oferta do ensino nas modalidades presencial 

e a distância em 68 cursos distribuídos entre as cinco Unidades Acadêmicas: Unidade Lagoa; 

Unidade Grand Shopping; Unidade Messejana, Unidade Harmony; e Unidade Siqueira, sendo 

que as três primeiras formam o chamado “complexo Grande Messejana”, estando interligadas 

geograficamente (mesmo bairro) e pelo compartilhamento da infraestrutura, além dos cursos de 

Pós Graduação em todas as sedes. 

 

3.AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Criado pela Lei n° 10.861/2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a “melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos 

seus compromissos e responsabilidades sociais” (BRASIL, 2006a). 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES é o órgão colegiado, 

responsável por coordenar e sistematizar este processo, tendo sua nomeação pelo Presidente 

da República e é vinculada ao Gabinete do Ministro da Educação.  

Destaca-se que as características fundamentais da nova proposta de avaliação das 

instituições: a avaliação institucional como centro do processo avaliativo, a integração de 

diversos instrumentos com base em uma concepção global e o respeito à identidade e à 

diversidade institucionais. Neste sentido o SINAES propõe-se a levar em conta a realidade e a 
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missão de cada IES, ressalvando o que há de comum e universal na educação superior e as 

especificidades das áreas do conhecimento para que se possa atribuir um conceito geral da IES. 

Segundo o MEC (2004, p. 7), o roteiro de autoavaliação institucional, o SINAES é formado 

por três componentes principais:  

(1) Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES: É o centro de referência 

e articulação do sistema de avaliação que se desenvolvem em duas etapas principais: (a) 

autoavaliação – coordenada pela CPA de cada IES, a partir de setembro de 2004; e (b) avaliação 

externa – realizada por comissões designada pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela 

CONAES.  

(2) Avaliação dos cursos de graduação – ACG: avalia os cursos de graduação pro meio de 

instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. Tal avaliação 

objetiva autorizar, reconhecer e renovar cursos superiores. A Avaliação dos Cursos tem por 

objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas 

ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica” (BRASIL, 

2006).  

(3) Avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE) – aplica-se aos estudantes do final 

do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. 

O ENADE visa aferir o desempenho dos estudantes com base nos conteúdos programáticos 

previstos nas DCN’s.  

A autoavaliação da IES reflete seu compromisso com a sociedade em geral e com as 

mudanças do mundo moderno, no sentido de incrementar ações que propiciem novas realidades.  

Desse modo, a IES acredita que a autoavaliação é uma ferramenta que dá subsídios ao 

processo de tomada de consciência sobre a função social educacional, proporcionando uma 

autocrítica e o conhecimento da realidade institucional, em sua dimensão global, tendo em vista 

o fortalecimento de sua identidade, seu crescimento e a melhoria contínua de seus processos e, 

conseqüentemente, permitindo o planejamento de ações no âmbito político-acadêmico. 

A auto avaliação vem se consolidando, no UNIATENEU, como um procedimento 

importante e necessário na busca da inovação e dos serviços ofertados pela Instituição. 

Para tanto, um conjunto de ações envolvendo os diferentes sujeitos/segmentos que 

integram a comunidade acadêmica foram delineadas. Nas ações desenvolvidas, a CPA atuou 

como mobilizadora, catalisadora, executora e, sobretudo, como construtora deste documento 

final através da consolidação final dos relatórios setoriais, considerando suas análises 

qualitativas e quantitativas bem como o diagnóstico de suas potencialidades e fragilidades, o 

registro de ações saneadoras já adotadas ou concluídas e apresentação de 

sugestões/recomendações para ajustes futuros.  

O processo de autoavaliação do UNIATENEU articula-se aos propósitos e à execução 

das metas previstas do Plano de Desenvolvimento Institucional, e busca diagnosticar, de forma 
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permanente, a IES, tomando por base para sua atuação as 10 (dez) dimensões do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), criado pela Lei 10.81, de 14 de abril de 

2004. 

Para atingir os objetivos, a CPA promove ações que requerem o diálogo permanentes 

com a comunidade interna e externa, por meio de diferentes ações desenvolvidas, tais como 

acompanhamento, análise, consolidação das práticas avaliativas e tomadas de decisão. 

Trata-se este relatório de um panorama avaliativo geral do Centro Universitário Ateneu, 

constituído num diálogo entre a Comissão Própria de Avaliação – CPA e a comunidade 

acadêmica que constitui a IES, desenvolvido no decorrer do ano de 2021, mais precisamente 

no final do segundo semestre letivo e inicio do ano de 2022. 

Com sua gênese interligada com o Projeto Macro de avaliação institucional constituído 

no PPI- Projeto Político Institucional da IES, o processo de auto avaliação do referido período 

foi planejado tendo como norte um dimensionamento de 360º do Centro Universitário Ateneu, 

nesta perspectiva serviram como base para o conhecimento global desejado as 10 dimensões 

instituídas pelo SINAES, a saber: 

1)   A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
 

2)  A po l í t ica  para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão 

e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, para bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

3)  A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se

 refere   à   sua   contribuição   em   relação   à   inclusão   social, ao 

desenvolvimento econômico e  social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

4) A comunicação com sociedade; 
 
5) As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico- administrativo, 

seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

 
 

6)   Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e   autonomia na relação com   

a   mantenedora   e   a   participação   dos   segmentos   da   comunidade universitária 

nos processos decisórios; 

7)   Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação; 

8)   Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 

9)  Políticas de atendimento aos discentes; 
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10) Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 

 

 

3.1 Metodologia  

 
O processo de auto avaliação do Centro Universitário Ateneu – UNIATENEU, vem 

evoluindo desde 2004, período que converge a constituição do SINAES, e das atualizações das 

regulamentações de instrumentos e avaliação institucional, entre eles a constituição das CPAs 

nas IES, embora nesse período já realizava a avaliação interna com vistas às melhorias de seus 

processos e resultados. 

Como resumo do processo neste relato podemos destacar os seguintes aspectos e 

etapas: Preparação logística, ocorre por meio de reuniões realizadas com os diversos setores 

que subsidiam a elaboração do relatório de auto avaliação, para decidir questões pertinentes a 

serem inseridas no questionário e o direcionamento a comunidade acadêmica (Docentes, 

discentes, técnicos administrativos).   Revisão e adequação, aos temas definidos na etapa 

anterior, com questões formuladas abrangendo os cinco eixos e as dez dimensões do 

Instrumento de Avaliação Externa do SINAES, para discentes, docentes, coordenadores de 

cursos e técnico administrativos.  Divulgação online da realização do processo de auto 

avaliação, através de e-mail, marketing de banners, Apresentação pública, Reunião Gestores, 

Reunião Diretorias e Conselhos, motivando, explicando e sensibilizando a comunidade 

acadêmica sobre a importância da participação no processo avaliativo.  Coleta dos Dados: 

Etapa de coleta das respostas, geralmente entre os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO.  A 

coleta é feita online (no ano de 2020 realizamos por meio da ferramenta Microsoft Forms, o qual 

realizamos a coleta através do WhatsApp)  e acompanhada diariamente para certificar que a 

amostra de respondentes seja significativa para a análise.  Tratamento e tabulação dos 

dados inicia-se após a coleta de dados (etapa anterior), os dados coletados são tratados e 

tabulados pelos membros com expertise em estatística e os resultados são encaminhados aos 

demais membros da CPA; Análise dos Dados e Devolutivas: após a análise os resultados são 

apresentados à Direção Superior para tomada de decisões e em seguida é feita a devolutiva 

para a Direção Acadêmica, Coordenações de Curso, Professores e Alunos obedecendo ao 

cronograma proposto.   

A análise por parte da CPA é feita à luz dos indicadores contidos nos Eixos 2 a 5 e das 

propostas do PDI. Consolidação Geral do Relatório Final: A partir dos dados, quantitativos e 

qualitativos, coletados, tabulados, analisados e validados, a CPA procede à elaboração do 

relatório final que é então submetido ao eMEC. 
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3.2 A Amostragem e a Coleta de Dados 
 
 

Como já destacado em 2.2, optou-se neste processo pela coleta de dados a partir 

de questionários fechados (APENDICES I, II, II, IV), haja vista a natureza do rigor científico 

em tal contexto dar-se de maneira mais precisa e substancial, facilitando também a 

organização de gráficos e, consequentemente, a agilidade nos processos de análise e 

intervenção. 

O corpus da amostragem se constituiu de maneira significativa e segura, tanto no 

que diz respeito ao corpo discente quanto docente e demais colaboradores. 

O procedimento de coleta finalizou-se com a tabulação de dados (ANEXO II), posterior 

análise e dimensionamento das ações necessárias a IES, advindas da análise dos dados 

adquiridos na auto-avaliação. 

A auto avaliação foi aplicada dentro do cronograma previsto no plano de auto avaliação 

e a partir dos dados organizou-se uma análise quantitativa e qualitativa que eclodiu neste 

relatório. 

A comunidade acadêmica do UNIATENEU convidada participou da autoavaliação, e a 

análise de dados levou em consideração a proporcionalidade de representação dos diversos 

setores da Instituição e utilizou-se do cruzamento de respostas, com distribuição de percentuais 

para cada amostra respondente. 

O quadro abaixo apresenta o índice de participação do corpo docente, discente, técnicos-

administrativos  e tutores no ano base 2021 no processo de autoavaliação 

 

 

CATEGORIAS  TOTAL PARTICIPANTES PERCENTUAL 

DISCENTES 8.943 6.170 69% 

DOCENTES 345 327 94,78% 

TÉCNICO-
ADMNISTRATIVOS 

446 352 79% 

TUTORES 34 29 85% 

TOTAL GERAL 9.768 6.878 70,41% 

Fonte: CPA, Secretaria Academica 

 

O resultado a seguir demonstra de maneira objetiva e sucinta a análise dos dados 

advindos da autoavaliação constituída pela CPA. 
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EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

          DIMENSÃO 8 PLANEJAMENTO e AVALIAÇÃO 

Objetivos 

➢ Verificar a adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento 

geral da Instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e 

com os projetos pedagógicos dos cursos.  

➢ Verificar os procedimentos de avaliação e acompanhamento do 

planejamento institucional, especialmente atividades educativas. 

 

PLANEJAMENTO e AVALIAÇÃO 
 

Participação docentes da Avaliação Institucional 
1 Você participa ativamente da Avaliação Institucional? 

 
 

 
 

Grafico 1 
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ARTICULAÇÃO DO PDI, COM O PPI E O PPC 

 
Você conhece as politicas acadêmicas do PDI e sua efetividade no PPC do seu curso?  

 

 
 

Grafico 2 
 
 
 

ATUAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA OS CURSOS 
 
 
Os resultados da avaliação institucional repercurtem em melhorias para o seu curso? 
 

 
                                                                   Grafico 03 



 

14 

 

 

 

 

Potencialidades  

 

- 70% dos docentes e 55% dos técnicos administrativos participam ativamente da 

Avaliação Institucional da IES; 

44% dos docentes consideram que resultados da avaliação institucional repercurtem em 

melhorias para o seu curso 

- 92% dos técnicos administrativos afirmam que é importante a avaliação das ações 

sociais da IES.   

Fragilidades 

 

- 23% dos discentes não sabem informar se tem acesso aos resultados da Avaliação 

Institucional; 

- 42% não sabem informar se os resultados da Avaliação Institucional repercurtem em 

melhorias para a IES.   

 

Recomendações CPA 

 

Sugere-se um melhor canal de comunicação e informação com os discentes para dar 

notiriedade aos resultados da CPA, suas conquistas e as aplicações práticas de seus 

resultados, esclarecendo sobre as melhorias atingidas e criando um meio de sugestões para 

novas ações.  

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
               DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL  
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Objetivos 
 

➢ Apresentar o grau de conhecimento e apropriação do PDI pela comunidade 

acadêmica. 

➢ Apresentar as características básicas do PDI e suas relações com o contexto social 

e econômico em que a Instituição está inserida.  

➢ Apresentar a articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico dos Cursos.  

➢ Verificar como as práticas pedagógicas e administrativas foram concretizadas e 

suas relações com os objetivos centrais da Instituição.  

➢ Apresentar o perfil dos ingressantes e o perfil esperado para os egressos da 

Instituição.  

➢ Apresentar os documentos que apresentam as finalidades, objetivos e 

compromissos da Instituição. 

 

 

 

 

 

         MISSÃO 

Você conhece a  Missão da IES? 
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Grafico 04            
 
 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA IES 
 
Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do Uniateneu? 

 
 

 
 

                            Grafico 05 
 
 
 
 
 

REGIMENTO E NORMAS DA IES        
  

Você conhece o  Regimento e normas da IES  
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                            Grafico 06 
 
 

 

Potencialidades 

 

-56% dos docentes e técnicos administrativos demonstram o envolvimento com a 
missão, visão e valores da IES; 

-A participação de mais 90% dos docentes na pesquisa de autoavalição 

-Mais de 70% do corpo técnico e mais de 85% dos docentes afirmam conhecer total ou 

parcial as políticas de ensino e extensão da IES. 

- 52% do corpo técnico afirma conhecer a Missão, Visão, Meta e Valores da Ies descritos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Fragilidades 

- Mais de 50% dos discentes participantes desconhecem o PDI da IES 

 

Recomendações CPA 

 

Em relação a falta de conhecimento do PDI por parte dos docentes, recomendamos que 

seja realizado no ato da contratação uma exposição do PDI para os novos docentes, este 

momento pode ser aberto para os demais que desejem atualizar-se; 
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Em relação ao mesmo item dos discentes, importante que sejam realizadas campanhas 

de divulgação, ações  para esclarecimentos do PDI para a comunidade acadêmica. 

 
 

DIMENSÃO 3 - A RESPONSABILIDADE DA IES   
 
OBJETIVOS 
 

Apresentar as formas de transferência de conhecimento e importância social das 

ações universitárias e impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para o 

desenvolvimento regional e nacional.  

Apresentar a natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e com o 

mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis.  

Avaliar as ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, 

de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa entre outros.  

Apresentar os critérios adotados pela instituição para o acesso das Pessoas Com 

Deficiencia  

 

POLÍTICAS INCLUSIVAS DO UNIATENEU 

A IES garante o acesso ao ensino superior de Pessoas com Deficiencia  (PCD)? 

 

 

                            Grafico 07 
 

PROJETOS   E AÇÕES  DE  INCLUSÃO SOCIAL OFERTADOS PELA UNIATENEU 
 
Existem projetos acadêmicos e ações institucionais  da IES voltados a inclusão social? 
 



 

19 

 

 
                     Gráfico 08 

 

 

CULTURA 

Você conhece as atividades culturais promovidas pela IES? 

 

 
Gráfico 09 
 

 

 

PROJETOS SOCIAIS  

A atuação do Uniateneu no cenário educacional refletem nas mudanças sociais e no 
desenvolvimento economico do Estado? 
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Grafico 10 

 

 

 

JUÍZO DE VALOR  

 
Você considera as ações e projetos  de conscientização de educação ambiental desenvolvidos 
pelo UNIATENEU refletem a convicção desses valores para comunidade acadêmica ? 
 

 
                 Gráfico 11 
 

Potencialidades 
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-67% dos docentes e 40% dos técnicos administrativos afirmam que as ações de 

conscientização e educação socioambiental promovem a convicção desses valores na 

comunicadade acadêmica; 

- 65% dos docentes afirmam que a IES garante acesso a pessoas com alguma forma de 

deficiência (PCD). 

 

.Fragilidades 

- 48% dos discentes não sabem informar sobre a acessibilidade de pessoas com 

deficiência (PCD) na IES.  

 

Recomendações CPA 

 

 

Impulsionar a ampla divulgação nas ações desenvolvidas na IES para que os discentes 

aumentem seu conheciemnto sobre a ies e compartilhem a divulgação.  

                             

 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS:  

DIMENSÃO 2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A EXTENSÃO 
E A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

        OBJETIVOS 

➢ Verificar os mecanismos de concepção de currículo e organização didático-

pedagógica (métodos, metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e 

avaliação da aprendizagem) de acordo com os fins da Instituição, as diretrizes 

curriculares e a inovação da área.  

➢ Apresentar as práticas pedagógicas, considerando a relação entre a 

transmissão de informações e utilização de processos participativos de 

construção do conhecimento. Apresentar o programa de monitoria. 

➢ Verificar a pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista 

os objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, 

culturais etc.) e as necessidades individuais. 
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➢ Apresentar as práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a 

formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as 

inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. 

Apresentar a sistemática e periodicidade que é feita a revisão de currículos, 

os critérios orientadores da atualização curricular.  

➢ Apresentar os estímulos à produção acadêmica. Apresentar o programa de 

bolsas (acadêmicas e administrativas). 

 

DIRETRIZES CURRICULARES 

 As DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) do seu curso estão expressas no PPC? 
 

 
Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

15 Voce conhece o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e objetivos do seu curso? 
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Gráfico 13 

 

 

 

 

PLANOS DE ENSINO 

Os planos de aula e de ensino, as  Ementas e as atividades curriculares de extensão são 

apresentadas no inicío de cada semestre?                               

 

Grafico 14 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO E O PROTAGONISMO ESTUDANTIL  
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 As metodologias de ensino aplicadas promovem a autonomia intelectual e protagonismo dos 
discentes? 
 

 
                Gráfico 15 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 Os conteúdos, materiais didáticos e atividades atendem as demandas ? 

 

 
                    Gráfico 16 

 

 

ARTICULAÇÃO DO ENSINO PESQUISA E ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
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As atividades de Ensino se articulam com a pesquisa (Ligas academicas, Grupos de Estudos, 
Projeto Interdisciplinar) e com Atividades de Extensão ? 
 
 

 
Gráfico 17 

 

 

FORTALECIMENTO DO PERFIL DO EGRESSO 

O perfil profissional do egresso do seu curso é fortalecido com oferta de Curso de Põs Gradução 
na UNIATENEU ? 
 

 
                   Gráfico 18 

 

 

BOLSAS DE MONITORIA e PESQUISA 
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Seu curso possui monitoria, grupos de estudos e/ou projetos de pesquisa com incentivo de 
bolsa? 
 

 
                  Gráfico 19 
 

PESQUISAS DA UNIATENEU 

Você participa de  algum dos  projetos ou programas referente  à articulação do ensino, pesquisa 

e extensão? 

 

 
                  Gráfico 20 
 

 

 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 



 

27 

 

 Você pretende  se matricular em um dos  cursos de Pós Graduação do UNIATENEU após concluir 

seu curso de graduação? 

 
                  Gráfico 21 
 

 

 

 

POLITICAS DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL 
 
A internacionalização é promovida pelo UNIATENEU atraves de  realização intercambios e 
participação em eventos cientificos? 
 

 
                  Gráfico 22 

 

 

                 Potencialidades 
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-Aproximadamente 71 % dos docentes afirmam conhecer o PPC do curso em que 

lecionam; 

-Aproximadamente 70% dos docentes afirmam conhecer toda a matriz curricular do 

curso, e identificam o desenvolvimento do mesmo nas ações de ensino, pesquisa e 

extensão. Também conhecem o conceito do curso no ENADE; 

-64 % dos docentes afirmam que  as DCN do curso estão expressas no PPC; 

- 93% dos docentes afirmam apresentarem documentos como Ementas, planos de aula 

e de ensino no início do semestre de cada disciplina.  

57% dos discentes afirmam conhecimento   das Ementas, planos de aula e de ensino no 

início do semestre de cada disciplina, pelo Professor 

  

                 Fragilidades 

 

-19% dos técnicos administrativos acreditam haver incentivos para a participação de 

eventos científicos; 

- 49% dos docentes sabem informar sobre a existência de grupos de estudos na IES.  

 

 

                Recomendações CPA 

Sugerimos intensificar a divulgação nas semanas pedagógicas semestral 

apresentação de informações acerca dos projetos de pesquisa e extensão na IES, bem como 

mostrar as linhas de pesquisa, ter ampla divulgação, em site, banners e outros canais de 

comunicação. 

Em relação à adesão nos projetos Monitoria e de Iniciação Cientifica, sugerimos 

criação de  mecanismos para que incentivar esta adesão. 

É necessário na palestra da CPA mitigar a falta de conhecimento dos alunos acerca 

do PDI, e potencializar o conhecimento das diretrizes curriculares de seu curso.  
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EIXO 3 -   POLITICAS ACADEMICAS 
           DIMENSÃO 4 - A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

 

      OBJETIVOS 
 

Apresentar as Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa. 

 Verificar a Imagem pública da Instituição nos meios de comunicação social. 

Apresentar a ouvidoria, o site, os blogs dos cursos, as redes sociais, as mídias. 

 

COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Os meios de comunicação da IES oferecem informações esclarecedoras? 

 

                         Gráfico 23 
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INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

As informações do meio acadêmico são repassadas em tempo hábil ao públicos alvo ? 
 

 
                  Gráfico 24 
 
 

IMAGEM PÚBLICA DA UNIATENEU  
 
 Você conhece  a Imagem da IES e como é percebida pela  comunidade externa e pelo mercado de 
trabalho? 
 

 
                   Gráfico 25 
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               Potencialidades 

 

-55% dos docentes e 57% dos técnicos administrativos afirmam conhecer a imagem da 

IES na comunidade externa; 

 

               Fragilidades 

 

- 32% dos discentes dizem não saber informar que os canais de comunicação são ou não 

eficientes; 

- 32% dos discentes dizem não conhecer a imagem da IES na comunidade externa. 

                Recomendações CPA 

 

Recomenda-se potencialiar o fortalecimento da imagem da IES junto a comunidade 

local, publicizando as ações da IES com o meio de comunicação mais eficiente na localidade;  

 

DIMENSÃO 9 - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 

 OBJETIVOS 
 

Identificar as políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios 

utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua 

relação com as políticas públicas e com o contexto social.  

Identificar Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino 

(estágios, monitoria, iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de 

intercâmbio estudantil).  

Verificar mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre 

ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação 

professor/aluno e outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas.  
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Verificar acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 

continuada.  

Apresentar o Núcleo de Atendimento ao Educando - NAE, suas competências e 

ações. Apresentar outros núcleos/setores de atendimento (Secretaria Acadêmica, 

Coordenações de Cursos). 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

APOIO AO ESTUDANTE 
 
Você conhece a função da Coordenação de Apoio  ao Estudante – CAE (assistência 

psicopedagógica, nivelamento, atividades extraclasses)? 

 
                   Gráfico 26 

 
APOIO A CARREIRA  
 Você conhece a função do Núcleo de Apoio a Carreira -NAC (organização e divulgação das 

ofertas estágio obrigatórios, não obrigatórios e empregos) ? 

 
 

57%
20%

15%
8%

Você conhece a função da Coordenação de Apoio  ao Estudante 
(assistência psicopedagógica, nivelamento, atividades 

extraclasses)?

a  Sim

b Parcialmente

c  Não sei informar

d Não

58%23%

13%
6%

.Você conhece a função do Núcleo de Apoio a Carreira (organização 

e divulgação dos estágio obrigatórios e não obrigatórios ?

a  Sim

b Parcialmente

c  Não sei informar

d Não
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                   Gráfico 27 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 
O coordenador do curso é acessivel e orienta sobre os processos acadêmicos (matrículas, plano 

de estudos, aproveitamentos, monitoria, estágios, etc), acompnha desempenho das turmas e dá 

devolutiva? 

 

 
 
Gráfico 28 

 
 
 
 
 
ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 
Os critérios de admissão de novos discentes são conhecidos e explicados pelo Atendimento ao aluno? 
 

 
 
                   Gráfico 29 

53%

19%

16%

12%

Os critérios de admissão de novos discentes são conhecidos, 
explicado pelo Atendimento ao aluno?

a  Sim

b Parcialmente

c  Não sei informar

d Não
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QUALIDADE DO ATENDIMENTO 
 

Os serviços de atendimento aos discentes é avaliado ? 

 

 
                  Gráfico 30 

 

 

Potencialidades 

 

53% dos discentes afirmaram que critérios de admissão de novos discentes são conhecidos 

e explicados pelo Atendimento ao aluno 

-57% dos discentes informam ter conhecer o CAE relacionamento entre docentes e 

coordenação; 

- 58% dos discentes informam ter conhecer o NAC – Nucleo de apoio a carreira , 

responsavel pela gestão dos estagios, realção empresa e instituição e  empregabilidade 

Fragilidades 

 

- 37% dos discentes não sabem informar sobre os critérios de admissão dos novos 

dicentes; 
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- 26% dos dicentes afirmam não saber informar sobre as funções do NAC – Núcleo de 

Apoio de Carreira da IES. 

- 27% dos discentes não sabem informar se participam de algum projeto ou programa 

referente à articulação do ensino, pesquisa e extensão. 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL 
  
 OBJETIVOS 

➢ Apresentar os planos de carreira e de capacitação regulamentados para 

docentes e funcionários técnico-administrativos com critérios claros de 

admissão e de progressão.  

➢ Levantar os programas de qualificação profissional e de melhoria da 

qualidade de vida de docentes e funcionários técnico-administrativos.  

➢ Verificar o clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, 

graus de satisfação pessoal e profissional. 

➢ Apresentar as políticas de assistência (benefícios) de melhoria da qualidade 

de vida dos técnico- administrativos. 

 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA IES  

Conhecimento do plano de cargos e carreiras da IES

 

                Gráfico 31 

 

50%

33%

11%
6%

Conhecimento do plano de cargos e carreiras da IES 
pelos Tec Adminstrativos

a  Sim

b Parcialmente

c  Não sei informar

d Não
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POLITICAS DE PESSOAL DA IES 
 
Existem programas/instâncias que monitoram por meio de pesquisa, o grau de satisfação da 
comunidade com as politicas de pessoal? 
 

 
                            Gráfico 32 
       
 

 
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
 
A IES promove atividades em prol do desenvolvimento e a capacitação dos docentes, tecnicos 
adminsitrativos e tutores? 

 
                         Gráfico 33 
 

 

               

                Potencialidades 

 

-31% dos docentes informam que existem programas que medem a satisfação no 

ambiente de trabalho; 
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35% dos tutores afirmam que há programas de qualificação profissional docente e de 

melhoria da qualidade de vida dos docents e 25% afirmam que conhecem parcialmente 

-31% dos docentes conhecem, total ou parcial, o plano de cargos e salários da IES; 

-60% dos técnicos administrativos conhecem, total ou parcial, os programas de incentivo 

à qualificação profissional.  

 
 

              Recomendações CPA 

 Verficou-se com a pesquisa que as politicas de pessoal promovidas pelo UNIATENEU 

visam fortalecer seu corpo docente, com incentivo qualificação. 

 No entando em relação ao plano de carreira e cargos necessitam ser melhor divulgadas 

entre docentes, tutores e técnicos.  

Nesse sentido a CPA sugere que seja elaborado um informativo no ato da contratação e 

que as melhorias a serem implantadas sejam bem divulgadas.  

 

     DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 OBJETIVOS 

 

➢ Verificar a existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da 

gestão ao cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a 

estrutura organizacional oficial e real, funcionamento, composição e atribuição 

dos órgãos colegiados.  

➢ Apresentar o uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às 

finalidades educativas.  

➢ Apresentar o uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.  

➢ Apresentar os modos de participação dos atores na gestão (consensual, 

normativa, burocrática). 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IES 
 
Você conhece os Órgãos Colegiados da IES (Colegiado de Curso e Conselho Superior) em 
relação a sua formação e funcionamento? 
 

 
                               Gráfico 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IES 
 
Participação dos Docente nos Órgãos Colegiados da IES (Colegiado de Curso e Conselho 
Superior 
 

 



 

39 

 

                               Gráfico 35 
 
 

 

 
EFICIENCIA DA GESTÃO DAS SEDES E POLOS   

 
Administração do polo/sede funciona com eficiência ? 
 

 
Gráfico 36 

 
 
 

                         
 
 

  AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM 
 
 Os resultados da avaliação do ensino-aprendizagem são utilizados pelos docentes para  a 
melhoria da prática pedagógica 

 
Gráfico 37 
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
Os valores das mensalidades da ies são acessiveis e os serviços oferecidos aos discentes são 
satisfatorios? 
 

 
 

Gráfico 38 

 

Potencialidades 

 

- 80% dos docentes afirmam, total ou parcial, que conhecem os órgãos colegiados da 

IES. 

- 69% dos discentes participam das reuniões de NDE da IES; 

- 66% dos docentes afirmam que a administração do polo/sede é eficiente. 

 

Fragilidades 

 

- 17% dos discentes informa que a administração da IES não funciona com eficiência. 

- 42% dos discentes não sabem informar se há representação estudantil.  
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               Recomendações CPA 

 

A CPA sugere a exposição do organograma da instituição nas unidades academicas 

de forma bem visível,  bem como no site, como tambem identificar estratégias para tornar 

de fácil acesso e de forma clara e simples as informações da IES.  

Sobre avaliação da  representação estudantil, a CPA supõe que os participantes desta 

pesquisa não tem envolvimento com as politicas acadêmicas direcionada aos estudantes, 

tendo em vista a falta de conhecimento do sucesso do programa de liderança com 

representação voluntária eleita por cada turma por semester letivo. 

 

    DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

 OBJETIVOS  
 

➢ Apresentar a adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, 

biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, hospitais, equipamentos 

de informática, rede de informações e outros) em função das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

➢ Apresentar as políticas institucionais de conservação, atualização, segurança 

e de estímulo à utilização dos meios em função dos fins. 

➢ Levantar a utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras. Apresentar políticas de utilização dos laboratórios. 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 ESPAÇOS EDUCATIVOS 

O acesso aos ambientes acadêmicos são adequados e devidamente sinalizados para 
pessoas com deficiencia (piso tatil, placas em braile nas portas, recursos informatizados)? 
 

 

Gráfico 39 

 

 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é de fácil acesso e uso? 

 

 
Gráfico 40 
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  INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS 

 Os equipamentos das salas de aula e laboratórios oferecem  e utilizam recursos tecnológicos e 
multimeios? 
 

 
Gráfico 41 

 

INFRAESTRUTURA DE LABORATORIOS 

              A Infraestrutura dos laboratorios é adequada às demandas acadêmicas (atendimento 
tecnico, monitoria, espaço físico e equipamentos) atende seu curso e possui acessibilidade? 

 

 

Gráfico 42 

 

 

62%15%

14%

9%

A Infraestrutura dos laboratorios é adequada às demandas 
acadêmicas (atendimento tecnico, monitoria, espaço físico e 

equipamentos) atende seu curso e possui acessibilidade?

a  Sim

b Parcialmente

c  Não sei informar

d Não
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INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA 

             A Infraestrutura da Biblioteca é adequada às demandas acadêmicas (acervo, serviços, 
espaço físico e equipamentos) atende seu curso e possui acessibilidade? 

 

Gráfico 43 

 

POLITICA DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 

As instalações fisicas e equipamentos (Espaços de convivencia, bibliotecas, laboratórios, salas 
de aula, banheiros) são contempladas pelas politicas de conservação, manutenção e segurança 

 

Gráfico 44 
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SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ACADEMICA COM A UNIATENEU 

Voce está satisfeito com a infraestrutura do UNIATENEU? 
 

 

        Gráfico 45 

                Potencialidades 

 

- 60% dos docentes registraram que a Infraestrutura física, no que se refere a salas de 

aula, biblioteca, banheiros, laboratórios, são controlados por medidas de conservação, 

manutenção e segurança; 

- 89% dos docentes afirmam, total ou parcial, que as salas possuem recursos 

tecnológicos e multimeios. 

46% dos discentes acerca do fácil acesso e uso Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

               Fragilidades 

 

-31% dos discentes afirmam não saber informar se a internet e a wi-fi atendem as 

atividades desenvolvidas na IES; 

- 28% dos discentes não souberam informar se as salas de aula possuem recursos 

tecnológicos e multimeios.  

56%
19%

15%

10%

Voce está satisfeito com a infraestrutura do UNIATENEU?

a  Sim

b Parcialmente

c  Não sei informar

d Não
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Recomendações CPA 

 

Avaliar as estruturas de sala de aula e de internet, verificando a aplicação prática nas 

atividades pedagógicas e acadêmicas para que os recursos e multimeios sejam aplicados 

com eficiência e com a melhor aplicação a cada curso. Recomenda-se tambem incentivar os 

alunos do presencial, que ainda estão no Ensino remoto, por opção, a retornar as atividades 

presenciais afim de conhecer e experimentar os recursos tecncologicos oferecidos pela ies. 

Tendo em vista as fragilidades, podemos resumir no fato de que a comunicação na IES 

está deficitária, a atualização do site da mesma, compartilhamento de ações via linkedin, 

facebook e instagram pelas páginas oficiais, em todos os eventos realizados apresentar os 

setores, buscar as lideranças para servirem de ponte neste quesito. 

Intensificação das ações realizadas e criação de outras estratégias para sanar as 

fragilidades apontadas pela comunidade Acadêmica. 

É necessario publicizar as ações da faculdade afim de potncializa-las e trazer o discente a 

conhecer mais de sua instituição. 

1. RESULTADOS OBSERVADOS 

 

A pesquisa identificou a informação da IES como uma revelante fragilidade,  pois sabe-

se que o Centro Universitario Ateneu possui site, canal do YouTube, redes sociais, é uma 

instituição jovem, sempre em conexão com seu cliente interno e externo porém, a maioria das 

fragilidades giram em torno da falha de comunicação, ou a ineficiência da mesma. 

Algumas ações podem ser observadas e potencializadas e outras podem ser substituídas 

por outras que tenham melhor êxito. 

Apesar do bom relacionamento dos docentes com o corpo técnico e a relação de parceria 

com os discentes, ainda existem alguns pontos a serem melhorados como por exemplo a 

inserção no mercado de trabalho, a IES tem parceria com empresas, tem um núcleo de apoio a 

carreira atuante, mas ainda há uma parcela bem significativa da comunidade acadêmica que 

desconhece essa informação. 



 

47 

 

A divulgação dos dados foi realizada em um encontro com o corpo docente, 

coordenadores e técnicos, de forma a levar em discussão pontos que julgamos relevantes, como 

por exemplo, o planejamento institucional, a relação de compromisso com a informação, a 

importância da adesão a CPA, o quanto é importante avaliar para melhorar. 

Depois, houve um momento com as lideranças a fim de mostrar a importância dos 

discentes responderem o questionário e de como a avaliação é compreendida e acatada pelos 

coordenadores e docentes. Mostrou-se também a importância da CPA e que a composição da 

mesma é a fim de ter imparcialidade e uma visão sistêmica da instituição. 

 

 

2. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

As recomendações sugeridas por esta comissão são de suma importância, a 

comunicação é fator primordial para um bom relacionamento, precisamos falar a mesma 

linguagem e caminhar no rumo da excelência, a instituição só tem a ganhar e o os demais que 

fazem a IES tem muito mais. 

A CPA tem um papel importante na IES, traz reflexão sobre as práticas exitosas e 

proporciona reflexão a cerca do que pode ser melhorado, a comissão tem um compromisso com 

a melhoria contínua e busca a excelência, tem se dedicado a fazer o melhor, lembramos que a 

comunicação é o que estreita laços e queremos estreitar estes laços com toda comunidade 

acadêmica.  

 

3. BALANÇO CRÍTICO 
 

O distanciamento social decorrente da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19), não 

impediu o funcionamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA que deu continuidade ao 

processo de avaliação institucional com o compromisso de contribuir com o processo de gestão 

e de qualidade dos serviços prestados pela IES. Os modelos de avaliação propostos pela CPA, 

totalmente on-line, possibilitaram a continuação das atividades propostas no seu plano de 

trabalho.  

Com a participação dos alunos e professores, a CPA contribuiu para o aprimoramento 

das atividades da instituição, analisando as demandas da comunidade acadêmica diante dessa 

realidade emergencial e identificando os aspectos a serem aperfeiçoados. Igualmente, foi 

aplicada uma avaliação sobre o assunto.  
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Os dados da Avaliação Institucional orientam as ações de melhoria e readequação do 

planejamento, destacando os pontos a serem trabalhados tendo-se como base as políticas 

estabelecidas. 

A autoavaliação da IES reflete seu compromisso com a sociedade em geral e com as 

mudanças do mundo moderno, no sentido de incrementar ações que propiciem novas realidades. 

Desse modo, a IES conclui que a autoavaliação é uma ferramenta que dá subsídios ao 

processo de tomada de consciência sobre a função social educacional, proporcionando uma 

autocrítica e o conhecimento da realidade institucional, em sua dimensão global, tendo em vista 

o fortalecimento de sua identidade, seu crescimento e a melhoria contínua de seus processos e, 

consequentemente, permitindo o planejamento de ações no âmbito político acadêmico. 

Conforme já exposto, as medidas precisaram ser adotadas a partir da lastimável 

ocorrência da Pandemia pela COVID 19, a partir de março de 2020, entre elas as alterações no 

formato das reuniões da CPA, bem como a configuração da divulgação e execução das suas 

ações. 

Em relação as reuniões, com o retorno do presencial, passaram a ser realizadas no 

formato hibrido, parte dos membros participam presencialemnte e outra parte (externos) através 

da plataforma Teams da Microsoft e em relação a divulgação, todo o conteúdo gráfico passou a 

ser digital e postados nas mídias sociais da instituição, que é composto por multicanais 

O processo de autoavaliação foi muito bem aceito pela comunidade acadêmica, 

destacada pela   adesão de 95% dos docentes, 79% do corpo técnico, 69% dos discentes e 85% 

dos tutores. Ressaltamos que ao serem convidados a responder, os mesmos relataram a 

importância deste canal( whatsapp). Apenas ficou a crítica de que deveríamos fazer uma melhor 

abordagem para maior adesão discente e sugeriram que o questionário ficasse mais tempo 

disponível. 

Como já referido durante a exposição dos resultados da análise da autoavaliação do 

Centro Universitário Ateneu – UNIATENEU do ano de 2021, todos procedimentos de 

Gestão se sustentam no diagnóstico e percepção acerca da realidade advindos da 

avaliação interna.  

Tudo a partir do procedimento de se autoavaliar e devolver os resultados aos 

interessados. 

As recomendações sugeridas por esta comissão são de suma importância, a 

comunicação é fator primordial para um bom relacionamento, precisamos falar a mesma 
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linguagem e caminhar no rumo da excelência, a instituição só tem a ganhar e o os demais que 

fazem a IES tem muito mais. 

A CPA tem um papel importante na IES, traz reflexão sobre as práticas exitosas e proporciona 

reflexão a cerca do que pode ser melhorado, a comissão tem um compromisso com a melhoria 

contínua e busca a excelência, tem se dedicado a fazer o melhor, lembramos que a comunicação é o 

que estreita laços e queremos estreitar estes laços com toda comunidade acadêmica. 

Assim, todo   o   planejamento   administrativo   e   acadêmico   da   IES   é perpassado 

pela resposta da comunidade acadêmica aos anseios universitários, ou seja, todo investimento, 

todo projeto e todas as ações nos mais diversos âmbitos se constituem tendo como norte o que 

é apresentado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, que possui total autonomia e 

imparcialidade para análise da realidade institucional. 

Acreditamos que as sugestões irão nos direcionar a melhorar o questionário e a adesão 

no próximo será bem maior, pois estamos preparando gincanas e atividades lúdicas para que 

aconteça a contento. 

Ressaltamos que a elaboração do questionário seguiu as orientações da CONAES, e 

buscamos fazer uma autoavaliação da IES, compondo assim, um dos diversos instrumentos de 

avaliação dos SINAES, com base em uma concepção global e o respeito à identidade e à 

diversidade institucionais. 

Todavia, temos consciência de que sempre podemos melhorar e temos muito à aprimorar 

a arte de olhar para dentro para fazer melhor o externo. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A estrutura da avaliação institucional implementada inicialmente pelo Centro Universitário 

Ateneu atestava o compromisso com a construção de uma cultura avaliativa, de acordo com a 

proposta do SINAES, ao mesmo tempo que considerava a necessidade da avaliação como parte 

do projeto contínuo de melhoria no fazer da instituição. Essa percepção sobre a avaliação, 

intensificou um amadurecimento, num processo empírico de fazer e refazer, hoje identificado por 

meio da sistemática cada vez mais ampla no que tange a participação da comunidade 

acadêmica.  

Vale salientar a expressiva participação  do número de participantes, em especial, dos 

discentes no processo da autoavaliação interna, que pode ser considerado como reflexo da 

atuação da CPA no processos de sensibilização da comunidajunto com lideres de turmas como 

também a divulgação  dos resultados e da medidas adotadas para correção das fragilidades 

apontadas pelas pesquisas .  
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Adicionalmente, alguns aspectos que contribuiram para avaliação dos indicadores de 

qualidade relacionados à estrutura física, como reaabertura das cantinas, bibliotecas físicas, 

laboratórios, através do atendimento ao decreto do governo que liberou o retorno às aulas 

presenciais e reaberturas dos espaços de convivência e de atividades práticas. 

Todavia, merecem serem destacados ainda todo investimento e esforço realizado pelo 

UNIATENEU nos mecanismos de acesso as atividades acadêmicas com segurança para 

concretização das aulas presenciais  de todos os cursos a partir do segundo semestre de 2021 

e de ambas modalidades, o que está sendo possível com o investimento capacitação de seus 

recursos humanos, nas tecnologias de informação, infraestrutura de rede de internet, 

equipamentos, tantos hardware e software  de última geração, que permitem o cumprimento de 

sua missão com eficiência e qualidade. 

Foi possivel identificar que a informação na IES apresenta um déficit, pois sabe-se que a 

IES possui site, redes sociais, é uma instituição jovem, sempre em conexão com seu cliente 

interno e externo porém, a maioria das fragilidades giram em torno das falhas de comunicação, 

ou a ineficiência da mesma. 

Algumas ações podem ser observadas e potencializadas e outras podem ser substituídas 

por outras que tenham melhor êxito. 

Apesar do bom relacionamento dos docentes com o corpo técnico e a relação de parceria 

com os discentes, ainda existem alguns pontos a serem melhorados como por exemplo a 

inserção no mercado de trabalho, a IES tem parceria com empresas, tem um núcleo de apoio a 

carreira atuante, mas ainda há uma parcela bem significativa da comunidade acadêmica que 

desconhece essa informação. 

A divulgação dos dados foi realizada em um encontro com o corpo docente, 

coordenadores e técnicos, de forma a levar em discussão pontos que julgamos relevantes, como 

por exemplo, o planejamento institucional, a relação de compromisso com a informação, a 

importância da adesão a CPA, o quanto é importante avaliar para melhorar. 

Depois, houve um momento com as lideranças a fim de mostrar a importância dos 

discentes responderem o questionário e de como a avaliação é compreendida e acatada pelos 

coordenadores e docentes. Mostrou-se também a importância da CPA e que a composição da 

mesma é a fim de ter imparcialidade e uma visão sistêmica da instituição. 

O processo de autoavaliação foi muito bem aceito pela comunidade acadêmica,  

ressaltamos que ao serem convidados a responder, os mesmos relataram a importância deste 

canal. Apenas ficou a crítica de que deveríamos fazer uma melhor abordagem para maior adesão 

discente e sugeriram que o questionário ficasse mais tempo disponível. 
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Acreditamos que as sugestões irão nos direcionar a melhorar o questionário e a adesão 

no próximo será bem maior, pois estamos preparando gincanas e atividades lúdicas para que 

aconteça a contento. 

Ressaltamos que a elaboração do questionário segui as orientações da CONAES, e 

buscamos fazer uma autoavaliação da IES, compondo assim, um dos diversos instrumentos de 

avaliação dos SINAES, com base em uma concepção global e o respeito à identidade e à 

diversidade institucionais. 

Toda via, temos consciência de que sempre podemos melhorar e temos muito à aprimorar 

a arte de olhar para dentro para fazer melhor o externo 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA busca a consolidação da cultura da 

autoavaliação institucional, tão logo vem ampliando essa prática por meio do compartilhamento 

das ações propostas no processo de avaliação com os departamentos acadêmicos-

administrativos e com as Unidades que compõem a IES. Esse desenho proposto pela CPA tem 

permitido um mapeamento das fragilidades e potencialidades mais eficaz, tornando possível a 

promoção de devolutivas também mais precisas e priorizando as necessidades institucionais. 

Essa proposta trouxe ainda uma visão mais democrática, logo que essas informações mapeadas 

são fomento para a construção de instrumentos para tomada de decisões estratégicas da IES. 

Nessa implantação da cultura de avaliação permanente na IES, com a consolidação dos 

resultados, agora representados em seu relatório, os mesmos são direcionados aos gestores 

dos departamentos e unidades, com o objetivo de analisá-los e assim desenhar ações que 

correspondam a mudanças necessárias. Toda essa prática segue acompanhada por um membro 

da CPA, o qual foi designado pela comissão atendando a proposta de assegurar o ciclo avaliativo 

institucional. Essa análise dos resultados e o desenho das estratégias pertinentes são realizados 

por meio de diálogo com a comunidade acadêmica, reforçando a campanha do fazer democrático 

da IES. 

O resultado da avaliação, como parte do projeto de transparência da IES, haverá a 

divulgação do relatório no site da instituição; também será realizada a distribuição de informativos 

com resultados; elaboração e exposição de banners e as apresentações em sala de aula, reunião 

de liderança, camisetas, selos, botons apresentações públicas, apresentação em sala de aula, 

resultados disponíveis no site. 

Durante o processo de avaliação institucional a CPA foi possível perceber ainda resistencia 

no que tange a participação da comunidade acadêmica, o que promoveu um projeto de sensibilização 

mais contundente daqueles que precisam para consolidar nossa proposta: Discentes, Docentes; 

Corpo Técnico-administrativo e Tutores.  
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Todavia, os resultados mostraram que as resistencias foram superadas com esforço 

implementado pela CPA na obtenção dos dados relevantes para  conclusão desta avaliação. 

É preciso ressaltar que os resultados apontaram fragilidades a serem superadas através de 

ações eficazes e condizentes com o contexto da IES, as quais fomentaram a programação das 

práticas da CPA e IES para a busca permanente pela melhoria. 
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