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I FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem suas bases na sua mantenedora, a
UNIGRAN EDUCACIONAL, que iniciou suas atividades em 1976, na cidade de Dourados,
com o objetivo de oferecer ensino de graduação para formar profissionais de acordo com a
necessidade da região, assim como cidadãos críticos e capacitados para o trabalho intelectual
e de pesquisa.
Utilizando toda a experiência de atuação na área do ensino superior há mais de três
décadas, a Mantenedora elaborou um projeto para Campo Grande e foi Credenciada pelo
MEC por meio da Portaria n. 1150 de 03 de dezembro de 2007. Assim, foi a gênese da
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, estruturada para ser uma instituição diferenciada das
demais por ser planejada para atender as necessidades e as demandas da sociedade campograndense, as quais estão pontuadas e definidas com clareza, bem como as metas que se
pretende atingir no Projeto de desenvolvimento Institucional.
Tendo em vista o perfil da região de Campo Grande, uma capital jovem e em
constante crescimento industrial, assim como a ampliação do número de matrículas no Ensino
Médio, sinalizam a necessidade de ampliação de vagas no ensino superior, bem como atender
aos anseios da população, qual seja, uma formação profissional de qualidade.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL está sediada em Campo Grande, capital do
Estado de Mato Grosso do Sul, à Rua: Abrão Júlio Rahe, 325, Bairro Monte Castelo, com a
finalidade de atender as necessidades sociais, intelectuais, econômicas e políticas deste
momento, abrangendo a população desta cidade e dos municípios próximos. Sua consolidação
na capital do Estado vem oportunizar aos cidadãos um curso superior que forme profissionais
com habilidades e competências inerentes a cada profissão, priorizando ensino de qualidade
como seu grande diferencial,
De forma determinada, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL sintetiza, objetivamente,
a sua missão institucional no:
Compromisso com o ensino de excelência em todas as áreas da educação
superior para formar profissionais criativos, inovadores, empreendedores,
capacitados e competentes, a pensar com autonomia os conhecimentos
sistematizados e processos que contribuam para o desenvolvimento
tecnológico, econômico e sociocultural da região e do país, sob os princípios
da democracia, da ética e da justiça social.

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem por objetivos nas áreas dos cursos que
oferece:
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 Promover a formação de profissionais e especialistas de nível superior.
 Oportunizar a realização de pesquisas e o estímulo de atividades criadoras para
qualificar o ensino e para propiciar a descoberta de novos conhecimentos.
 Promover a extensão do ensino e da pesquisa à comunidade mediante cursos e
serviços especiais como forma de trazer a comunidade para dentro da instituição e
como forma de integrá-la à realidade regional.
Para a configuração dos objetivos específicos decorrentes dessa intenção maior, a
Faculdade estabeleceu, a partir de sua criação, metas visando a ofertar cursos em todas as
áreas do conhecimento, com previsão e planejamento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos,
embasados nas normas legais, diretrizes curriculares nacionais e considerando o meio social
na qual está inserida.
Neste momento, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL oferece os seguintes cursos,
indicados no quadro abaixo.
Quadro 1: Cursos oferecidos na Faculdade UNIGRAN CAPITAL - Campo Grande – 2013
Modalidade/Habilitação
Educação Física (Licenciatura)

Atos Legais
Vagas Turno
Duração
Autorizado pela Port. nº 152 de 180
Diurno
6 sem.
03/02/2009.
Noturno
Educação Física (Bacharelado) Autorizado
pela
Port. 180
Diurno
8 sem.
Nº1818/29/10/2010.
Noturno
Enfermagem (Bacharelado)
Autorizado pela Port. nº 13 de 150
Diurno
10 sem.
07/01/2008.
Noturno
Reconhecido pela Portaria n. 299
de 27/12/2012.
Tecnológico em Estética eAutorizado pela Port. nº 601 de 160
Noturno
6 sem.
Cosmética
13/12/2007.
Reconhecido pela Portaria n. 213
de 17/05/2013 publicada em DOU
n. 96 de 21/05/2013.
Administração (Bacharelado)
Autorizado pela Portaria nº 1608 100
Diurno
8 sem
de 07/10/2010.
Noturno
Tecnológico em Radiologia
Autorizado pela Portaria nº 174 de 120
Noturno
6 sem
17/11/2010.
Reconhecido pela Portaria n. 102
de 11/02/2014 publicada em DOU
n. 30 de 12/02/2014.
Ciências Contábeis (Bacharelado)Autorizado pela Portaria nº 104 de 150
Diurno
8 sem
13 de junho de 2011.
Noturno
Psicologia (bacharelado)
Autorizado pela Port. nº 466 de 22 200
Diurno
10 sem
de novembro de 2011.
Noturno
Sistemas
de
InformaçãoAutorizado pela Portaria nº 502 de 100
Noturno
8 sem
(Bacharelado)
26 de dezembro de 2011.
Tecnológico
em
GestãoAutorizado pela Portaria nº 280 de 100
Noturno
4 sem
Ambiental
19 de dezembro de 2012.
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II CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste documento, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, apresenta os resultados e
a análise de sua Avaliação Institucional, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação, ano
de 2013 de acordo com o estabelecido na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que tem como
objetivo aferir a qualidade das IES, de cursos de graduação e de desempenho de estudantes, nos
termos do Artigo 9º, VI, VII e IX da Lei 9.394/96.
O que se destaca nessa Lei, bem como nas orientações e sugestão de roteiros para a
elaboração do relatório de Autoavaliação Institucional, é o foco no aspecto qualitativo do
ensino, pesquisa e extensão e no fortalecimento do compromisso social desta Faculdade na
oferta de formação de excelência.
De acordo com a Lei, anteriormente citada, a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL foi criada em 2009 com a responsabilidade de
conduzir os processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação de
informações solicitadas pelo INEP. A CPA tem papel fundamental na elaboração e
desenvolvimento de uma proposta de autoavaliação, em consonância com os conselhos
superiores da instituição e com a comunidade acadêmica, pois tem por finalidade contribuir,
continuamente, para a melhoria da instituição em todos os seus aspectos. Neste momento, o
Ato de Designação da CPA é a Resolução/CONSEPE/UNIGRAN CAPITAL n° 007/2013 e o
período de mandato é de 25 de fevereiro 2013 a 25 de fevereiro 2015. A organização e
regulamentação dos trabalhos da CPA estão postos no Regimento Interno da Comissão
Própria de Avaliação (Anexo).
O presente Relatório foi redigido de forma plural e participativa, pois, a CPA esteve
presente nas reuniões de Colegiado e dos núcleos docentes estruturantes dos cursos e das
assembléias, junto ao Conselho Superior e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, quando da
discussão das tomadas de decisões quanto às alterações das políticas da Instituição, com base
nos resultados da avaliação interna. O objetivo desta reflexão foi apreender as fragilidades e as
potencialidades das condições estruturais gerais da instituição por meio da análise dos dados e
confronto com o PDI e PPI, sob a orientação das dez dimensões do SINAES. A análise tem por
base os dados expressos na Autoavaliação Institucional e, propõe ações que venham produzir
melhorias na qualidade da educação oferecida pela FACULDADE UNIGRAN CAPITAL.
Esse debate se pautou nos compromissos sociais, políticos e pedagógicos da Instituição
e pelos principais objetivos da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior
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(CONAES), que é o acompanhamento do processo de aprendizagem e do desempenho
acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a
outras áreas do conhecimento.
Considerou-se, também, no debate, a trajetória da universidade, focando sua função
na sociedade moderna, a partir do século XVIII, quando ganha o status das luzes, e se impõe
como o lócus do saber, fruto da pesquisa, da reflexão e criação do homem em respostas ao
processo industrial, de organização e reorganização da sociedade capitalista. A Universidade é
concebida como o centro do saber e da cultura para preparar o homem para descobrir,
formular e ensinar ciência, levando em conta as transformações de cada época.
Neste momento, o ensino superior tem um grande desafio diante das profundas
transformações das organizações do capitalismo mundial e seu momento de crise estrutural,
acarretando na transformação das formas de trabalho e das maneiras de se ascender ao mundo
produtivo. Isso indica que o profissional a ser formado pelas instituições de ensino superior
precisa de competências para enfrentar a empregabilidade e as exigências demandadas pelas
transformações no âmbito das profissões liberais, das ciências humanas e da pesquisa básica.
Nesse cenário, a questão é saber o papel social da Faculdade, é saber quais são as
contribuições que o ensino superior pode dar para a formação das pessoas para vivenciarem
com criticidade e cidadania as profundas transformações ocorridas no campo da informação, do
avanço tecnológico, do acesso à informação na velocidade intensa. Como transmissora do
conhecimento, a Universidade contemporânea já não se justifica, pois os estudantes têm acesso
a esse mundo, pelas vias das tecnologias da informação e da comunicação.
A informação está disponível, mas cabe ao fazer universitário questionar de onde ela
vem? Como são produzidas? É preciso ter clareza do processo científico dos conceitos e
generalizações da leitura da realidade. O trabalho da universidade é fazer a mediação reflexiva
entre o mundo da informação e do conhecimento, formando pessoas com excelência para
assumirem as exigências da sociedade contemporânea. Dessa forma, esta instituição se propõe a
fazer o seu papel social, acima das razões mercadológicas.
O entendimento do contexto social, econômico, político e cultural tem sido um
processo coletivo de reflexão, produção e socialização de conhecimentos que respaldam a
instituição nas categorias administrativas, pedagógicas e estruturais, levando em consideração
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a diversidade e a identidade institucional, permitindo a definição de ações voltadas à melhoria
da qualidade dos cursos de graduação por parte de professores, técnicos e gestores.
O trabalho realizado pela CPA provocou um movimento de reflexão sobre a
qualidade da educação prestada pela IES e o planejamento de ações a serem perseguidas rumo
a excelência do trabalho oferecido à sociedade. Entende-se que o processo de avaliação deve
ser um veículo de ampliação do autoconhecimento institucional, identificação de
potencialidades e fragilidades, além de contribuir para disseminar a cultura da avaliação no
ensino superior. A importância atribuída ao processo de autoavaliação na UNIGRAN
CAPITAL e a ampliação das áreas envolvidas implica maior legitimidade e novos passos em
direção à consolidação de uma Faculdade de excelência acadêmica, democrática, ética e
solidária.
Corroborando com o pensamento da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES, esta CPA desenvolveu sua atividade respaldada na concepção de
avaliação formativa, valorizando o processo de avaliação com vistas a fortalecer sua missão e
sua função social, valendo-se dos resultados de sua autoavaliação.
Nesse contexto, as avaliações: externa e interna realizadas, segundo uma concepção
formativa, privilegia a condição diagnóstica, com a finalidade de identificar aspectos,
procedimentos e processos da Instituição de Ensino Superior que podem ser aperfeiçoados,
assim como seus pontos de excelência pedagógica e administrativa.
A leitura da participação dos alunos, professores e coordenadores de curso no
processo de Avaliação Institucional da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é vista no gráfico
abaixo.
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Gráfico 1: Histórico da participação dos alunos, professores e coordenadores no processo de
avaliação Institucional – 2011 a 2013

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Observa-se no gráfico a compreensão da importância da avaliação. Aumentou 10% da
participação dos alunos entre 2011 a 2013. É feito um diálogo com os alunos em sala sobre a
importância, assim como a devolutiva dos resultados e mudanças realizadas. Em relação aos
professores a meta é de no mínimo 90% deles participem, o que já vem ocorrendo desde 2011.
A CPA em 2013 reuniu com os núcleos docentes estruturantes - NDEs e colegiados
dos cursos, coordenadores, gestores e realizou a adequação dos questionários, os quais são os
instrumentos de coleta de dados, que foram postos no ambiente virtual, permitindo a
participação dos alunos na avaliação interna nos laboratórios de informática, assim como e
outro local em que os alunos se dispusessem a responder, quer seja em sua residência, como
no trabalho. No entanto observou-se a necessidade de melhorar mais os instrumentos de
coleta de dados, mais focados nas dez dimensões em sequência e sair dos conceitos (ÓTIMO,
BOM, REGULAR E INSUFICIENTE) para pontuação de 1 a 5, sendo: 1 para a inexistência
do dado questionado; 2 para a solicitação é realizada de forma ineficiente; 3 para a solicitação
que está muito bem implantada e 5 para a solicitação é realizada com excelência.
Dessa forma, cinco fases foram seguidas para o sucesso dessa ação:
A primeira foi a Preparação, momento em que se adequou alguns questionamentos.
Permanecendo os elementos expressos conforme descrição do quadro abaixo.
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Quadro 2: Elementos constitutivos da avaliação interna – 2013
Acadêmico avalia
Curso
Disciplina/ensino –
por curso
Instituição

Professor avalia

Funcionário avalia

Coordenador de curso avalia

Instituição

Instituição

Professores

Curso

Instituição

Fonte: CPA – 2013

Observa-se que nessa primeira coluna, segunda linha, dos itens que o acadêmico
avalia precisa ser adequado. O aluno passará a avaliar o professor diretamente. Isso vai
facilitar a leitura do fazer pedagógico de cada um em todos os cursos conjuntamente. Os
demais itens passarão por uma leitura e com certeza receberão pequenas adaptações.
A segunda fase foi de sensibilização por meio de reuniões corporativas com o
segmento funcionário administrativo e docente que estudaram a legislação pertinente,
compreenderam a composição da avaliação externa e interna. Participaram de uma palestra
explicativa proferida pela Direção Geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL. Nessa reunião
todos tomaram conhecimento dos questionários online e se familiarizaram com o ambiente
virtual. Para aplicação dos instrumentos de autoavaliação aos discentes a sensibilização
ocorreu por meio de convite explicativo direto da direção acadêmica, membros da CPA,
professores e coordenadores em sala de aula. A Instituição enviou e-mail para os discentes e
docentes, motivando-os a participar e conceber a avaliação interna como mediação
sistemática, participativa e permanente de autoconhecimento e de revisão do fazer acadêmico
como aperfeiçoamento de sua identidade, integração e melhoria de qualidade dentro e fora da
instituição. Nesse momento, a Coordenação de Curso adentrou em cada sala de aula e
explicou a necessidade dos alunos em participarem da avaliação.
A terceira fase foi a de aplicação dos questionários eletrônicos, online, apuração dos
dados. Nessa etapa, a Coordenação de Ensino e Extensão elabora um agendamento e os
professores levam cada turma ao laboratório de informática para que os alunos a façam. A
CPA sintetiza os dados consolidados, elabora tabelas e gráficos e repassa aos coordenadores,
realizando as primeiras discussões a serem aprofundadas em cada curso juntamente como
NDE e Colegiado, elaborando relatórios parciais, enviando-os à CPA.
A quarta fase, análise das informações, elaboração de relatórios parciais dos
colegiados de cursos. Nessa etapa, a CPA sintetiza os dados consolidados referentes a todos
os questionários e dialoga com todos os cursos e gestão sobre as potencialidades que precisam
ser desenvolvidas e fragilidades que requerem melhorias.
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Na quinta fase realizaram-se reuniões com todos os colegiados de cursos, NDEs,
direção geral e coordenação de ensino e extensão acadêmica para a produção do relatório
parcial, sob a coordenação da CPA para a análise qualitativa dos dados e informações
coletadas e, quando necessário, buscou-se complementação por meio de entrevistas junto aos
líderes discentes, coordenadores de curso e docentes do Núcleo Estruturante dos cursos. A
seguir procedeu-se a divulgação dos resultados por meio de reuniões com os colegiados,
reuniões com os professores e em forma de reuniões com os líderes de sala.
Cabe salientar que todo o processo de fechamento dos dados coletados, por meio da
aplicação de questionários online, recebe tratamento qualitativo/quantitativo, sendo
repassados para os coordenadores e respectivos colegiados, Diretoria Geral e Coordenação de
Ensino e Extensão Acadêmica e Diretoria de Administração e Planejamento Financeira, de
modo a subsidiar o planejamento e/ou replanejamento dos objetivos, metas e ações de cada
setor. Ampliando a concepção adotada de avaliação formativa, já anunciada, é a avaliação em
processo que vincula a dimensão formativa a um projeto de ensino superior comprometido
com a excelência do ensino e consequente formação dos futuros profissionais que atuarão no
mercado de trabalho.
A análise dos dados está sintetizada na segunda parte deste relatório, seguindo a
orientação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES que indica dez
dimensões para que a Instituição expresse o seu cenário, neste momento, e apresente as ações
de melhoria que cumprirá na busca da excelência da educação que está ofertando.
O período de fevereiro a março do ano de 2014 é entregue os resultados gerais do
relatório a ser postado no sistema do Ministério da Educação - E-mec para a gestão superior,
de modo a subsidiar o planejamento e/ou revisão de ações.
Cabe salientar que em 2013 aplicou-se o questionário sociocultural e econômico.
Este é realizado a cada 2 anos. Dessa forma, os dados foram obtidos em 2011.2 e agora,
conforme já se mencionou em 2013.1. Em 2011 participaram 686 estudantes desta IES, o que
corresponde a 57,8% e em 2013 participaram 1.125 de um total de 1654, o que significa 68%,
os quais responderam questões sobre classificação etária, estado civil, residência e
propriedade, renda, escolaridade dos pais, acesso a internet, atuação em programas
comunitários, preferências artísticas culturais, entre outros. Ele possibilitou o conhecimento
do perfil dos alunos que muito auxiliará na seleção de metodologias e tratamento pedagógico
a ser dado ao conhecimento a ser desenvolvido nos cursos.
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2.1 SITUAÇÃO SÓCIOCULTURAL E ECONÔMICA DOS ESTUDANTES DA
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
De 2011 para 2013 constatou-se que os estudantes do sexo feminino, ainda é a
maioria, mas reduziu 7% nesse intervalo, conforme pode se verificar no quadro abaixo. Isto se
deve, por exemplo, ao Curso de Estética que possui em 2013, um quantitativo de 328 (19,8%)
matrículas do sexo feminino.
Gráfico 2: Situação Sóciocultural e Econômica dos Estudantes da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

A idade dos estudantes da UNIGRAN CAPITAL alcança tanto em 2011 como em
2013, o percentual acima dos 82% na casa dos 18 aos 35 anos, desse percentual, em torno de
47,8% tem de 18 a 24 anos e 34% na casa dos 25 a 35%. Portanto, a clientela está na fase
eminentemente produtiva. Ainda, verifica-se que 59% em 2011 declararam ser solteiro e em
2013 esse percentual cresceu para 68%.
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Gráfico 3: Idade dos estudantes da UNIGRAN

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Em relação à cor, tanto em 2011 como em 2013, acima de 85% se declararam
brancos e pardos. Declarou-se negro, 8,79% e indígena, 0,73%, em 2013. Observa-se que o
negro e muito mais o índio são minoria no acesso ao ensino superior, o que significa chances
mínimas de participação no modo de produção e na vida social da sociedade moderna. A
UNIGRAN CAPITAL está atenta a esse movimento e espera acolher cada vez mais a
diversidade cultural. As ações afirmativas públicas não têm dado conta de atender a demanda
pelo ensino superior, por isso é preciso uma aliança entre brancos, negros e indígenas na
busca da eliminação de todas as formas discriminatórias.
Averiguou-se que 98,1% dos estudantes não possuem necessidade especial para
atendimento. Predomina deficiência auditiva, porém, não severa. Esse público com
necessidades especiais, ainda, não chegou à UNIGRAN CAPITAL que está se preparando
para recebê-los.
Quanto à moradia, tanto em 2011 como em 2013, 51% moram com os pais e 31%
com esposas e filhos; 9% moram sozinhos e 7% moram com parentes. Os imóveis onde
residem, 53% estão quitados, 17% são próprios, mas ainda sendo pagos e, 30% são
alugados.Um percentual pequeno não trabalham, dependem dos pais.
Observa-se na tabela abaixo que a renda da família, em 2013, decresceu em relação a
2011:
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Quadro 3: Nível salarial dos alunos da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
Nº
2011
2013

Até 3 salários mínimos
52%
64%

Mais de 3 a 10 salários mínimos
43%
31%

Acima de 10 salários
6%
4%

O quadro acima, está representado no gráfico abaixo:
Gráfico 4: Renda Familiar

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Observa-se que tanto em 2011 como em 2013, a maioria dos alunos possui renda
familiar de até três salários mínimos, chamando a atenção que no ano de 2013, esse patamar
cresceu 12% e de três a dez salários mínimos, no entanto, houve um decréscimo desse mesmo
percentual no intervalo desses mesmos anos. Pode-se depreender que o nível de renda dos
alunos não é tão reduzido, mas a UNIGRAN CAPITAL procura atendê-los ao máximo
possível em relação à infraestrutura para a realização dos seus estudos.
A escolaridade dos pais permaneceu com diferença mínima entre os dados de 2011 e
2013, pode se descrever da seguinte forma: 1)Ensino Superior, 15%; 2) Ensino Médio, 32%,
3) Ensino Fundamental (incompleto e completo) 53%.
O principal meio de transporte, conforme os dados de 2013 é carro/moto com
percentual de 51% e de ônibus, 44%. Outro dado importante, é que 66% dos alunos estão
trabalhando com carteira assinada.
Dos estudantes, 75% tem acesso à internet quer em casa ou no trabalho, a esse dado
junta-se que 78% dos estudantes da UNIGRAN CAPITAL advém da escola pública. Trata-se
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de uma clientela que precisa de atenção especial, pois a educação pública carece de propostas
para os alunos trabalhadores da educação básica, ficando a qualidade do ensino a desejar em
relação aos conhecimentos sistematizados. Esta Faculdade considera esta questão como maior
necessidade de se veicular o conhecimento científico em correspondência com a prática e o
professor, o mediador nesse processo, em todas as aulas, fazendo maior aproximação com o
mundo da produção científica por meio do TCC.
O percentual de 30% dos alunos revelou a escolha de se formar por meio da
UNIGRAN CAPITAL pela qualidade; 32% pelo valor da mensalidade e 25% pela localização
ser de fácil acesso e 13% acompanharam amigos e parentes.
O perfil dos estudantes da UNIGRAN CAPITAL exige que esta instituição venha a
contribuir determinantemente na formação das novas gerações e no avanço do conhecimento
humano, além de focar a formação profissional na integração entre teoria e prática.

III DESENVOLVIMENTO
Nesta parte do Relatório serão analisadas as dez Dimensões indicadas pelo SINAES
e vivenciadas pela FACULDADE UNIGRAN CAPITAL com a finalidade apresentar de
forma objetiva, a essência de cada uma, bem como as potencialidades e as fragilidades
identificadas no decorrer do processo de autoavaliação institucional, a partir de um processo
coletivo de reflexão-ação sobre esta Instituição.

3.1

DIMENSÃO

1:

MISSÃO

E

O

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL considera o Plano de Desenvolvimento
Institucional como documento norteador dos propósitos evidenciados na sua missão, pois nele
estão expressas as diretrizes e metas para 2011-2015, bem como as ações voltadas para o
ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação.
A construção do PDI e sua constante adequação ocorrem por meio de um processo
contínuo e participativo, articulando e desenvolvendo o máximo de sua qualificação técnica e
social, enquanto instituição de ensino superior, objetivando a produção, difusão e avanço do
conhecimento sistematizado universal, mas, ao mesmo tempo, comprometendo-se com o
avanço e transformações da realidade local.
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No ano de 2013, as reflexões realizadas sobre as definições postas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 – PDI levaram a Faculdade UNIGRAN
CAPITAL a redefinir a sua Missão, pensar na visão de futuro, confirmando o compromisso
que a IES tem na busca de uma prática pedagógica de excelência para que possa crescer como
instituição educativa a serviço da população do Estado do MS. Para tanto, se propõe a
oferecer formação de qualidade em todos os cursos que oferece, para que a sociedade onde
está inserida a reconheça como uma instituição de excelência na educação superior.

3.1.1 ARTICULAÇÃO ENTRE PDI E PPI
A CPA observou uma boa articulação entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Visto que, em 2013 esta IES
recebeu a visita para o reconhecimento do CST de Radiologia e do CST Estética e Cosmética
com nota 4 (quatro) no relatório de avaliação, sendo que este último já está oficializado por
meio de portaria ministerial.
Os cursos cumprem com as políticas institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão, e possuem uma excelente política de ensino presencial para a graduação e a pósgraduação. Em fase de cumprimento de suas metas estabelecidas em seu PDI de 2011 a 2015,
a Faculdade UNIGRAN CAPITAL se propôs a novos desafios, reforçando as metas e ações
implementadas ano a ano.
O compromisso desta Instituição expresso em sua missão, já mencionada
anteriormente, é “com o ensino de excelência em todas as áreas da educação superior para
formar profissionais criativos, inovadores, empreendedores, capacitados e competentes a
pensar com autonomia os conhecimentos sistematizados e processos que contribuam para o
desenvolvimento tecnológico, econômico e sociocultural da região e do país, sob os princípios
da democracia, da ética e da justiça social”. Para reforçar a comunicação com todas as pessoas
que circulam o ambiente da Faculdade, a missão está exposta em quadros no espaço físico
principal.
Para além do compromisso expresso na sua Missão, a Faculdade UNIGRAN
CAPITAL tem a sua Visão de Futuro voltada para “Ser referência regional e nacional como
instituição de ensino superior de excelência, rumo a se tornar Centro Universitário, formando
profissionais graduados e pós-graduados pautados na articulação do ensino, da pesquisa e da
extensão, apoiados pelos valores da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, da
justiça social e da ética na sociedade”.
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Para perseguir essa intencionalidade determina seus valores com:
 Foco central no aluno – O aluno é o centro da FACULDADE UNIGRAN
CAPITAL. O trabalho pedagógico está voltado para o seu desenvolvimento
pessoal, profissional e social.
 Na ciência – acessar os conhecimentos científicos aos alunos cuidadosamente
planejados para serem trabalhados em uma abordagem que permita compreender
o papel das ciências em todas as áreas do conhecimento.
 Na qualidade – Todo trabalho desenvolvido dentro e fora da Faculdade foca a
excelência.
 Na inovação – Busca constante de inovação na oferta de cursos que atenda as
necessidades da sociedade e na metodologia de ensino e aprendizagem.
 Na ética – O fazer pedagógico e administrativo é sempre realizado com
transparência, honestidade, responsabilidade e fidedignidade, mantendo a
credibilidade.
Esse norte, anteriormente explicitado, foi debatido entre os docentes e coordenadores
de curso para dar prosseguimento desse debate junto aos alunos. O primeiro passo foi em
visita em sala de aula pelo Diretor Geral e Coordenador de Ensino e Extensão da Faculdade.
Os estudantes foram informados do desdobramento nos princípios e missão do Projeto
Pedagógico de cada Curso
A discussão caminha no sentido de que aluno e professor compreendam o
desdobramento no Plano de Ensino e a sua concretude em sala de aula, por meio da
veiculação do conhecimento sistematizado, do atendimento ao aluno pela coordenação de
curso que realiza a matrícula orientada, quando necessário, pelo atendimento de suas
dificuldades pedagógicas e psicológicas pelo NAD. Ao aluno cabe a sua compreensão de que
é preciso esforço de sua parte para que ele desfrute da excelência do ensino.
A finalidade da Faculdade UNIGRAN CAPITAL está expressa em sua missão,
citada anteriormente, e seus objetivos correspondentes nas áreas dos cursos oficialmente
declarados em seu Regimento, a rt. 3º, incisos:
I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II- formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
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III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver entendimento do homem e do meio em que vive;
IV- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual, sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI- 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;
VII- promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das
conquistas em benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na instituição.”
Essas intenções são razões de constante vigília, tem dado os primeiros passos, é
consciente o necessário investimento em todas as dimensões que a qualificará para se tornar
uma realidade até a vigência do PDI/PPI em 2015.
Ao vivenciar o PDI, consequentemente a Faculdade UNIGRAN CAPITAL aponta as
políticas do Projeto Pedagógico Institucional, garantindo o aumento do padrão de qualidade
da gestão do ensino e da aprendizagem.
Quadro 4: Projeto Pedagógico Institucional
Projeto Pedagógico Institucional
Metas
Estratégias
Situação/2013
Solicitação de Autorização dos Cursos previstos para 2014 ou Executada
Ampliação da oferta dos 2015:
 Publicidade e Propaganda, Bacharel
cursos de graduação.
 Biomedicina, Bacharel
 CST Gestão da Tecnologia da Informação
 Elaboração dos projetos pedagógicos dos novos cursos de Executada.
graduação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL para 2013.
 Viabilizar ao Núcleo Docente Estruturante o acompanhamento Executada.
dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação.
Reestruturação dos Projetos  Revisão dos Projetos Pedagógicos dos cursos, adequando-os
Pedagógicos dos cursos de às novas exigências legais e atendendo às Diretrizes Executada
graduação.
Curriculares Nacionais e às necessidades acadêmicas.
 Realização de várias ações de extensão tanto específica do
ensino de cada curso como social, atendendo a um público
Executada
externo.
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Projeto Pedagógico Institucional
Metas
Estratégias
Situação/2013
 Implementação do item Acessibilidade no PDI; PPI e PPC. Executada
 Acompanhamento sistemático do desempenho discente nas Executada
avaliações internas.
 Analise dos resultados avaliativos (processos de autorização,
reconhecimento e avaliação institucional) e implementar ações Executada
para melhoria dos cursos.
 Propor ações de apoio pedagógico aos discentes com vistas a Em andamento
superar as dificuldades de aprendizagem.
 Incentivar a melhoria da prática docente, por meio de Ações cíclicas
Acompanhamento
do
realizadas.
capacitação.
desenvolvimento
dos
 Realizar formação continuada aos docentes com vistas à Ações cíclicas
cursos de graduação, com
realizadas
melhoria de sua prática pedagógica.
vistas a garantir o processo
de qualidade na sua  Apoiar os docentes na participação de cursos de mestrado Em andamento
e/ou doutorado e em formações específicas à sua atuação.
operacionalização.
 Ampliação de ações de integração entre a Faculdade e
Executada
alunos, entre alunos e alunos, professores e alunos e
coordenação e alunos (jogos inter-classes e concurso de garotas
e garotos da UNIGRAN CAPITAL
 Ampliação do acervo bibliográfico de todos os cursos da
Executada
UNIGRAN CAPITAL.
 Implementação da Avaliação Interna de questionário ao
Executada
egresso.
Fonte: PPI/UNIGRAN CAPITAL 2011/2015

Professor avalia
Conhece o PDI e a sua relação com o PPI e PPC?
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
Administração
80,00
20,00
Ciências Contábeis
50,00
25,00
Educação Física Licenciatura
60,00
40,00
Educação Física Bacharelado
87,00
13,00
Enfermagem
80,00
20,00
Estética e Cosmética
88,00
12,00
Psicologia
70,00
30,00
Radiologia
80,00
20,00

INSUFIC. %
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Os professores indagados sobre o conhecimento do PDI e a sua relação com o PPI e
PC afirmaram:
Dos oito cursos avaliados, quatro deles, acima de 80% dos professores afirmaram
que conhecem a interação do PDI, com o PI e PPC, já os cursos de Educação Física, Bacharel
e Licenciatura classificaram como “Regular” 40 e 30%, significa a necessidade de trabalhar
diretamente mostrando o desdobramento da Missão nos objetivos e metas do PDI, PPI e a
realização destas no PPC. O Curso de Ciências Contábeis em percentual de 25% afirmaram
“Regular”, assim como “Insuficiente”. Trata-se de uma questão a ser considerada e trabalhada
com mais veemência, neste final de 2013 e início de 2014.
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Todos os coordenadores de curso conhecem o PDI e fazem a relação com o PPI e
PPC, conforme dados da tabela abaixo. Essa atividade é complexa, a construção do Projeto de
Curso depende das políticas emanadas do PDI e do PPI. O Coordenador de Curso que entra
no cargo pela primeira vez tem dificuldade nessa interação do PPC com o PDI e PPI, a
Instituição conta com a Comissão Própria de Avaliação que auxilia nessa questão, além da
Direção Geral e Coordenação de Ensino e Extensão que faz um trabalho de acompanhamento
e crítica do PPC.
Coordenador avalia curso
ÓTIMO/BOM%
Avalie seu conhecimento quanto ao PDI e sua relação
100,00
com o PPI e PC.

REG.%

INSUF.%

0,00

0,00%

O quadro abaixo sintetiza o movimento realizado e as ações a serem feitas, nesta
dimensão.
Objetivo Geral: Avaliar a vivência da missão institucional a partir da articulação do
PDI e PPI nas ações da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Quadro 5: Movimento da Dimensão 1
Resultados alcançados
Ações Propostas
Fragilidades
Potencialidades
Avaliar
a Capacitação
com
a Complexidade
e -Interesse
da -Realização de reuniões
Articulação
Coordenação Pedagógica extensão do tema. Instituição em formar para articulação das
entre o PDI e o de Curso, Núcleo Docente
uma equipe coesa em políticas de ensino da
PPI
nas Estruturante, Colegiado e
seus princípios e instituição com o
Políticas
de demais professores para
oferecer as condições PDI e PPI no início de
Ensino
estudo e análise da
materiais para que sua cada semestre com a
organização da Faculdade
missão de um ensino presença de todos os
UNIGRAN
CAPITAL,
de excelência seja professores coordenacom
vistas
ao
vivenciada no fazer dores de curso e
desdobramento da missão e
pedagógico e admi- funcionários, em geral.
políticas de ensino nos
nistrativo da IES.
-Trabalhar com os
Planos de Ensino.
-Interesse
dos coordenadores de curso
coordenadores
e o fazer administrativo
Reunião com os professores
professores
em de suas coordenações
para
discussão
da
realizar
o
fazer pautado no foco da
organização didática da
pedagógico articulado qualidade da formação
Faculdade
UNIGRAN
com o PDI, PPI, PPC e nos princípios do
CAPITAL,
visando
a
e Plano de Ensino.
compromisso da IES
responsabilidade de cada
- Constante debate dos determinados na sua
um em articular-se com a
princípios norteadores Missão.
missão
institucional
e
da proposta pedagó- -Encontros bimestrais
políticas de ensino previstas
gica da Faculdade, dos NDEs e Colegiados
no PPI, desdobradas no
revitalizando-a
em de curso para estudos e
PPC e Plano de Ensino.
todas as dimensões discussão da necessiAnálise semestral dos
indicadas
pelo dade de adequação dos
currículos dos cursos de
SINAES.
planejamentos,
bacharelado da Faculdade.
juntamente com os
Objetivos

Ações Realizadas
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Objetivos

Consolidar os
valores e os
princípios da
Instituição a
fim de efetivar
e expressar sua
identidade.

Ações Realizadas

-Realização de capacitação
com a Direção Geral e
Coordenação Acadêmica e
especialistas do Centro
Universitário UNIGRAN
de Dourados e CPA aos
coordenadores de curso,
NDE e colegiados,
professores e funcionários
administrativos durante o
ano de 2012.
-Adequação dos
instrumentos de avaliação
da aprendizagem.
- Divulgação da Missão da
Faculdade UNIGRAN
CAPITAL nos espaços
comuns da Instituição.

Avaliar a
Reunião de estudo para
articulação
definição das linhas de
entre o PDI e o pesquisa possíveis de
PPI nas
serem vivenciadas.
Políticas de
Pesquisa

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

A compreensão dos
valores na prática
cotidiana tanto
pedagógica como
atitudinal.

Falta consolidar o
Cadastro no INEP
Para iniciar com
força a Pesquisa.

-Interesse e
compromisso dos
participantes pelo
tema nas capacitações
-Identificação do
espírito de equipe,
cooperação e
compromisso pelo
processo de avaliação
institucional.
-Gestão participativa.

A Faculdade está se
estruturando no
ensino e pensa em
articular com a
iniciação científica
- Estudantes, em
até 2015.
maioria, trabalham Interesse pelos
e não tem tempo
docentes em abrir a
para a pesquisa.
pesquisa via Iniciação
Científica.
- Contratação de um
profissional para
organizar e liderar a
pesquisa na
Faculdade.
Há interesse dos
Avaliar a
Realização de atividades Não há pontos
coordenadores em se
articulação
sociais junto à comunidade frágeis.
articular com a
entre o PDI e o pelos Cursos ofertados em
sociedade, via
PPI nas
2013.
extensão social e,
Políticas de
Planejamento de
também, cursos livres
Extensão
atividades sociais de todos
de extensão com
os Cursos ofertados, de
mensalidades baixas,
forma interdisciplinar.
propiciando a
Realização de uma ação
participação das
social no Ginásio de
classes mais sofridas.
Esportes Elias Gladia por
- Intensificação de
todos os cursos.
programas de
extensão enquanto
cursos livres para
atender a demanda

Ações Propostas
professores.
- Análise dos planos de
ensino pelos coordenadores a fim de verificar
a
integração
das
políticas da faculdade.
-Capacitação docente e
administrativa
do
significado concreto da
vivência da missão e
valores da Instituição,
no dia a dia.
-Divulgar na Instituição
os
resultados
da
Avaliação Interna.
-Apresentar os pontos
que precisam ser
implementados e pontos
fortes da Instituição
para os líderes de
turma.
- Reunir com os
egressos e discutir os
resultados da Avaliação
Institucional e traçar
algumas ações juntos.
Iniciar a pesquisa, neste
ano de 2014, incentivar
os docentes na
elaboração de projetos e
temas de seu interesse
na pesquisa.
- Cadastrar CAPES os
projetos de pesquisa.
- Discutir com todos os
docentes a
regulamentação e os
meios materiais para o
apoio à pesquisa como
Iniciação Científica da
IES.
Estruturar um Plano de
Ação de Extensão
geral, visando
incentivar os NDEs e
colegiados de curso a
ofertarem a extensão
com mais força.
- Fortalecimento da
temática: Cultura por
meio de exposições de
artistas da terra no
espaço da UNIGRAN
CAPITAL.
-Articulação com a
UNIGRAN de
Dourados para
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
social por meio da
semana dedicada a
cada curso.

Avaliar a
-Acompanhamento
do -A
complexidade
articulação
Plano de Curso, analisando que envolve a oferta
entre o PDI e o o seu desdobramento das de formação de
PPI nas
políticas ditadas no PDI e excelência ao trabaPolíticas de
PPI.
lhador que espera
Gestão
-Encontro regulares com os uma formação mais
Acadêmica
coordenadores de cada prática.
curso para providenciar
condições
de -Não há o hábito de
funcionamento
dos se formar grupos de
mesmos.
estudos entre os
estudantes fora do
-Tabulação dos resultados ambiente da IES nos
da Avaliação interna e finais de semana.
encaminhamentos
de
melhorias
junto
aos
coordenadores,
representantes dos NDEs e
colegiados de curso pela
CPA e Direção Geral.
-Elaboração de análise dos
dados
da
Avaliação
Institucional por curso pelo s
respectivos NDEs.
Reunião
com
os
funcionários para discussão
dos resultados da Avaliação
Institucional com a Direção
Geral, CPA e todas as
coordenações.
Reunião para avaliação do
clima de trabalho pelos funcionários administrativos.
Avaliar a
-Adequação das questões A experiência em
articulação
avaliativas, contemplando lidar
com
os
entre o PDI e a as
dez
dimensões resultados
da
Autoindicadas pelo SINAES. avaliação é pequena
avaliação
- Análise dos resultados da por parte da maioria
-Avaliação Interna pela dos profissionais da
CPA e discussão com o Faculdade.
grupo gestor da Faculdade.
-Reunião
entre
CPA,
Coordenadores, Direção
-Promover a
Geral e Acadêmica, NDEs
motivação dos e colegiados de curso para
estudantes e
discutir a função do
estimular a
Ensino superior neste
autonomia
momento da sociedade,
intelectual por adequação do PDI e PPI
meio da
utilização das
TICs
(Tecnologia de

Ações Propostas

implementar a
exposição de cultura
liderada pelo Curso de
Arte da mantenedora.
-Maior envolvimento -Elaboração
do
de todos os segmentos calendário
letivo,
da Faculdade com as incluindo os encontros
metas e valores da com os coordenadores,
Instituição.
professores, NDEs e
-Sistematização
de colegiados de curso.
ações
de
forma -Elaboração de um
integradora.
calendário de eventos e
divulgar na IES em
-Conhecimento das geral.
dificuldades
em - Reunião semestral
vivenciar as políticas com todos os
determinadas no PPC. funcionários,
-Interesse da gestão articulando o fazer
mantenedora em estar técnico com a missão e
próximos de todos, objetivos da IES.
inclusive
dos -Elaboração
e
estudantes,
acompanhamento dos
dialogando
sempre planos de melhorias
que necessário.
dos cursos, após o
recebimento dos resultados das avaliações
interna e externa de
todos os cursos.
- Análise dos resultados
da avaliação externa e
interna pela direção
geral e discussão com a
Mantenedora
na
melhoria de todos os
requisitos
apontados
como
regular
e
ineficiente.
Interesse de todos em Divulgar o Relatório da
compreender
cada CPA
da
Avaliação
dimensão e realizar Interna a todos os
adequação no seu profissionais
da
fazer diário dentro da Instituição e alunos
Faculdade.
líderes e deixar exposto
no site da Faculdade a
Valorização
dos disposição de todos
dados coletados pela alunos, professores e
CPA, fazendo parte sociedade civil.
da discussão dos
NDEs em busca da - Reflexão sobre a função
melhoria da proposta do Ensino Superior na
de formação.
sociedade
contemporânea.
Preocupação
do
progressigrupo gestor com a -Introduzir,
vamente, nas aulas as
Acessibilidade.
TICs compatíveis com a
mudança constante do
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ações Propostas
perfil dos estudantes e
necessidades do conhecimento a ser dominado.

Informação e
Comunicação
e informação)

- Implementar o
Programa Mecdaysi
para acolher a chegada
do deficiente visual.
-Implementar
os
laboratórios
de
Informática desta IES.

Observa-se pelas análises realizadas que na Faculdade UNIGRAN CAPITAL há um
movimento constante em torno do cumprimento das políticas PDI, PPI e seu desdobramento
na formação sistemática dos estudantes, conforme o perfil do egresso previsto em cada curso.
Procura-se a coerência das políticas, dos objetivos e competências, da estrutura curricular,
metodologia e seus aspectos a serem considerados como a interdisciplinaridade, articulação
entre teoria e prática e a compatibilidade das cargas horárias do curso em correspondência
com as horas aula de 60 minutos, das atividades complementares, TCC e estágio.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem construído sua história centrada
basicamente na busca por um ensino de graduação de qualidade e o fato de localizar-se em
área urbana de fácil acesso a todos os bairros da capital propicia condições de acolher a
população das escolas públicas em seus cursos, hoje, contempla 78% da matrícula. Tem sido
esta a sua marca histórica nas relações que constrói em seu entorno e que definem seu papel
social. A Faculdade tem estabelecido como prioridade a “excelência do ensino”, conforme
está explicitado na sua Missão, que desmembrado tem-se:


A busca pelo ensino de excelência;



Formação de profissionais criativos, inovadores, empreendedores, capacitados e
competentes.



Capazes de pensar com autonomia os conhecimentos sistematizados.



Capazes de pensar processos que contribuam para o desenvolvimento
tecnológico, econômico e sociocultural da região e do país.



Formação sob os princípios da democracia, da ética e da justiça social.

Esse fazer é constantemente debatido dado o subsídio dos resultados da Avaliação
Institucional interna e externa, levando sempre à adequação do PDI e demais planos, os quais
discutidos junto à comunidade interna são matérias para constante processo de reflexão das
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políticas institucionais, visando direcioná-las de forma intencional rumo a qualidade da
formação oferecida para a sociedade que remunera por ela e não pode receber uma educação
inadequada às suas reais necessidades, neste momento.
Em síntese, os dados comprovam a necessidade das coordenações de curso e grupo
gestor trabalhar com mais veemência a articulação entre PDI e PPI e Projeto de Curso para a
constante busca de melhoria do trabalho da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e explicar para
os alunos essa articulação.
Os dados do questionamento sobre o conhecimento do PDI e sua relação com o PPI e
Projeto de Curso aos professores têm-se que:
Os resultados são pertinentes dado o crescimento da Instituição, em 2011 o quadro
docente estava composto por 31 professores, em 2012, 57 e em 2013 são 83. Os contratos de
professores horistas impedem que os mesmos estejam presentes em todas as reuniões de
capacitação promovidas pela IES. Outra questão a considerar o decréscimo são os percentuais
e são médias entre os cursos, sendo, portanto, mais pontuais nos cursos de: Ciências
Contábeis e Educação Física, Administração e Enfermagem.
Os dados do Coordenador sobre conhecimento do PDI e sua relação com o PPI e
Projeto de Curso informa que:
Gráfico 5: Dados do Coordenador sobre conhecimento do PDI e sua relação com o PPI

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Os percentuais revelam que há preocupação em compreender muito bem essa
sintonia e coerência entre os três níveis de planejamento. Em 2013, todos os coordenadores
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têm muita clareza da hierarquia e coerência entre esses planos. Em 2012 a Instituição passou
por substituições em três coordenações e na Direção Geral e Acadêmica, isso truncou um
pouco o diálogo e continuidade do trabalho. É constante a análise entre esses três níveis de
planejamento. Em 2014, o cuidado será redobrado.

3.2 DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓSGRADUAÇÃO, A EXTENSÃO
A organização pedagógica dos cursos é construída considerando as metas e
Diretrizes do PDI e PPI onde as linhas norteadoras ganham materialidade em forma de ações
na especificidade de cada curso. Desta forma, o PDI, em execução, é adequado anualmente e
aprovado com a finalidade de nortear a gestão institucional e traçar a identidade da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL, por meio de sua missão, visão de futuro, valores, metas e políticas,
assim como do PPI. Este último, como instrumento político, filosófico, teórico e
metodológico, detalhando as diretrizes pedagógicas, orientando as ações no interior do PPC
de cada curso, levando em conta a trajetória histórica, a concepção e vocação regional,
objetivos gerais e específicos e as diretrizes curriculares emanadas do Ministério da Educação
para cada curso.
Assim, as ações específicas tais como: a organização acadêmica do currículo são
pensadas e implementadas através de ampla discussão e reflexão fundamentada na formação
plural e interdisciplinar.
A busca pelo ensino de qualidade e do reconhecimento social de ser uma Instituição
que presta serviços de excelência se concretiza nas metas previstas. O quadro abaixo descreve
e expressa à situação. A organização da Faculdade UNIGRAN CAPITAL está prevista no
PDI para o período de 2011 a 2015. O quadro abaixo expressa a situação prevista e realizada
para o ano de 2013.
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Quadro 6: Metas e estratégias institucionais previstas no PDI – período 2013
Projeto Pedagógico Institucional
META

ESTRATÉGIA

SITUAÇÃO

 Ampliação da oferta dos cursos Solicitação de autorização dos cursos de: Ação concluída com a
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da solicitação ao MEC da
de graduação.
Informação;
Biomedicina,
Bacharelado
e Autorização desses cursos.
Publicidade e Propaganda.
Revisar os Projetos Pedagógicos dos cursos,
adequando-os às novas exigências legais e Ação plenamente realizada,
atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais, às embora cíclica.
necessidades acadêmicas e vistas à missão da
Instituição com a excelência do Ensino.
 Reestruturação dos Projetos
Pedagógicos dos cursos de Viabilizar ao Núcleo Docente Estruturante o Ação realizada, embora
acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cíclica.
graduação.
cursos de graduação.
Analisar os resultados avaliativos (processos de Ação realizada, embora
autorização,
reconhecimento
e
avaliação cíclica.
institucional) e implementar ações para melhoria
dos cursos.
Acompanhar sistematicamente o desempenho Ação realizada, embora
discente nas avaliações internas e externas.
cíclica.
 Acompanhamento
Propor ações de apoio pedagógico aos discentes
desenvolvimento dos cursos de com vistas a superar as dificuldades de Ação
em
graduação, com vistas a garantir aprendizagem
constante.
o processo de qualidade na
operacionalização.
Incentivar a melhoria da prática docente, por meio
de capacitação constante, atualização do acervo
bibliográfico e de equipamentos dos laboratórios.

andamento

Ação realizada.

Realizar formação continuada aos docentes com Ação realizada,
vistas à melhoria de sua prática pedagógica.
cíclica.

embora

Apoiar os docentes na participação de cursos de Ação realizada,
mestrado e/ou doutorado e em formações cíclica.
especificas à sua atuação
Fonte: PDI/Faculdade UNIGRAN CAPITAL/ 2012

embora

Constata-se que as metas e estratégias foram cumpridas, considerando o ano em
análise, 2013, quando se refere a ações de Reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos
cursos de graduação, Acompanhamento e desenvolvimento dos cursos de graduação, com
vistas a garantir o processo de qualidade na sua operacionalização. A meta de ampliação de
cursos segue de forma progressiva.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL, adota como política de ensino a oferta de cursos
de graduação contemplando a Licenciatura, o Bacharel e Curso Superior Tecnológico como
etapa inicial, formal, que constrói a base para o permanente e necessário processo de
educação continuada, organizados de acordo com as normas emanadas do Ministério de
Educação e comprometidas com o avanço científico e tecnológico, visando uma formação que
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proporcione aos egressos, condições de se incluírem e atuarem no mercado de trabalho, com
competência e profissionalismo.
Preocupa-se, também, em proporcionar aos acadêmicos um embasamento
humanístico que lhes permita compreender as relações de trabalho, as alternativas sóciopolíticas na transformação da sociedade, as questões relacionadas ao meio ambiente e à saúde,
na perspectiva de construção de uma sociedade sustentável. Também a correspondência entre
teoria e prática de profissão é constante no processo de formação.
O Projeto Pedagógico Institucional e os projetos pedagógicos dos cursos estão
sintonizados para que os egressos dos cursos de graduação possam, com seu desempenho e
conhecimento, contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural do município e da
Região.
No que se refere à abordagem pedagógica, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL, por
meio de cursos, reuniões e palestras, tem incentivado o corpo docente à adoção de abordagem
sociocultural, na qual o professor deve ser visto como o mediador do processo de
aprendizagem do aluno. Aos docentes são oferecidos cursos de atualização didáticopedagógica, periodicamente pela Instituição, ale de serem incentivados a participarem de
congressos, seminários em outras Instituições.
O professor enquanto mediador do processo de aprendizagem parte do conhecimento
do aluno. A partir de 2014 é intenção trabalhar e estudar a metodologia de ensino pautada em
Saviani (1998), vivenciando os cinco passos que formam a didática da Pedagogia Histórico Critica exigem do educador uma nova forma de pensar os conteúdos. Essa didática objetiva
um equilíbrio entre teoria e prática, envolvendo os estudantes em uma aprendizagem
significativa dos conhecimentos científicos e políticos, para que estes sejam agentes
participativos de uma sociedade democrática e de uma educação política. A seguir os passos
estruturados por Gasparin (2005):
1º Passo - Prática Social Inicial
Nível de desenvolvimento atual do estudante: se expressa pela prática social inicial
dos conteúdos. Tem seu ponto de partida no conhecimento prévio do professor e dos
estudantes. É o que o professor e os estudantes já sabem sobre o conteúdo, no ponto de
partida, em níveis diferenciados. Esse passo desenvolve-se, basicamente, em dois momentos:
a) o professor anuncia aos estudantes os conteúdos que serão estudados e seus respectivos
objetivos; b) o professor busca conhecer os estudantes através do diálogo, percebendo qual a
vivência próxima e remota cotidiana desse conteúdo antes que lhe seja ensinado em sala de
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aula, desafiando-os para que manifestem suas curiosidades, dizendo o que gostariam de saber
a mais sobre esse conteúdo.
2º passo Problematização
Consiste na explicação dos principais problemas postos pela prática social,
relacionados ao conteúdo que será tratado. Este passo desenvolve-se na realização de: a) uma
breve discussão sobre esses problemas em sua relação com o conteúdo científico do
programa, buscando as razões pelas quais o conteúdo escolar deve ou precisa ser aprendido;
b)

em

seguida,

transforma-se

esse

conhecimento

em

questões,

em

perguntas

problematizadoras, levando em conta as dimensões científica, conceitual, cultural, histórica,
social, política, ética, econômica, religiosa etc, conforme os aspectos sobre os quais se deseja
abordar o tema, considerando-o sob múltiplos olhares. Essas dimensões do conteúdo são
trabalhadas no próximo passo, o da instrumentalização.
3º passo Instrumentalização
Essa se expressa no trabalho do professor e dos estudantes para a aprendizagem. Para
isso, o professor: a) apresenta aos estudantes através de ações docentes adequadas o
conhecimento científico, formal, abstrato, conforme as dimensões escolhidas na fase anterior;
os estudantes, por sua vez, por meio de ações estabelecerão uma comparação mental com a
vivência cotidiana que possuem desse mesmo conhecimento, a fim de se apropriar do novo
conteúdo. b) Neste processo usam-se todos os recursos necessários e disponíveis para o
exercício da mediação pedagógica.
4º passo Catarse
É a expressão elaborada de uma nova forma para entender a teoria e a prática social.
Ela se realiza: a) por meio da nova síntese mental a que o estudante chegou; manifesta-se
através da nova postura mental unindo o cotidiano ao científico em uma nova totalidade
concreta no pensamento. Neste momento o estudante faz um resumo de tudo o que aprendeu,
segundo as dimensões do conteúdo estudadas. É a elaboração mental do novo conceito do
conteúdo; b) esta síntese se expressa através de uma avaliação oral ou escrita, formal ou
informal, na qual o estudante traduz tudo o que aprendeu até aquele momento, levando em
consideração as dimensões sob as quais o conteúdo foi tratado.
5º passo Prática social final
Novo nível de desenvolvimento atual do estudante consiste em assumir uma nova
proposta de ação a partir do que foi aprendido. Este passo se manifesta: a) pela nova postura
prática, pelas novas atitudes, novas disposições que se expressam nas intenções de como o
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estudante levará à prática, fora da sala de aula, os novos conhecimentos científicos; b) pelo
compromisso e pelas ações que o estudante se dispõe a executar em seu cotidiano pondo em
efetivo exercício social o novo conteúdo cientifico adquirido.
A implementação dessa didática está vinculada a uma nova forma dos educadores
pensarem a educação, sendo necessário muito esforço, estudo, experimentações, coragem para
inovar, divergir, arriscar e assumir desafios. Portanto, sua aplicabilidade com êxito, depende
indubitavelmente do compromisso dos educadores em aprofundar seus conhecimentos
teóricos e criarem condições necessárias como, nova forma de planejar e aplicar os conteúdos
e as atividades, almejando um ensino significativo, crítico e transformador.
No desenvolvimento das atividades de ensino, os professores podem utilizar dos
seguintes procedimentos:
 Aula expositiva, dialogada, com utilização de recursos audiovisuais;


Dinâmica de grupo;



Estudos de casos;



Seminários;



Elaboração de resenhas, fichamentos de obras indicadas;



Execução de projetos de extensão e de iniciação científica.



Produção de textos.

As aulas são ministradas objetivando enfatizar a necessidade do inter-relacionamento
entre as diferentes disciplinas. Assim, pretende-se garantir a interdisciplinaridade a partir do
envolvimento do corpo docente e da interação entre eles, por meio das discussões entre os
próprios professores e das reuniões com o Colegiado do Curso, registradas em livro-ata de
reuniões.
O acompanhamento da execução do Planejamento Pedagógico é feito pela
Coordenação de Curso, sob a supervisão do Coordenador de Ensino e Extensão.
Para que o projeto pedagógico seja real, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem
estimulado programas para a qualificação pedagógica do corpo docente, priorizando temas
que envolvam o cotidiano da relação pedagógica, sendo essa inclusive uma das diretrizes da
Política de Graduação, que são afirmadas no PDI quando a Faculdade valoriza as seguintes
estratégias: criar espaços para que ocorram reflexões sobre a metodologia de ensino; ações de
planejamento de ensino, plano de capacitação pedagógica contínua; e a utilização das revistas
eletrônicas do Centro Universitário da UNIGRAN de Dourados.
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Em relação à meta de Ensino e Graduação, esta tem sido realizada, mas sempre é
vista como uma meta inatingível, pois os resultados das avaliações internas1 indicam que há
sempre necessidade de melhoria. O desempenho dos discentes é rigorosamente acompanhado
pelas coordenações que, bimestralmente, fazem um balanço com todos os professores e
tomam decisões na busca de oferecer o melhor ao aluno e este se dedicar aos estudos. Os
projetos de cursos, também passaram por avaliação pelo Núcleo Docente Estruturante e
Colegiado Escolar. Trata-se de um procedimento constante na oferta de cada curso, há muito
que melhorar, em cada período. Para que esses afazeres pedagógicos ocorram a Faculdade
UNIGRAN CAPITAL propõe o Programa de formação continuada, a ser desenvolvido na
própria instituição, incorporando também as experiências de todos os envolvidos.
A Direção da Faculdade UNIGRAN CAPITAL entende que somente com a
atualização e intercâmbio do conhecimento poderá contribuir para os professores,
coordenadores e funcionários avançarem em direção ao progresso profissional e pessoal.
A insistência na qualidade dos cursos, das aulas e de todas as atividades realizadas é
tarefa prioritária da Faculdade UNIGRAN CAPITAL visto que, tal empenho nos leva a
buscar um ensino de excelência. O empenho em favor da qualidade supõe índices de rigor e
exigência, de maneira que os alunos sejam levados por todos a dedicarem maior tempo ao
estudo e às atividades acadêmicas.
A Instituição preocupou em saber dos professores como eles avaliam as discussões
propostas em relação ao planejamento, à avaliação institucional, a projetos pedagógicos,
currículos, dentre outros. Conforme tabela abaixo constata-se que a partir de 75% dos
professores dos cursos a 100% consideram ÓTIMO E BOM.
Professor avalia
A Faculdade propicia momentos para discussão sobre o processo educativo?
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFIC. %
Administração
100,00
0,00
0,00
Ciências Contábeis
75,00
25,00
0,00
Educação Física Licenciatura
83,34
11,11
5,56
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

1

100
100
86,67
100
93,75

0,00
0,00
13,33
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6,25

A avaliação externa não está citada porque a Faculdade UNIGRAN CAPITAL é nova e, ainda, não tem cursos
que passaram pela avaliação externa.
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No entanto, observa-se que o Curso de Ciências Contábeis, Educação Física,
Licenciatura; Estética e Cosmética carece de se desencadear um diálogo com os professores
para maiores esclarecimentos sobre a lacuna que a IES está deixando em relação à discussão
sobre planejamento, avaliação institucional, a projetos pedagógicos e currículos e planejar o
Projeto de Capacitação par início do ano letivo de 2014.
Com a intenção de verificar se os professores reconhecem o esforço da Instituição
em buscar a excelência do ensino por meio da capacitação docente, observa-se nos dados da
tabela acima que 5 dos 8 cursos reconhecem que há uma cultura institucional de estimular a
melhoria do ensino através da capacitação docente.
Comparando esse dado com as avaliações de 2011 – 2012 e 2013, temos:

Gráfico 6: Reconhecimento do Professores sobre a capacitação do docente

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Constata-se que o esforço da IES em manter a discussão sobre o processo educativo
é reconhecido. A série histórica aponta que acima de 90% dos professores tem consciência
disso.
Os coordenadores foram questionados sobre essa mesma informação: discussão do
processo educativo (ex.: planejamento, avaliação institucional, projetos pedagógicos, etc.),
alteração curricular ou das competências a serem trabalhadas com os alunos, obteve-se os
resultados abaixo:
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COORDENADOR AVALIA CURSO
ÓTIMO/BOM%
Avalie se a Faculdade UNIGRAN CAPITAL propicia
momentos para discussão sobre o processo educativo,
91,71
alteração curricular ou das competências a serem
trabalhadas com os alunos.

REG.%

INSUF.%

9,29

0,00

Observa-se que acima de 90% dos coordenadores confirmaram que há a discussão do
processo educativo. Isso é uma realidade, pois a cada início de semestre é determinado um
tempo para essa discussão com a direção geral e em momentos com a coordenação de curso,
CPA e palestrantes convidados para fins específicos e, ainda, em momentos específicos com o
curso, juntamente com os membros do NDE, Colegiado e coordenação de curso. Além desses
momentos coletivos, a coordenação convoca o NDE para discussões no decorrer do ano,
sempre que se fizer necessário. No entanto, é preciso atentar para o percentual de 9,2% que
avaliou como Regular. Dois coordenadores assumiram a função já no final do semestre, não
tendo a experiência para avaliar, mesmo assim será considerado para atenção mais de perto a
eles.
Complementando a questão acima, verificou-se se os professores reconhecem que a
Faculdade UNIGRAN CAPITAL procura melhorar o ensino por meio da capacitação docente,
pois em sua missão se compromissa com a busca da excelência do ensino, articulando teoria e
prática. Isso exige constante no campo da Pedagogia.

Existe uma cultura institucional de estimular a melhoria do ensino através da capacitação
docente?
ÓTIMO/BOM%
REGULAR %
INSUFIC. %
Administração
60,00
40,00
0,00
Ciências Contábeis
75,00
0,00
25,00
Educação Física Licenciatura
94,44
0,00
5,56
Educação Física Bacharelado
100,00
0,00
0,00
Enfermagem
70,00
20,00
10,00
Estética e Cosmética
93,33
6,67
0,00
Psicologia
100,00
0,00
0,00
Radiologia
93,75
0,00
6,25

No entanto, os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Enfermagem lançaram
percentuais significativos no critério “Regular”, o que implica na necessidade de entrevistar
esses professores e traçar ações que venham efetivar a melhoria do ensino via capacitação
continuada, no campo do planejamento, da didática, do currículo e da metodologia e
avaliação.
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Os percentuais: “Insuficiente”, serão tratados com os professores de forma individual
pela Coordenação de cada Curso, pois muitos professores entram no segundo semestre, após
as capacitações que ocorrem no início de cada semestre. Os professores voltam com uma
semana de antecedência para se entrosarem com as exigências do Curso e serem capacitados
pela Instituição.
Sintetizando a existência de uma cultura institucional de estimular a melhoria do
ensino através da capacitação docente, temos:
Gráfico 7: Existência de uma cultura institucional de estimular a melhoria do ensino através
da capacitação docente

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Verifica-se que nos três anos da série histórica acima de 85% dos professores
passaram por capacitação. O início de 2014 a prioridade é a capacitação realizada por
professores da própria Instituição com Doutorado na área da educação e profissional da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sobre planejamento, da didática, do currículo e
da metodologia e avaliação e a ação docente no contexto do ensino, da pesquisa e da
extensão, focando o trabalho pedagógico rumo a excelência do ensino e da aprendizagem,
conforme o previsto na missão, objetivos, finalidades e metas do PDI e PPI.
Em 2013 o plano de capacitação priorizou a questão da qualidade do ensino. Os
professores tiveram palestra e reflexão sobre Planejamento e Avaliação para o fortalecimento
do processo de aprendizagem. Também estudaram a Gestão da sala de aula no ensino
superior: papel e função do professor.
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Os funcionários tiveram palestra e reflexão sobre: Motivação e empreendedorismo
pessoal são os segredos do sucesso profissional.

3.2.1 COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem muito claro como realizar a coerência da
política de ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e extensão, conforme se verifica
no fluxograma, logo abaixo. Observa-se que a política de pesquisa já está regulamentada pelo
CONSEPE e a Faculdade está cadastrada no CNPQ, Diretório de Instituições, aguardando a
abertura da chamada pública.
Espera-se que a partir do próximo ano de 2014, será dado um salto na qualidade do
ensino e extensão quando do desenvolvimento da iniciação científica. Em 2013, o Curso de
Psicologia teve seu projeto de pesquisa aprovado pela Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e ensino do Estado de Mato Grosso do SUL
(FUNDECT/MS). Até o momento, o esforço maior tem sido na melhoria de seu corpo
docente por meio do contrato do maior número possível de doutores e mestres.
Logo na folha seguinte, segue o fluxograma do movimento da FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL nos três pilares: ensino, pesquisa e extensão.
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Ensino

Extensão

Interdisciplinaridade

Atualização constante das ementas;
Metodologia diversifica de ensino;
Avaliação Interdisciplinar.

Núcleo de Apoio Discente - NAD

Minimizar problemas de aprendizagem e
conflitos

Avaliação sistemática dos cursos,
Interna e externa

Maior organização no processo educativo;
Sistema de acompanhamento contínuo do
desempenho do aluno; da organização
didática e da infraestrutura institucional.

Ampliação da aprendizagem e visão
profissional, Responsabilidade social
e Desenvolvimento e integração

social

Pesquisa

Pós-Graduação
Lato Sensu

Iniciação Científica

Formação Complementar

Promover a saúde nos três níveis de
atenção: primária, secundária e terciária;
Contribuir com o desenvolvimento local e
sustentável.

Promover o desenvolvimento artístico,
cultural e a proteção do patrimônio
histórico;
Contribuir na formação da cidadania
plena nas comunidades interna e externa.

Compreender o rigor da produção
científica
Incentivar os vários tipos de pesquisas
científicas;
Promover a Ética na pesquisa.

Alinhamento com as necessidades
regionais;
Interface da graduação e Pós- graduação

Os princípios da missão institucional permeiam os projetos Pedagógicos de cada
curso, mas para concretizá-la é preciso veicular um currículo entendido como um conjunto de
atividades intencionalmente desenvolvidas e articuladas com a prática, com o campo
profissional de cada curso. São pontos fortes os esforços dos professores e da Instituição em
difundir o conhecimento sistematizado, primando pela atitude interdisciplinar. Outro ponto
forte, é a Gestão de Informações Acadêmicas, permitem o gerenciamento do processo
educativo a partir da fluência de informações entre a Secretaria, a Coordenação e os
Professores, contribuindo para uma maior organização e controle do ensino-aprendizagem. O
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estágio é outro ponto forte, cada curso possui sua própria organização em atendimento às
especificidades, totalmente regulamentados.
O questionário de autoavaliação do estudante de 2013 (participação de 68% dos 1654
alunos) sobre o ensino aponta que:
Cabe aqui observar que as cores utilizadas nas tabelas indicam percentuais ÓTIMO,
BONS, REGULAR e INSUFICIENTE. Quanto mais a cor verde se acentua, maiores serão os
percentuais no critério. Na análise dos dados somaram-se os percentuais ÓTIMO e BOM. Os
dados afirmam que entre 71% a 92% dos cursos há discussão sobre o Projeto Pedagógico de
Curso com os alunos.
Os percentuais, do conceito REGULAR, pedem atenção em relação aos Cursos de
Administração e Radiologia, que estão entre 17,71% e 21,08%, como regular. Isso mostra a
necessidade de trabalhar mais vezes o Projeto de Curso, não só no início do curso com os
calouros e somente nas primeiras aulas dos veteranos, mas durante discussões sobre o
planejamento do curso, quando o NDE se reúne e aprova no Colegiado determinadas
decisões. É preciso repassar aos alunos as adequações semestralmente.
Sintetizando o movimento da informação sobre conhecimento do Projeto Pedagógico
do seu Curso pelos alunos, temos apresentado no gráfico abaixo:
Gráfico 8: Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do seu Curso

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Os dados comparados revelam que há necessidade de atenção no ano de 2014 no
sentido de discutir mais com os alunos o Projeto Pedagógico de curso.
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Dando continuidade à leitura dos dados coletados verificou-se a avaliação dos alunos
em relação ao Plano de Ensino, obtendo os seguintes resultados:
Avalie se os planos de ensino contêm todos os seguintes aspectos: Objetivos, procedimentos de
ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia das disciplinas.
ÓTIMO/BOM%

REGULAR%

INSUFIC.%

Administração
Ciências Contábeis

91,17
85,71

5,88
14,29

2,94
0,00

Educação Física Licenciatura

94,21

5,31

0,48

Educação Física Bacharelado

96,20

3,80

0,00

Enfermagem

95,88

3,09

1,03

Estética e Cosmetologia

89,8

9,76

0,41

Psicologia

91,82

8,18

0,00

Radiologia

81,33

15,14

0,54

Em relação ao Plano de Ensino de cada disciplina, os dados confirmam que os
estudantes conhecem o Plano de Ensino, contendo os objetivos, procedimentos de ensino e
avaliação, os percentuais foram de 80% a 97% como Bom e Ótimo. Trata-se de um
compromisso da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e seus professores para que os discentes
conheçam o campo de saber de cada disciplina e se inteirem da importância dos saberes na
sua formação profissional e humana, compatível com as necessidades de nosso tempo. Tratase de uma atividade inicial de cada disciplina que precisa ser constantemente retomada. O
Curso de Radiologia, Psicologia, Estética e Cosmética, Educação Física e Ciências Contábeis
deverão retomar com mais veemência essa questão.
Sintetizando o conhecimento dos alunos sobre os componentes do Plano de Ensino
na série histórica, abaixo, verifica-se que:
Os planos de ensino contêm todos os seguintes aspectos: Objetivos, procedimentos
de ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia das disciplinas.
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Gráfico 9: Conhecimento dos alunos sobre os componentes do Plano de Ensino

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Constata-se pelos dados que acima de 90% dos alunos tem conhecimento do Plano
de Ensino na série histórica. Cabe ressaltar que os alunos no primeiro dia de aula recebem dos
professores uma cópia do Plano e o professor faz uma apresentação da disciplina, explica
porque ele é que foi contratado para tal fim e discute os conhecimentos que a constitui, a sua
necessidade na formação do profissional da área, quais são os objetivos e como eles serão
cobrados nas diversas situações de aprendizagem e como será feita a medida da aprendizagem
e julgamento final da nota.
Cabe salientar que a Instituição tem um formulário padrão contendo esses elementos.
É obrigatório pensar o planejamento nesses moldes.
Em relação à integração entre as disciplinas do curso, verifica-se uma avaliação
positiva em todos os cursos, os dados confirmam que entre 80% a 100% dos estudantes
reconhecem que há integração entre os conteúdos das disciplinas. Observa-se a necessidade
de retomar essa questão junto ao NDE nos cursos de Radiologia, Ciências Contábeis,
Psicologia e Educação Física, Licenciatura.

Avalie se há integração entre os conteúdos das disciplinas do curso.
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem

ÓTIMO/BOM %
91,18
85,72
88,4
92,94
97,94

REGULAR %
5,88
14,29
10,63
6,52
2,06

INSUF.%
2,94
0,00
0,97
0,54
0,00
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Avalie se há integração entre os conteúdos das disciplinas do curso.
Estética e Cosmetologia
Psicologia
Radiologia

ÓTIMO/BOM %
93,09
91,82
81,62

REGULAR %
6,50
8,18
16,22

INSUF.%
0,41
0,00
2,16

A integração dos conteúdos ocorre sob os princípios da interdisciplinaridade, isso
exige uma reflexão aprofundada e crítica sobre os saberes estudados, permitindo a
consolidação da autocrítica, o desenvolvimento da pesquisa, a busca da inovação por meio da
tecnologia. O trabalho nessa perspectiva proporciona o desenvolvimento de habilidades e
competências dos estudantes que lhe permitirá resolução de um mesmo problema de diversas
maneiras, facilitando a construção do conhecimento.
Outra forma de vivenciar a interdisciplinaridade é estabelecimento do diálogo entre
os campos de saberes, mediados pelos docentes na relação entre as disciplinas e, também, na
constituição do conhecimento profissional pelo estudante integrado pelas situações concretas
de formação.
A Instituição procurou verificar na série histórica o reconhecimento dos alunos sobre
a prática da integração entre os conteúdos das disciplinas do curso e obteve os seguintes
resultados apresentados no gráfico abaixo:
Gráfico 10: Reconhecimento dos alunos sobre a prática do conteúdo das disciplinas do seu
curso

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL
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Observa-se que nos três anos da série histórica, acima de 90% dos alunos
reconhecem o esforço dos planejamentos em integrar os conteúdos, uma fidelidade dos
professores aos princípios da interdisciplinaridade.
Dando sequência à avaliação do Curso/Ensino pelos estudantes, solicitou-se que os
eles avaliassem:

Os esclarecimentos sobre aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso. (conteúdo das
disciplinas, exigência de pré-requisitos, estágios, trabalho de conclusão de curso: TCC).
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmetologia
Psicologia
Radiologia

ÓTIMO/BOM %
47,06
78,77
81,64
86,41
85,57
80,08
81,82
64,33

REGULAR %
41,18
21,43
15,46
12,50
12,37
15,04
14,55
24,86

INSUFIC.%
11,76
0,00
2,90
1,09
2,06
4,88
3,64
10,81

Os dados da tabela acima revelam que todos os cursos precisam se dedicar aos
esclarecimentos sobre aspectos acadêmicos relacionados ao curso por meio de todas as
disciplinas, porém, os cursos de Administração é o mais sofrível, pois 52,94% dos alunos
classificaram esses esclarecimentos como Regular e Deficiente. Em seguida, os cursos de
Radiologia, Ciências Contábeis, precisam também, de maior atenção na discussão das
exigências acadêmicas de um modo geral dos cursos e específicas de cada disciplina.
A mesma questão anterior sobre esclarecimentos dos aspectos acadêmicos
relacionados ao seu curso. (conteúdo das disciplinas, exigência de pré-requisitos, estágios,
trabalho de conclusão de curso: TCC).
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Gráfico 11: Esclarecimentos dos aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso.

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Conforme já foi posto na análise da tabela anterior, considerando o ano de 2013, fica
afirmada a necessidade de se trabalhar os aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso.
(conteúdo das disciplinas, exigência de pré-requisitos, estágios, trabalho de conclusão de
curso: TCC), pois a decadência da informação é preocupante vista no gráfico acima de 2011 a
2013.
Concomitante ao questionamento anterior procurou-se levantar dados sobre a
didática de se relacionar o que se propõe para o aprendizado e o que o mercado de trabalho
espera no campo do curso, conforme dados abaixo.

Avalie se há esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas à sua área de
formação.
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFIC.%
Administração
50,00
35,29
14,71
Ciências Contábeis
78,57
21,43
0,00
Educação Física Licenciatura
80,19
15,94
3,86
Educação Física Bacharelado
83,70
12,50
3,80
Enfermagem
85,57
12,37
2,06
Estética e Cosmetologia
76,43
19,92
3,66
Psicologia
79,09
15,45
5,45
Radiologia
64,33
24,32
11,35

Relacionar as oportunidades profissionais que o curso oferece, assim como os vários
campos do saber ajuda os estudantes a ter certeza da profissão escolhida. Bohoslavsky, 2007,
afirma que se pode definir a escolha profissional como o estabelecimento do que fazer, de
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quem ser e a que lugar pertencer no mundo através do trabalho. A formação da identidade
profissional complementa a identidade pessoal e contribui para a integração da personalidade,
sendo que uma boa escolha é avaliada pela forma como é tomada e pelas consequências
cognitivas e afetivas que produz.
Dessa forma, todos os cursos precisam centrar mais na orientação profissional,
promovendo uma reflexão sobre o mercado de trabalho, da diferença entre curso e profissão e
da dimensão social e coletiva do trabalho. O curso de Administração e Radiologia são os que
mais apresentaram déficit, seguido do Curso de Estética e Cosmética.
Os dados da tabela acima em relação a esclarecimentos prestados aos alunos sobre
oportunidades profissionais relacionadas à sua área de formação estão apresentados no gráfico
abaixo, na série histórica de 2011 a 2013.
Gráfico 12: esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas à sua área de
formação.

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

O gráfico fotografa com mais clareza a necessidade de os professores e
coordenadores trabalharem com mais atenção e cuidado em cada disciplina a localização dos
conhecimentos que informam a profissão escolhida pelos alunos
É preciso que se atente o aluno para a importância da escolha da profissão. Essa
escolha compõe um projeto de vida e profissional, segundo a psicóloga Denise Combinato,
coordenadora do serviço de orientação profissional do Centro de Psicologia Aplicada (CPA),
ligado à Faculdade de Ciências (FC), campus de Bauru/UNESP. “Um projeto profissional
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começa na escolha de uma profissão, e o pessoal, no cidadão que queremos ser”, diz.
Todo ofício desempenha um papel social, e a escolha de um pode ser determinada pelo papel
que esse jovem quer ter na sociedade. “Não é só buscar uma realização financeira, uma
satisfação material. É pensar também qual o meu compromisso com o outro e qual a função
da minha atividade na comunidade”, complementa.
A seguir solicitou-se dos estudantes que avaliasse a relação dos conhecimentos
recebidos com o campo professional:

Como avalia a relação dos conhecimentos estudados com o campo profissional.
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFIC.%
Administração
88,23
11,76
0,00
Ciências Contábeis
92,86
7,14
0,00
Educação Física Licenciatura
91,79
6,76
1,45
Educação Física Bacharelado
92,94
6,52
0,54
Enfermagem
93,82
6,19
0,00
Estética e Cosmetologia
88,62
10,16
1,22
Psicologia
91,82
8,18
0,00
Radiologia
80,55
15,68
3,78

Essa questão, acima, vem complementar a anterior, este questionamento se fez
necessário e foi ampliado neste ano de 2013. Os dados mostram que entre 80% e 93% dos
alunos reconhecem que há preocupação dos professores em fazer a relação do conteúdo
estudado e a sua aplicação no campo do trabalho. Há uma lacuna no desenvolvimento dos
conteúdos das disciplinas em relacionar com a utilização do campo do trabalho. Os alunos
precisam ser atentados aos aspectos econômicos e contextuais. É necessário que os
professores propiciem aos alunos a construção do projeto profissional. Os dados indicam que
mesmo no período intermediário da formação já existe o interesse de grande parte dos
estudantes em vislumbrar a profissão.
O próximo questionamento é sobre as oportunidades de participação do aluno em
atividades complementares, uma exigência curricular obrigatória na maior parte dos cursos.
Os dados coletados na tabela a seguir apresentam uma boa avaliação sobre o curso
em proporcionar atividades complementares. Neste segundo semestre de 2013, todos os
cursos intensificaram eventos aproveitando a semana em que se comemoram os campos de
trabalho por meio de suas associações. Os alunos tiveram ampliadas as oportunidades de
realizarem as horas mínimas necessárias, mas esta IES faz questão que ele vá a eventos fora
da Instituição para fazer contatos em locais e com pessoas diferentes para enriquecimento em
experiências na futura profissão.
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Os alunos questionados sobre as oportunidades de participarem de atividades
complementares responderam:

Como avalia as oportunidades de participar das atividades complementares propostas pelo
curso (eventos, cursos, palestras.)
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFIC.%
Administração
76,47
17,65
5,88
Ciências Contábeis
78,57
14,29
7,14
Educação Física Licenciatura
86,48
12,08
1,45
Educação Física Bacharelado
91,30
8,15
0,54
Enfermagem
81,45
14,43
4,12
Estética e Cosmetologia
84,55
11,38
4,07
Psicologia
85,46
10,91
3,64
Radiologia
65,94
24,32
9,73

Observa-se, percentual positivo na maioria dos cursos, que a partir de 65% a 91,3% dos
estudantes, confirmam que os cursos oferecem oportunidades para participar de atividades
complementares, assim como há preocupação em informar os estudantes sobre os aspectos
acadêmicos relacionados ao curso. É preciso oferecer com mais frequência as informações dos
eventos que ocorrerão na cidade e em seu entorno. Geralmente as informações são feitas no
primeiro dia de aula e muitos alunos faltam à aula e acabam perdendo a chance de saber dos
eventos.
Para verificar a avaliação dos alunos em relação às oportunidades de participar das
atividades complementares propostas pelo curso (eventos, cursos, palestras). Os dados
comparados revelam que:
Gráfico 13: As oportunidades de participar das atividades complementares

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL
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Observa-se que o dado de 2013 recupera a avaliação de 2011, acima de 80% dos
alunos avaliaram de forma positiva, esses dados carecem de diálogo com os alunos, porque as
oportunidades oferecidas pela Instituição são várias, assim como as informações de eventos
essenciais para que eles frequentem para a sua formação.
A seguir os estudantes foram questionados quanto à qualidade do curso.

Avalie a exigência do seu curso quanto à qualidade, conteúdos, trabalhos e horas de estudos.
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFIC.%
Administração
91,18
5,88
2,94
Ciências Contábeis
92,85
7,14
0,00
Educação Física Licenciatura

89,37

8,21

2,42

Educação Física, Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmetologia
Psicologia
Radiologia

96,19
96,91
90,24
91,82
78,35

2,72
3,09
8,94
6,36
16,76

1,09
0,00
0,81
1,82
4,86

Os estudantes consideram ótima a exigência dos cursos em relação à qualidade,
conteúdos, e hora de estudo. Acima de 90% deles reconhecem que os professores dominam o
conteúdo de suas disciplinas, com exceção do Curso de Radiologia, que ficou com 78,3%, um
percentual que merece atenção da Instituição, do Coordenador do Curso e dos professores.
Essa avaliação foi bem melhor do que nos anos anteriores, o que persiste é a avaliação do
Curso de Radiologia que desde 2011 aponta índice menor de satisfação. Os percentuais
tabulados como regular e insuficiente são discutidos com os líderes dos estudantes, pois são
alunos que precisam de apoio pedagógico e de serem ouvidos quanto ao que ele considera
“qualidade” e em que aspecto o Curso deixa a desejar.
A mesma informação da tabela anterior é vista, logo abaixo, na série histórica de
2011 a 2013 em relação a exigência do curso quanto à qualidade, conteúdos, trabalhos e horas
de estudos. Os dados comparados revelam que:
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Gráfico 14: Aluno avalia a exigência do seu curso quanto à qualidade, conteúdos, trabalhos e

horas de estudos.

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Verifica-se que a qualidade do ensino e da aprendizagem é reconhecida
progressivamente como ÓTIMO/BOM, chegando a ultrapassar a 90% em 2013. É um dado
que inspira atenção o tempo todo. Conforme já se analisou a Missão da Instituição se impõe o
compromisso com a excelência da formação.
Os estudantes questionados sobre cada professor, se estes incentivam a sua
participação, discussão e expressão de idéias nas aulas, 82% dos professores obtiveram
reconhecimento acima de 50% como ÓTIMO e BOM em 2012. Em 2013, 90% dos
professores foram reconhecidos nessa questão acima de 60%, como ÓTIMOS e BONS. A
Avaliação individual de cada professor é processada pelos coordenadores de curso e os
professores que são avaliados como: REGULAR ou INSUFICIENTE, são orientados a
melhorarem a sua didática e os conteúdos trabalhados, assim como o seu processo de
avaliação da aprendizagem.
Esse resultado, comentado no parágrafo acima, foi mais baixo do que o ano de 2011
em que 90% dos professores obtiveram pontuação entre ÓTIMO e BOM. Isso confirma
necessidade da Instituição continuar a capacitar os professores nas questões da metodologia
do ensino superior e insistir para que sejam estudados os conteúdos científicos clássicos e os
contemporâneos para fortalecer a qualidade do ensino e da aprendizagem, considerando que a
aula precisa ser dialogada e que o aluno precisa de mais espaço para participar.
Em relação à atenção dispensada aos alunos com dúvidas, acima de 76% dos
estudantes confirmam que os professores os atendem. Observa-se que acima de 77% dos
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alunos reconhecem a importância da disciplina para a sua formação. É preciso trabalhar mais
com a participação dos alunos na identificação dos objetivos do curso para que se chegue a
100% desse reconhecimento.

3.2.1.1 As políticas para as áreas de ensino e graduação
Objetivo Geral: Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, objetivando a
formação de profissionais humanistas e competentes, capazes de intervir na sociedade e no
mercado de trabalho, com ética, senso crítico e responsabilidade social.
O quadro abaixo sintetiza as realizações e as ações necessárias para a melhoria da
educação a ser oferecida.
Quadro 7: Políticas para as Áreas de Ensino- Graduação
Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Em 2013 foram
A demora na A Instituição tem
submetidos ao MEC três tramitação do condições materiais,
processos para
processo no
Infraestrutura Física
autorização de
MEC para
e profissionais com
Propor a
funcionamento.
autorização
formação Stricto
implantação de
dos cursos
Sensu para abertura
cursos de
muitas vezes, de cursos de Pós e de
graduação e Pósimplica na
Graduação em
Graduação, a
retomada da
diversas áreas.
partir da análise da
análise da
demanda social e
demanda
mercadológica.
inicialmente
identificada.
Objetivos do
Projeto

Diversificar a
metodologia de
aula

Ações Realizadas

Planejamento de Ensino
contemplando a
substituição da aula
expositiva por: estudos
de casos, dinâmica de
grupos, estudo a partir
de vídeos, aulas
práticas, elaboração e
execução de projetos,
palestras com
convidados locais e
regionais, dentre outros.

O professor
Pré-disposição dos
trabalha em
professores para
vários locais e inovar.
seu tempo é
curto para
planejar
dinâmicas
inovadoras de
aulas.

Ações propostas
Ampliar a solicitação de
Autorização de Cursos
entre o período de 2014 a
2015.
Aproximar
mais
do
alunado do Ensino Médio e
verificar
os
cursos
pretendidos por eles.
Intensificar a divulgação
das políticas da UNIGRAN
CAPITAL para a sociedade
externa por meio de visitas
aos grupos de empresários
e trabalhadores.
Propiciar cursos sobre a
didática de ensino,
objetivando a condução de
alunos à pesquisa, à
reflexão, à criatividade, a
fim de se atingir o perfil
desejado, em especial,
quanto às competências e
habilidades em cada campo
profissional.
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Objetivos do
Projeto
Prover condições
para o
desenvolvimento
da pesquisa
científica e da
extensão

Acompanhar o
desenvolvimento
dos cursos de
graduação, com
vistas a garantir a
qualidade na sua
operacionalização.

Ações Realizadas
Reuniões no CONSEP
para organizar a entrega
de projetos de iniciação
científica na Faculdade
UNIGRAN CAPITAL.
Regulamentar a
Iniciação Científica no
CONSU.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Não
há Ampliação do quadro
fragilidade
docente com
neste ponto. formação stricto
sensu: mestrado e
doutorado.
Clareza das linhas de
pesquisa.

Reuniões dos núcleos
Não há
docentes estruturantes e fragilidade
colegiados dos cursos
neste ponto.
para atualização dos
projetos de curso.

Equipe de
professores
motivados, com
vontade de formar
pessoas competentes
para a sociedade.

Ações propostas
Ampliação da contratação
professores com formação
stricto sensu.
Começar a iniciação
científica em 2014.
Planejar o trabalho de
pesquisa, estruturando as
linhas de pesquisa.

Realizar reuniões
bimestrais e semestrais
com os professores para
discutir as necessidades de
melhoria do Projeto de
Curso e do ensino em sala
de aula.
Realização de atividades
Ampliação do
Ampliação do acervo da
interdisciplinares.
acervo Bibliográfico biblioteca de acordo com a
da Biblioteca da
abertura de cursos e obras
Faculdade.
referentes à formação geral
Assiduidade dos
humana.
professores.
Aquisição de
equipamentos.
Acompanhar,
Reuniões da CPA com Não há aspecto Atenção e interesse Analisar os resultados na
através da CPA e a Diretoria,
frágil neste item dos professores no
reunião de Colegiado dos
Diretoria Geral e Coordenação de Ensino
aproveitamento da
cursos, no CONSEPE e
Coordenação de
e Extensão e
análise dos
CONSU e com os
Ensino e Extensão, coordenações de curso
resultados e na
funcionários para repassar
as avaliações
para verificar os pontos
melhoria do curso.
resultados, e necessidades
externas dos
fortes e fracos
discutir e incorporar as
Cursos de
apontados, visando à
sugestões.
Graduação.
tomada de decisão à
Identificar, através da
melhoria da oferta dos
Avaliação Institucional dos
cursos.
Professores que necessitam
Divulgação do
de acompanhamento.
andamento das
avaliações da IES a
partir das verificações
no sistema.
Conseguir
Os resultados
atender a
alcançados pela
Ampliar as reuniões com
demanda da
graduação e pela pósMaior integração entre
docentes para discutir a
sociedade que graduação
as áreas, através de
abertura de cursos de Pósmuitas vezes
potencializarão a
profissionais dedicados
graduação
não alcança um articulação com a
à graduação e a pósnúmero mínimo graduação.
Ampliar as ações graduação de forma
Apresentar aos docentes as
para formar
Reconhecimento, por
que articulem a
mais efetiva.
capacitações na forma de
turmas.
parte dos
graduação e a pós- Escolha, coletiva de
mini cursos, facilitando a
professores, do
graduação.
Especialização que
participação de todos que
empenho em oferecer
amplie
tem tempo escasso.
uma capacitação para
consideravelmente a
Realizar reuniões
aqueles que não
formação dos
semestrais para troca de
conseguirão alcançar
estudantes.
experiência pedagógica
os objetivos da
realizada no ensino, na
disciplina.
pesquisa e na extensão.
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Objetivos do
Projeto
Aprimorar as
formas de apoio ao
discente com base
nas necessidades
apontadas na
avaliação interna

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Mudanças na
Não há
Incentivos para que o
sistemática de
fragilidades
aluno forme grupo de
avaliação, mais
neste item..
estudo extraclasse.
formativa sem deixar a
A existência do
somativa.
Núcleo de Apoio
Intensificação dos
Discente.
cursos de reforço e
nivelamento;
Fortalecimento do
Núcleo de Apoio
Discente.
Ações Realizadas

Ações propostas
Sistematizar um plano de
apoio de nivelamento.
Implementar o Núcleo de
Apoio Discente com a
entrada da Clínica de
psicologia.

Fortalecimento da
Ouvidoria. Os dados serão
analisados como parte da
Avaliação Institucional.
Acompanhar o
Análise da Avaliação
Pouco tempo
Conhecimento do
Reunião da CPA
impacto dos
Interna pelos cursos e
disponível dos perfil do corpo
juntamente com os
resultados das
elaboração de Relatórios docentes que
discente.Possibilidad coordenadores para
avaliações internas e Plano de Melhoria
compõem o
e de construir a
priorizar a organização dos
e externas sobre as
NDE,
evolução do perfil
dados levantados pela
ações pedagógicas
Colegiados e
dos alunos pela
avaliação interna.
desenvolvidas
Coordenadores comparação com
pelos cursos.
para análise e resultados anteriores.
discussão de
Elaboração do Relatório e
resultados.
Plano de Melhoria de todos
os cursos com base nos
resultados da avaliação
interna.
Contatar empresas Realização de parcerias
para efetivação de com organizações no
convênios para a mercado.
oferta de vagas em
estágios e
empregos para os
discentes.

Maior
dificuldades de
parcerias na
área da saúde.

A organização do
Estágio pelo
Coordenador de
Curso que,
regulamenta e faz a
mediação do estágio
a ser realizado pelo
aluno, isso traz
satisfação acadêmica.

Intensificar encontros com
os empresários das áreas
afins aos cursos.
Firmar convênios,
possibilitando a realização
de estágios nas áreas da
saúde e empresarial.

3.2.1.2 A extensão
A Direção Geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL iniciou o ano de 2013
discutindo a questão da Extensão enquanto uma atividade oferecida para a sociedade na forma
de cursos remunerados e gratuitos. É um dos fatores de inserção da instituição na
comunidade, uma vez que as atividades promovidas pela instituição terão ampla e efetiva
participação da comunidade. Essa integração envolve alunos, professores e sociedade. A
assistência, a prestação de serviços e a difusão de conhecimentos são ações componentes da
política de extensão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL em Campo Grande. Para
transformá-las em ações de extensão propriamente dita seus propósitos estão imbuídos do
caráter educativo e transformador.
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Entende-se que é por meio das suas atividades de extensão que a Faculdade
UNIGRAN CAPITAL apresenta efetivamente suas contribuições e relações com o meio
social externo, levando conhecimento e assistência à comunidade, e traz para a Faculdade a
realidade técnica, econômica e social externa. Trata-se, portanto, de uma forma de interação
que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual é inserida.
As atividades promovidas pela instituição contribuem para a melhoria de vida do
cidadão na cidade de Campo Grande e região, tendo em vista que as ações estão voltadas para
os problemas sociais básicos. Objetivam, também, promover a articulação teoria e prática das
atividades acadêmicas, adaptando-as às inovações tecnológicas e do mercado de trabalho.
Essas atividades ocorrem com veemência em cada semestre quando os cursos promovem a
“Jornada Acadêmica ou Semana do curso”.
O primeiro levantamento de dados foi verificar se os alunos reconheciam se a
UNIGRAN CAPITAL promovia atividades de responsabilidade social. A tabela abaixo,
comprova que todos os cursos, acima de 63%, reconhecem que a Instituição realiza as
atividades.

Como você avalia as oportunidades de participar de projetos de extensão de responsabilidade
social (prestação de serviços à sociedade).
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmetologia
Psicologia
Radiologia

ÓTIMO/BOM%
32,35
64,29
80,68
82,06
73,19
71,95
66,36
63,24

REGULAR%
29,41
28,57
15,94
13,04
22,68
22,36
20,91
22,16

INSUFIC.%
38,24
7,14
3,38
4,89
4,12
5,69
12,73
14,59

Esses dados, embora sejam de 2013, tabela acima, mostram uma posição dos
estudantes sobre as oportunidades participar de projetos de extensão de responsabilidade
social serão analisados juntamente com a apresentação do gráfico abaixo, na série histórica de
2011 a 2013.
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Gráfico 15: Avaliação das oportunidades de participar de projetos de extensão de
responsabilidade social

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Os dados comparados revelam que em 2013 os alunos ficaram um pouco mais
conscientes da participação em projetos sociais de extensão. A Instituição foi reconhecida
pela ABMES pelo seu compromisso com a realização de projetos de extensão social. Um dos
projetos contempla uma ação coletiva realizada em um dos ginásios de Campo Grande,
localizado na periferia de Campo Grande, alcançando o atendimento de mais de mil pessoas
no campo da saúde, da estética e cosmética, da orientação administrativa e contábil, além de
atividades no campo Infantil e atividades físicas.
Além dessa atividade, cada curso planeja várias outras mais específicas, tanto de
cunho social como forma de levar conhecimento advindo do trabalho de ensino e pesquisa
para a sociedade.
Os professores foram solicitados a avaliar se ele tinha apoio para planejar atividades
de extensão no curso em que trabalha. A tabela abaixo apresenta os dados:

Apoio para o professor planejar atividades de extensão no curso que leciona
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFIC.%
Administração
80,00
20,00
0,00
Ciências Contábeis
100,00
0,00
0,00
Educação Física Licenciatura
77,78
16,67
5,56
Educação Física Bacharelado
60,00
40,00
0,00
Enfermagem
90,00
10,00
0,00
Estética e Cosmética
93,33
6,67
0,00
Psicologia
80,00
20,00
0,00
Radiologia
81,25
12,50
6,25
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Dos 78 professores que responderam a pesquisa, em média de 82,79%, consideraram
esse aspecto “Ótimo e Bom”; os demais avaliaram como “Regular”. A realização da extensão
precisa continuar a ser debatida com os NDEs e Colegiados de Curso. Ciente da necessidade
de melhoria do desenvolvimento da Extensão em todos os cursos, o Regulamento
Institucional foi adequado e discutido com as coordenações e professores pelo Diretor Geral e
Coordenador de Ensino e Extensão.
As mesmas informações, da tabela acima, que traz os dados sobre apoio para o
professor planejar atividades de extensão no curso que leciona de 2013, foram vistas na série
história de 2011 a 2013, conforme gráfico abaixo.
Gráfico 16: Avaliação pelos professores em relação ao apoio que recebe para planejar
atividades de extensão no curso que leciona.

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Observa-se que sempre, acima de 80%, dos professores confirmam apoio para
planejar atividades de extensão no curso que leciona. Como apoio parcial fica em torno de 10
a 15% dos professores e de 1,4 a 8% não percebe apoio. Essa informação exige maior diálogo
entre a direção geral e professores, assim como pelos coordenadores de curso.
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3.2.1.3 Atividades de Extensão realizadas no ano de 2013
Objetivos
A extensão se coloca como prática acadêmica que objetiva interligar a universidade,
em suas atividades de ensino e pesquisa com as demandas da sociedade. Também, possibilitar
a interdisciplinaridade dos conteúdos, a integração das atividades, estreitamento dos vínculos
com a comunidade externa e formação integral do egresso.
O Plano Nacional de Extensão Universitária, 2000-2001, p. 5, traz a afirmação de
que:
Do ponto de vista do ensino é objetivo, também, integrar o ensino e a
pesquisa na busca de soluções de demanda sociais e incentivar a produção
cultural da comunidade acadêmica e comunidades circunvizinhas. A
Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da
praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes
e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção
do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e
regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação
efetiva da comunidade na atuação da Universidade.

Esta IES, ainda não tem a pesquisa com iniciação científica como um eixo que
expressa a Extensão, mas as atividades pautam em ações de responsabilidade social, trabalhos
de pesquisa, palestras, mini-cursos, seminários, mesa redonda, trazendo profissionais que
fazem a ponte entre suas produções, fazendo a leitura de forma sistematizada de vários
campos empíricos, enriquecendo tanto a comunidade interna como a externa.
O quadro abaixo traz as atividades de extensão, enquanto disseminação de
conhecimentos (cursos, conferências, seminários e difusão cultural, realização de eventos
artísticos e culturais), uma oxigenação necessária à vida acadêmica. Dentro desses
balizamentos, a produção do conhecimento, via extensão, se faria na troca de saberes
sistematizados e dos acadêmico e popular, tendo como conseqüência a democratização do
conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação do ensino superior e uma
produção resultante do confronto com a realidade.
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Quadro 8: Projetos de Extensão/responsabilidade social
Responsável

CURSO/EVENTO

C.H

Período

Nº de
vagas

Situação

120

04/03/2013 a
04/05/2013

1200

Concluído

30

21/09/2013

1200

Concluído

08

24 a
31/08/2013

100

Concluído

1600

Concluído

1500

Concluído

1000

Concluído

Projeto recepção dos veteranos e
recém-ingresso da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL:
Palestras; - cursos de nivelamento em
língua portuguesa, matemática,
oratória e informática e -trote
solidário

DIREÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

Dia da Responsabilidade Social
do Ensino Superior Particular da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL
Curso de nivelamento em
produção
textual
–
parte
integrante do projeto recémingresso 2013
2ª feira das profissões UNIGRAN
CAPITAL
Semana de arte da UNIGRAN
CAPITAL
jogos universitários da
UNIGRAN CAPITAL
Ciclo de palestras: empreendedorismo e startups em MS
Mesa redonda: gestão de pessoas recrutamento e seleção
semana integrada de administração e ciências contábeis
Ciclo de palestras: empreendedorismo e startups em MS
Semana integrada de administração e ciências contábeis
Lazer e ação na praça do bairro
Monte Carlo: ginásticas,
Atividades recreativas e
esportivas com a terceira idade;
Mutirão de limpeza da praça;
Treinamento desportivo –
voleibol

EDUCAÇÃO
FÍSICA –
BACHARELADO E
LICENCIATURA

Lazer e ação na praça Elias Gadia:
monitoramento e orientação de
atividades físicas, avaliação física
e ginástica - palestras de orientação
física; - atividades recreativas,
lúdicas e jogos
Projeto festival de esporte e lazer
com a UNIGRAN CAPITAL ação social na aldeia urbana
Marçal de Souza em Campo
Grande
Quarta mini corrida: ação e
sustentabilidade PJMS orientação e arbitragem em
corrida

30
20
20

03 e
04/10/2013
11 a
14/11/2013
12 a
16/11/2013

04

01/04/2013

180

Concluído

04

25/04/2013

200

Concluído

12

23 a 26/10

100

Concluído

04

01/04/2013

180

Concluído

12

23 a 26/10

100

Concluído

04

29/02/2013

300

Concluído

80

13/03//2013
a
30/11/2013

30

Concluído

04

14/04/2013

300

Concluído

04

27/04/2013

300

Concluído

04

11/05/2013

50

Concluído
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Apresentação cultural do grupo de
capoeira “arte e educação” comemoração ao dia da abolição
da escravatura
Palestra: perspectivas e os
campos de atuação do
profissional de educação física
Semana do profissional de
educação física – parceria
CREF11/MS-MT
EDUCAÇÃO
FÍSICA –
BACHARELADO E
LICENCIATURA

ENFERMAGEM

TECNOLOGIA EM
ESTÉTICA E
COSMÉTICA

PSICOLOGIA

TECNOLOGIA EM
RADIOLOGIA

PÓS-GRADUAÇÃO
EM PERSONAL
TRAINING

Treinamento esportivo
modalidades:voleibol, futsal,
handebol e lutas
Laboratório de avaliação física e
fisiologia do exercício-laffex
I Simpósio de enfermagem da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL:
perspectivas para qualificação
profissional
II Jornada acadêmica de
enfermagem da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL
III Jornada Acadêmica do Curso
de Estética e Cosmética
Ciclo de oficinas: oficinas de
beleza x cosméticos.
Evento – work shop ritmos da vida
parceria com o Instituto Keneth
II Jornada Acadêmica de
Psicologia
I Simpósio de Radiologia da
UNIGRAN CAPITAL
I Ciclo de Palestras em Radiologia
Intervencionista
III Jornada Acadêmica de
Radiologia
Grupo de estudos em personal
training

04

13/05/2013

200

Concluído

02

02/08

300

Concluído

18

30 e 31/08

450

Concluído

40

De out. a
dez./2013

150

Concluído

21

De out. a
dez./2013

150

Concluído

04

13/05/2013

200

Concluído

20

26 a
28/09/2013

200

Concluído

200

Concluído

100

Concluído

04
12

16 a
17/05/2013
21/10 a
11/11/2013

04

26/04/2013

200

Concluído

10

27 e
28/08/2013

200

Concluído

10

06 e 07/06

300

Concluído

12

15/08 a
15/11/2013

100

Concluído

10

07 e 08/11

130

Concluído

135

De out./2013
a dez./2014

50

Concluído

As propostas extensionistas, acima apresentadas, foram realizadas com sucesso, mas,
ainda é preciso uma avaliação por curso e depois pelo conjunto da Faculdade sob a
coordenação da Direção Geral e Coordenação de Ensino e Extensão para uma avaliação
consistente e prever melhorias nesse campo.
As atividades de Extensão da UNIGRAN CAPITAL têm como finalidade a
ampliação e atualização dos conhecimentos sobre determinada temática, bem como a
divulgação das atividades da IES. A partir da oferta dos diversos cursos com suas diferentes
características, especialmente no que se refere à duração e conteúdo, o participante tem a
oportunidade de vivenciar práticas que contribuirão para o seu enriquecimento profissional e
social.
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Objetivo Geral:
Apoiar, implementar, difundir e promover ações para a comunidade universitária e a
sociedade, visando ao seu desenvolvimento, à inclusão social, à democratização, à construção
do conhecimento e ao acesso às novas tecnologias e soluções, articulando as atividades de
extensão ao ensino e à pesquisa em função das demandas da sociedade.
Quadro 9: Reflexão sobre o Movimento da Extensão
Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades
Potencialidades
Aprimorar
as - Discussão dos NDEs A extensão muito Os
alunos
e Oferecimento de cursos,
comunidades interna e de cada curso sobre as forte focada nas
profissionais
oficinas de extensão em
externa no que se refere possibilidades da oferta semanas
reconhecem que têm todas as áreas das
à
qualificação de
atividades
de acadêmicas,
mais chance de se graduações ofertadas por
profissional.
extensão
aberta
à palestras e
preparar para o esta IES.
comunidade interna e simpósios.
atendimento
das Ampliação do debate
externa e planejamento
exigências
do sobre Extensão,
das mesmas.
mercado de trabalho realizando em conjunto
e de sua constante uma avaliação de cada
atualização.
curso com a presença de
todos os envolvidos.
Atendimento da
sociedade nos
laboratórios específicos
de cada curso como os
de Estética e Cosmética;
avaliação física,
academia de ginástica e
musculação.
Estimular
e Promoveu-se a semana Não há fragilidade Participação de um Realização da Jornada
proporcionar aos
“Jornada Acadêmica” de nesta ação.
grande número de Acadêmica de cada
acadêmicos
a cada curso, dentre as
acadêmicos
nas Curso em parceria com
participação
em atividades:
Oficinas,
palestras proferidas os
conselhos
e
eventos.
palestras
e
mesas
por
profissionais respectivas associações.
redondas em diversos
qualificados e de
temas da
entidades
Realização de ciclos de
atualidade, contribuindo
representativas.
palestras em parceria
para a sua formação
com os conselhos e
profissional.
respectivas associações.
Ciclo de palestras desenvolvidas mensalmente
em cada curso.
Acolher os estudantes, Projeto de recepção dos Não há fragilidade Integração
do Encontro
entre
os
esclarecendo o ingresso veteranos e recém- nesta ação.
estudante
na calouros e a Direção
no Ensino Superior e ingresso da Faculdade
Instituição
(o Geral; Coordenação de
apresentação
das UNIGRAN CAPITAL:
sentido de pertença) Ensino e Extensão;
atividades de apoio aos Palestras; - cursos de
Comissão Própria de
estudantes.
nivelamento em Língua
Avaliação;
Portuguesa, Matemática,
coordenadores e com os
oratória e informática e
veteranos para integrátrote solidário.
los ao curso e ao
ambiente do ensino
superior.
Proporcionar ao
- Realização de várias Muitos alunos são A participação e
Realizar duas extensões
acadêmico um contato ações
de trabalhadores e tem dedicação de alunos coletivas de responasdireto com a sociedade responsabilidade social dificuldade em se e professores dos
bilidade social, sendo
Objetivos

Ações Realizadas
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através de atividades
práticas de responsabilidade social, ligadas
ao campo profissional
de cada curso.

na individualidade de dedicar mais tempo cursos em eventos, uma em cada semestre.
cada curso.
para as atividades. especialmente
- Realização de ações
aqueles que promocoletivas (todos os
vem ações de
cursos), abrangendo uma
Responsabilidade
comunidade de bairros
Social.
mais carentes.

A Coordenação de Ensino e Extensão da Faculdade de Educação UNIGRAN
CAPITAL visa incentivar atividades junto às comunidades de baixo poder aquisitivo e que
requerem, portanto, potencializar sua organização política e ações que promovam a interação
entre a comunidade acadêmica da Faculdade e a população, de modo que o ensino
sistematizado e a prática tenham forte vinculação com a realidade social local e da região de
Mato Grosso do Sul, sem perder de vista o contexto do país e da conjuntura internacional.
Essas atividades têm oferecido oportunidades para o crescimento do ensino tanto de
graduação quanto de pós-graduação

3.2.1.4 A pesquisa
Em consonância com as políticas de fomento à pesquisa, elaboradas e desenvolvidas
pelo Governo Federal, e a fim de cumprir seu papel social, buscando diminuir as
discrepâncias regionais em relação à ciência, tecnologia e inovação, onde o Centro-Oeste
ainda figura entre as regiões menos desenvolvidas, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL
aprovou no ano de 2013, por meio de seu CONSEPE, a política Institucional de Pesquisa. Tal
política ampara-se no tripé: ensino, pesquisa e extensão e busca uma articulação interna entre
as três áreas em vista da formação do espírito crítico em seus acadêmicos, bem como
colaborar com a formação continuada de seus professores, viabilizando a realização de
projetos de pesquisa com fomento institucional que implicarão diretamente na qualidade do
ensino ofertado bem como nos índices regionais de produção científica.
Para viabilizar essa política a UNIGRAN CAPITAL implantou o Programa de
Iniciação Científica que colocará o acadêmico da graduação em contato com as exigências da
produção do conhecimento científico, ao mesmo tempo que colocará seus docentes no
caminho da maturação do interesse pela produção científica com todas suas implicações
políticas, sociais e éticas.
Outro elemento significativo é o esforço da Instituição na formatação e
credenciamento do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRAN CAPITAL que está em fase
de análise, que impactará diretamente na qualidade dos projetos de pesquisa desenvolvidos na
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iniciação científica e nos trabalhos de conclusão de curso dos diversos cursos de graduação e
pós-graduação presencial e a distância mantidos na instituição. Atualmente, essas três
produções, artigo de iniciação científica, artigo de conclusão de curso e artigo de conclusão de
pós-graduação latu senso, representam o conjunto de produção científica desenvolvidos na
UNIGRAN CAPITAL. Porém, com a consolidação da atual política de pesquisa, essas
produções em breve figurarão em anais e periódicos científicos do país, incluindo a instituição
no rol das instituições firmemente comprometidas com a produção do conhecimento
científico.
A UNIGRAN CAPITAL tem consciência de que, diante dos grandes desafios que
essa área apresenta associados aos desafios regionais que não devem ser desconsiderados
neste tipo de análise, o caminho a ser trilhado ainda é longo e sinuoso. Porém, com os
avanços conquistados no último ano ela dá sinais de que há fôlego e disposição para investir
nessa empreitada.
A Instituição está cadastrada no CNPQ, Diretório de Instituições, aguardando a
abertura da chamada pública.
Os professores questionados sobre o apoio da IES para elaborar e executar projeto de
Iniciação Científica, entre 40 a 86,67% disseram ser “Ótimo e Bom”; entre 6,67 a 60%
consideram “Regular”, destacando aqui os cursos de Administração e Ciências Contábeis e de
5,56 a 6,67% classificaram como “Ineficiente”, com destaque para os cursos de Estética e
Cosmética, Radiologia e Educação Física, licenciatura.

Professor avalia o apoio para elaborar e executar projeto de Iniciação Científica
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física, Licenciatura
Educação Física, Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

ÓTIMO/BOM %
40,00
75,00
77,78
60,00
70,00
86,67
80,00
81,25

REGULAR %
60,00
25,00
16,67
40,00
30,00
6,67
20,00
12,50

INSUF. %
0,00
0,00
5,56
0,00
0,00
6,67
0,00
6,25

Esses dados foram levantados na aplicação da Avaliação Institucional em junho deste
ano e as reuniões sobre pesquisa ocorreram neste segundo semestre. Os professores com
regime de trabalho integral e parcial têm mais chance de negociar com a IES a sua intenção de
planejar sua pesquisa científica. Conforme já se mencionou, anteriormente, a partir do
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próximo ano a Iniciação Científica estará sendo executada, conforme Regulamento
Institucional.
O gráfico abaixo traz a mesma informação da tabela acima, mas vistos na
comparação da série histórica. Os dados comparados revelam que:
Gráfico 17: Professor avalia o apoio para elaborar e executar projeto de Iniciação Científica

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Observa-se no gráfico acima que o ano de 2012 tem um reconhecimento de 84%
professores do apoio para os professores realizarem a pesquisa com iniciação científica. Cabe
esclarecimento de que desde 2011 há reuniões e diálogo pra se realizar a pesquisa científica
na Instituição. O ano de 2012 foi de muito diálogo e definiu os caminhos para 2013. Somente
em 2014 essa política da Instituição tomará força, Os professores têm até o mês de abril para
entregar os projetos de iniciação científica para serem avaliados e apoiados pela Instituição.
Em relação ao apoio dado pela IES para que os professores participem de eventos
científicos na sua área de atuação, entre 40 a 100% afirmam que tem sido “ÓTIMO” e
“BOM”. A exceção está nos cursos de Administração, Estética e Cosmética e Psicologia,
estes classificaram como Regular em percentual significativo, já o curso de Enfermagem
considera em percentual de 30%, Insuficiente.
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Você tem apoio para participar de eventos científicos na sua área de atuação?
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUF. %
Administração
40,00
60,00
0,00
Ciências Contábeis
100,00
0,00
0,00
Educação Física Licenciatura
94,45
0,00
5,56
Educação Física Bacharelado
80,00
20,00
0,00
Enfermagem
60,00
10,00
30,00
Estética e Cosmética
80,00
20,00
0,00
Psicologia
80,00
20,00
0,00
Radiologia
98,12
6,25
6,25

Verifica-se que a Pesquisa na Instituição, até este momento, é um ato individual,
portanto sem forças para levar trabalhos produzidos no interior da IES para eventos fora do
município. A solução já está dada com a Regulamentação da Iniciação Científica, conforme já
se mencionou anteriormente. O gráfico abaixo revela essa situação e mostra a necessidade de
dialogar mais com os professores, pois, o ano de 2013 a Instituição se cadastrou no CNPQ,
definiu as linhas de pesquisa, aprovou essa política no CONSEPE e, neste momento, aguarda
os projetos que contemplam bolsa para professores e alunos realizarem a pesquisa.
Gráfico 18: Professor avalia o apoio que tem para participar de eventos científicos na sua área
de atuação.

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL
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Complementando a questão anterior verifica-se a avaliação dos professores em
relação ao incentivo dado pela Instituição para publicações. Os professores atribuíram o
percentual de 50 a 83% como “ÓTIMO” e “BOM”. A coluna do critério “REGULAR” está
significativa.

A instituição incentiva a produção científica de pesquisa por meio de publicações próprias
ou em revistas especializadas?
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física, Licenciatura
Educação Física, Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

ÓTIMO/BOM %
60,00
50,00
83,33
80,00
60,00
76,66
80,00
56,25

REGULAR %
40,00
25,00
11,11
20,00
20,00
13,33
20,00
25,00

INSUF. %
0,00
25,00
5,56
0,00
20,00
13,33
0,00
18,75

Esses percentuais significam que muitos professores desconhecem a Revista que o
Centro Universitário de Dourados, Instituição da mesma mantenedora da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL, possui e coloca a disposição de todos os professores para que
publiquem, após passarem pela aprovação do Conselho Editorial. É preciso dialogar melhor
sobre essa Revista e, também, informar aos professores as possibilidades de publicação no
meio acadêmico e editorial do País.
Observa-se que os dois questionamentos, acima mencionados, requerem por parte da
gestão da IES uma retomada para esclarecer o apoio da Instituição quanto à execução de
projetos de Iniciação Científica e a participação em eventos dessa natureza.
O gráfico abaixo traz os dados comparados na série histórica sobre os incentivos
proporcionados pela Instituição para a produção científica e respectiva publicação.
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Gráfico 19: Professor avalia se a instituição incentiva a produção científica de pesquisa por
meio de publicações próprias ou em revistas especializadas

Verificando o gráfico é notório o reconhecimento do professor dentro da Instituição,
de forma progressiva, que de 2011 a 2013 é crescente as oportunidades que a Instituição
oferece para a produção e publicação científica.

3.2.1.5 A Pós-Graduação Lato Sensu
A meta referente a Pós Graduação Lato Sensu está progressivamente sendo
desenvolvida, há muito o que aprender em relação a demanda. As pesquisas apontam um
leque grande de necessidades, mas ao divulgar a oferta, a procura é reduzida, inviabilizando a
abertura de cursos. A pretensão é que o Ensino de Pós-graduação seja pautado pela clareza da
importância da formação continuada para egressos e membros da comunidade local e
regional.
O Ensino de Pós-Graduação foi organizado com foco na complementação de
qualificação da graduação, no ano de 2011, 2012 e 2013, o que levará a melhores resultados a
partir de 2014. Até o momento, somente o Curso de Dermoestética. Em 2013 iniciaram duas
turmas novas nesse curso.
A Pós-Graduação está, também, no início dessa interface, ainda vai se impor como
um curso que vem complementar a graduação por meio do aprofundamento da teoria-prática.
Neste momento a Pós-Graduação contempla o seguinte curso:
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Quadro 10: Curso de Pós Graduação – 2011/2013
Curso
Dermoestética
Estética e Imagem Pessoal
Personal Training

Nº de Turma
01
01
01

Nº Matrícula
19
25
35

Ano de Implantação
2011
2013
2013

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são oferecidos a preços razoáveis aos
portadores de diploma de curso superior. São direcionados à qualificação do profissional de
forma teórica-prática, conferindo certificados de especialistas.
Em 2014 a Faculdade UNIGRAN CAPITAL oferecerá 17 cursos para a sociedade
campo-grandense que tem procurado durante todo o ano de 2013. Mas, somente no final de
2013 pode mapear profissionais competentes e habilitados para desenvolver a parte do ensino
e aprendizagem dos futuros alunos.
Quadro 11: Cursos previstos de Pós Graduação - 2014
CURSO
Dermoestética Clínica
Docência e Metodologia do Ensino Superior
Educação Física Escolar
Educação Infantil
Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Gestão de Pessoas
Gestão de Projetos
Gestão em Saúde
Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica
Gestão Estratégica de Logística
Gestão Estratégica de Negócios
Personal Training
Prevenção e Intervenções em Dependência Química
Psicopedagogia
Relações Internacionais e Comércio Exterior
Tomografia e Ressonância Magnética
Treinamento Funcional

QUANTIDADE DE VAGAS
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Os cursos de Especialização terão duração mínima de 360 horas. Somente os alunos
que houverem apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso (ou Monografia) e frequentado
pelo menos 75% da carga horária prevista, além de obter um aproveitamento de aprendizado
equivalente a 70% no processo de avaliação global farão jus ao Certificado de Conclusão
correspondente.
O acompanhamento do desenvolvimento do processo qualitativo dos cursos de pósgraduação acontecerá com base nos dados da avaliação interna, os quais sustentarão
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constantes debates entre as coordenações da Pós, gestores, CPA e cursistas. É na Pós que a
integração com o ensino, pesquisa e extensão ocorre com mais freqüência. Sempre que temas
interessantes são abordados pelos alunos ocorrerá um seminário de socialização com todos os
estudantes.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL se esforça no sentido de aumentar o padrão de
qualidade de sua organização e gerenciamento didático-pedagógico da Instituição, trata-se de
uma meta em constante busca. Conseguiu-se grande avanço nos domínios cinco anos, porém
tem muito que fazer continuamente.
A Pós Graduação tem como objetivo geral: Capacitar profissionais de nível superior,
visando atender às demandas sociais por meio da democratização do ensino de pós-graduação
e da educação continuada.
Quadro 12: Movimento da Pós-Graduação
Objetivos

Ações Realizadas

Atender as demandas da
sociedade através do
oferecimento de cursos
de Pós Graduação, para
ampliar capacitação do
público do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Fortalecer e consolidar
a política institucional
da Pós-graduação.

Reuniões de estudo dos
cursos com seus órgãos
colegiados para estudo
das demandas de Pós
Graduação Lato Sensu.

Integração das
propostas dos cursos de
pós-graduação com os
projetos pedagógicos
dos cursos da
graduação.
Organização
pedagógica alinhada
nacionalmente.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
A Faculdade
Promoção de encontros
oferta poucos
periódicos com os
cursos, por ser
professores para
nova, está em fase discussão do
de
desenvolvimento da
desenvolvimento. pesquisa.
O número de
egressos é muito
pequeno, quase
não movimenta a
proposição de
novos cursos.

Acompanhamento
sistemático dos cursos
oferecidos e
necessidades dos
egressos da graduação.
Catalogação dos
professores
qualificados para
lecionar na PósGraduação.
Facilitação das ações de
divulgação mais
específicas, com o
aumento da inserção de
palestras de
profissionais.

Ações propostas
Elaboração de
diversos cursos de
pós-graduação
lato sensu para
oferecer à
sociedade.
Realizar eventos e
palestras com o
objetivo de atrair
o público alvo dos
cursos,
mensurando o
potencial dos
cursos.
Trabalhar com os
concluintes uma
política de
continuação da
graduação.
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3.3 DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO
A Instituição expressa seu compromisso e responsabilidade com o ensino de
qualidade a diferentes segmentos com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento
científico, tecnológico cultural e social das comunidades.
Um de seus pontos fortes está expresso no quadro abaixo:
Quadro 13: Bolsas, descontos e financiamentos
PROUNI
100%
50%
Total

Quant./2011
50
30
80

Quant./2012
71
88
157

Quant.2013
71
88
159

FIES

130

375

375

Vale Universidade (desconto: 70% Estado +20%
Instituição =90%)

17

22

22

Estagiários - Bolsa 75%

09

11

11

Funcionários/ Bolsa 100%

10

09

07

Demais descontos concedidos pela IES, podem
variar de 25 a 30%
Total Geral

190

205

230

356

779

779

Os alunos são beneficiados pelo PROUNI, FIES, sendo este contemplando 48% dos
benefícios. Também firma convênio com o Governo do Estado de MS, beneficiando 22
alunos por meio desse programa que garante 70% de benefício social custeados pelo Governo
do Estado e mais 20% de desconto pela Faculdade UNIGRAN CAPITAL, totalizando 90% de
incentivo. A Faculdade absorve mais 11 alunos como estagiários, oferecendo 75% do valor da
mensalidade. Aos funcionários são concedidas bolsas no valor de 100% da mensalidade do
curso escolhido. Estabelecimento de convênios com empresas e instituições, no decorrer do
ano, concedendo desconto nas mensalidades entre 25 a 30%, totalizando 29,5% do total de
alunos beneficiados em 2013.
Programa de nivelamento aos ingressantes com defasagem de aprendizagem. No
campo da saúde, os estudantes de Estética e Cosmética, Enfermagem e Radiologia,
juntamente com seus professores prestam orientações para a população em relação aos
cuidados com a alimentação, pressão arterial, cuidados facial, capilar, postura, dentre outros.
O ensino articulado aos programas de extensão e responsabilidade social tem
favorecido a motivação dos estudantes e professores que tem recebido o reconhecimento da
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sociedade, assim como tem propiciado o interesse dos acadêmicos em aprofundar mais nos
conhecimentos aplicados nesses programas. Outra questão observada é aumento do
comprometimento dos alunos com os problemas sociais. A análise mostra que a Faculdade
UNIGRAN CAPITAL pode implementar mais projetos comprometidos com a sociedade,
como a oferta do curso na língua Braille, assim como projetos que incluam ações referentes à
economia e à sociedade.
Observa-se que neste ano de 2013, a Instituição fez um esforço maior do que os anos
de 2011 e 2012, ampliando as atividades de responsabilidade social junto às atividades de
extensão e os alunos evidenciaram isso em suas respostas nas páginas anteriores. item
Conforme já se analisou é preciso esclarecer que esta extensão realizada no Estádio
Elias Gadia é de responsabilidade social, cada curso realiza a prática principal das
aprendizagens a favor da comunidade local que comparece à ação social. A Instituição realiza
anualmente essa extensão social envolvendo todos os cursos de forma integrada em um dos
ginásios de esportes da cidade. Essa atividade de Extensão rendeu à FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL o selo de Responsabilidade Social da ABMES:

Por meio das atividades de Extensão a Faculdade UNIGRAN CAPITAL afirma o seu
compromisso social de instituição de ensino superior, como forma de inserção nas ações de
promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e desenvolvimento social.
Portanto, a política da Faculdade UNIGRAN CAPITAL está baseada em dois
princípios básicos: responsabilidade social e integração social. O quadro abaixo resume as
atividades de responsabilidade social realizada e o próximo as atividades específicas de cada
curso.
LOCAL: PRAÇA ESPORTIVA ELIAS GADIA – BAIRRO TAVEIRÓPOLIS
HORÁRIO:das13h30min às 18h30min

70
Quadro 14: Resumo Geral de Envolvidos e Atendidos pela Ação
CURSO

Corpo Administrativo/
Pedagógico da IES
ADMINISTRAÇÃO
Presencial e EAD
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Presencial e EAD

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Planejamento;
Organização;
Administração;
Divulgação
 Orientações em
empreendedorismo de
pequenos negócios
 Orçamento doméstico

 Avaliação física,
orientações sobre
ED. FÍSICA
atividade física
LICENCIATURA e
 Atendimento a idosos
BACHARELADO
na academia ao ar livre
 Jogos e diversas
atividades recreativas
 Consulta e avaliação
de crescimento e
desenvolvimento
infantil
ENFERMAGEM
 Orientação em saúde
para Hipertensão e
Diabetes
 Quick massagem
 Spa de mãos
ESTÉTICA e COSMÉTICA  Design de sobrancelha
 Higienização facial

PSICOLOGIA

RADIOLOGIA

GESTÃO AMBIENTAL
(PRES.)
AGRONEGÓCIO (EAD)

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO(PRES.)
ANÁLIESE E DES. DE
SISTEMAS (EAD)

 Atividades lúdicas
com crianças
 Avaliação cognitiva de
crianças
 Orientações às mães
 Apresentação de
alimentos irradiados
 Peça de teatro sobre a
osteoporose –
orientações sobre a
doença
 Jogos lúdicos com o
objetivo de educação
ambiental
 Doação de mudas
frutíferas
 Instruções práticas de
como utilizar bem o
computador: Windows
e Word
 Assessoria e Tira
dúvidas de Informática
 Jogos em computador

COORD./
DIRETOR*
MENTOS
ADMIN.
ATENDI

PROF.(ª ACADÊMICO
)
S(AS)

TOTAL DE
PARTICIPANTE
S

03
02
18

01

-

P01

-

P08

-

-

E12

P01

-

P09

-

-

E02

170

02

09

171

182

147

01

01

15

17

237

01

03

38

42

30

-

01

01

02

60

01

03

08

12

P01

-

-

-

-

E01

P01

-

-

-

80

200

24

21

12

02

30

03
-

-

E02
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CURSO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

 Contação de histórias
PEDAGOGIA
infantis
E
 Jogos educativos para
LETRAS
as crianças
 Estúdio fotográfico
PRODUÇÃO
para os alunos fazerem
PUBLICITÁRI fotos da comunidade
A
 Divulgação das fotos
POLO
no facebook
EAD
UNIGRANE
 Assessoria na
T
documentação de
NEGÓCIOS
imóveis
IMOBILIÁRIO  Orientação sobre os
S
programas do governo
para compra de
imóveis.
 Estudo e história da
TEOLOGIA
bíblia
TOTAIS

COORD./
ATENDI
DIRETOR*
MENTOS
ADMIN.

PROF.(ª ACADÊMICO
)
S(AS)

TOTAL DE
PARTICIPANTE
S

50

-

-

P06
L01

07

100

-

-

02

02

15

-

-

07

07

05

-

-

01

01

1.124

32

18

P250
E 34
T284

334

Observa-se que 1.124 pessoas foram atendias nas 30 ações que contemplaram
diversas atividades. O total de pessoas envolvidas nas atividades dentre alunos, professores e
funcionários foi de 334.
A seguir procede-se a avaliação mais detalhada do aspecto da “Responsabilidade
Social no Ensino”.
Objetivo Geral: fortalecer as políticas institucionais voltadas para processos de
inclusão social, ampliação e aprimoramento de projetos de ações sociais, articulados ao
ensino, à pesquisa e à extensão, no âmbito da arte, cultura, cidadania, educação, mercado de
trabalho, inclusão de portadores de necessidades especiais – PNEs, meio ambiente e saúde.

3.3.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
É compromisso desta Faculdade formar um profissional e, principalmente, um
cidadão com domínio do saber teórico e a necessidade sociocultural prática; este profissional
sentirá a necessidade humana clamando pela sabedoria de vários campos do conhecimento,
incluindo a ética e moral, um comprometimento muito sério com a melhora da qualidade de
vida social, com efetivas demonstrações de interesse e participação no trato do humano,
visando ao bem comum. O quadro abaixo tem como objetivo pensar ações que atinjam os
estudantes e a sociedade, contribuindo com todas as áreas em que oferece cursos.
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Quadro 15: Avaliação e proposições da Responsabilidade Social
Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Acessar o Ensino Concessão de 159bolsas Não há fragilidade Interesse da
Superior aos
de estudo integrais e
neste item.
Instituição em
jovens carentes e parciais nos cursos de
firmar o maior
aos deficientes. graduação - PROUNI.
número possível
Descontos sociais de 20
de convênios de
a 30%, foi concedido
forma a beneficiápara 230 alunos.
los.
Divulgação das políticas
de inclusão da
Oferta de várias
Faculdade UNIGRAN
atividades abertas
CAPITAL durante todo
ao público.
o ano e nos momentos
de anúncios de abertura
de vestibular.
Orientação de
financiamento de curso
via FIES, em 2013,
totaliza 375 estudantes e
22 estudantes possuem
o vale universidade.
Descontos da Instituição
para 19 alunos e
estagiários.
Sensibilizar a
Divulgação dos
Intensificar mais o Maior aceitação
comunidade
resultados dos projetos diálogo entre os da realização da
acadêmica sobre a entre a comunidade
cursos sobre a Extensão de forma
relevância da
interna.
responsabilidade
integradora entre
responsabilidade
social, de forma os cursos.
social.
interdisciplinar.
Objetivos

Ações Realizadas

Avaliar a natureza
das relações
estabelecidas pela
instituição com os
diversos
segmentos da
sociedade,
especialmente,
com o mercado de
trabalho.

Continuar a realizar
reuniões com alguns
representantes dos
diversos segmentos da
sociedade a fim de
estabelecer parcerias
para ações de
responsabilidade social

Desenvolver
projetos sociais
voltados para
dentro da
Faculdade
UNIGRAN
CAPITAL

Momentos de estudos e Não há ponto
confraternização entre frágil.
os funcionários

Continuidade aos
Programas de apoio
financeiro/bolsas de
desconto para
funcionários nos

A sociedade
demora a responder
e cai na
desmotivação.

Ações propostas
Continuar a ampliar a
divulgação
da
acessibilidade e abertura
da Faculdade para receber
os
Portadores
de
Necessidades Especiais em
todos os cursos.
Intensificar a divulgação
das vagas para a adesão ao
PROUNI e FIES.
Estabelecer convênio com
o Governo do Estado para
receber o aluno com o
Vale Universidade.
Incentivar os funcionários
e seus dependentes a cursar
uma das graduações da
Faculdade.
Oferecer palestras, oficinas
e cursos nas diferentes
áreas dos cursos ofertados
à toda comunidade interna
e externa.
Controle dos projetos
Responsabilidade
Social pela Coordenadoria
de Ensino e Extensão.
Elaboração de projetos
consistentes em parcerias
com a sociedade em geral.

Ações planejadas
em conjunto com
todos os cursos.
Possibilidade de
parcerias.

Elaborar um Projeto
Interdisciplinar de
Responsabilidade
Social e Meio Ambiente.
Intensificar a parceria
com as diversas
secretarias e órgãos
públicos na realização das
atividades de
responsabilidade social.
Os funcionários
Continuar com a
apresentaram
elaboração de Projetos de
menos cansaço ao ação social interno, como
final da jornada de jogos interclasses, Garoto
trabalho.
e Garota UNIGRAN
CAPITAL, mostra de arte,
dentre outros.
Diminuição de
licenças por
problemas de
saúde.

Fazer leitura da avaliação
dos funcionários, professores e coordenadores e
elaborar ações que otimize
cada vez mais o clima de
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Objetivos

Ações Realizadas
diversos cursos da
Faculdade
Atendimento dos
funcionários nos
diversos serviços
realizados pelo curso de
Estética e Cosmética.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Maior
entrosamento,
solidariedade e
responsabilidade
entre todos.
Professores com
formação stricto
sensu.

Ações propostas
trabalho.
Dar prosseguimento a
Programas de apoio
financeiro/bolsas de
desconto para funcionários
nos diversos cursos da
Faculdade
Acessar diversos serviços
realizados pelo curso de
Estética e Cosmética
Planejar cursos de curta
duração, palestras, oficinas
em todos os cursos para
responder à demanda
social da comunidade
campo-grandense.

Observa-se que o ano de 2013 ampliou muito o foco da Responsabilidade Social,
comparando com 2011 e 2012, na Instituição, porém é preciso dar continuidade da cultura de
responsabilidade social. Os projetos são por tempo determinado e estão fortalecidos no foco
da interação entre a Faculdade e sociedade. Além disso, a extensão na educação superior é
uma das funções da universidade, a qual tem a finalidade de fazer a ligação das atividades de
ensino e pesquisa com as demandas da sociedade, buscando com isso efetivar o seu
compromisso social.

3.4 DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL se comunica com a sociedade no seu Portal na
Internet englobando diversas ferramentas que oferece um relacionamento com os cursos de
graduação (presenciais e a distância), de extensão, de Pós-Graduação; as quais são
desenvolvidas pelo Departamento de Marketing e Comunicação. Esse Departamento faz essa
ponte entre sociedade e a IES, levando todos os serviços prestados e apoiando/desenvolvendo
junto às coordenações de cursos projetos sociais.
Dentre as ferramentas midiáticas tem-se o site onde o aluno e sociedade têm acesso
democrático às informações como a área acadêmica com todos os links de acesso à Instituição
como Webmail, Manual Acadêmico, Calendário, benefícios, formas de ingresso, Ouvidoria,
Downloads, modelo de capa para se utilizar em trabalho acadêmico. Conta com área
Institucional com a proposta de seu Uniblog com notícias relacionadas a instituição e
sociedade, sua estrutura; missão e objetivos; histórico da IES; apresentação das empresas
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conveniadas e o espaço para as pessoas interessadas em trabalhar nesta Instituição se
cadastrar; informações sobre o vestibular; cursinho; biblioteca e um link especial para contato.
Conta, ainda, com notícias. A sociedade encontra um site de fácil acesso, contemplando
inúmeros diálogos que ela queira travar com a Instituição.
Outra ferramenta aprimorada é a Intranet, esta liga todos os setores administrativos e
acadêmicos da Faculdade UNIGRAN CAPITAL como Secretaria, coordenações, Central de
Serviços e outras comunicações.
A comunicação com a sociedade, também ocorre por meio de várias mídias que vêm
sendo agregadas ao longo da história da instituição: site, busdoor, outdoor, folders, cartazes,
murais, e-mail, mala direta, mídias sociais (facebook,); televisão, rádio, jornais impressos,
palestras e visitas a vários setores da indústria, comércio e empresas, além do diálogo com os
estudantes nas escolas que ofertam o Ensino Médio. Ainda são ativados murais de avisos
fixados em vários locais, incluisi ao lado da porta de cada sala, calendário acadêmico,
calendário de eventos a disposição no site da Instituição. A IES se comunica diretamente com
a residência da população por meio do serviço de correios que entrega uma carta-mensagem,
travando um contato indireto e profícuo com a população, que recebe em casa as informações
de interesse público da educação oferecida.
As campanhas publicitárias são um meio importante de comunicação com a
sociedade local, sejam para a divulgação de processos seletivos, eventos, cursos, conquistas.
No ambiente interno conta com amplos murais e acesso dos estudantes à informações de seu
interesse por diversos setores. A instituição conta com imagem positiva perante a sociedade,
especialmente a local, o que é ratificado pela participação de autoridades políticas, civis e de
representações sociais nas atividades promovidas. A Instituição tem celebrado parcerias com
os conselhos de classe e sindicatos, realizando eventos em conjunto.
O aluno questionado sobre a comunicação da IES com a sociedade obteve-se:
Como você avalia a comunicação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL com a comunidade
externa
ÓTIMO/BOM%
REGULAR -%
INSUFIC.%
Administração
87,35
10,00
2,65
92,12
10,88
0,00
Ciências Contábeis
85,60
9,40
5,00
Educação Física – Lic.
86,00
9,45
4,55
Educação Física – Bachar.
86,60
10,89
2,50
Enfermagem
87,00
11,18
1,82
Estética e Cosmetologia
85,00
10,00
5,00
Psicologia
80,90%
12,65
6,45%
Radiologia
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Constata-se que a maioria dos acadêmicos dos cursos reconhece que há comunicação
da Faculdade com a sociedade, mas há de se considerar os percentuais no critério “Regular”
dos cursos de Radiologia, Administração,Ciências Contábeis, Psicologia e Enfermagem, além
do percentual considerado “Insuficiente” apontado pelos cursos de Radiologia, Psicologia e
Educação Física. Este ano de 2013, a Instituição intensificou muito a sua relação com a
sociedade, é preciso mostrar isso aos alunos. Hoje a Faculdade, com 6 anos de funcionamento
em Campo Grande já é reconhecida nos bairros da capital.
Os alunos foram solicitados a avaliar a comunicação da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL com a sociedade. Os dados revelam que a Faculdade tem que melhorar nesse
aspecto, mas o ano de 2013 houve investimentos triplicados em relação a 20111 e 2012. O
ideal será entrevistar os líderes de sala para esclarecer melhor os percentuais de insuficiência
apontados no gráfico.
Gráfico 20: Avaliação a comunicação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL com a comunidade

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Observa-se que na série histórica a Instituição foi avaliada sempre na casa dos 79 a
76% é de interesse da Instituição ser melhor avaliada, no mínimo como os professores
avaliaram no próximo gráfico, acima de 87% dos professores e coordenadores entendem que
a comunicação com a sociedade é ÓTIMA/BOA.
Dessa forma, o corpo docente avalia a comunicação da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL com a comunidade/sociedade externa, endossando que houve uma pequena
decadência. Trata-se de uma questão que precisa ser aberta em diálogo, uma vez que em 2013
foi extremamente ampliada em relação a 2011 e 2012.
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Gráfico 21: Avaliação a comunicação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL com a comunidade

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

É política da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, ampliar cada vez mais a
comunicação externa e interna como forma de estabelecer diálogo com todos os envolvidos
em suas atividades; resolver situações problemas; prestação de contas; verificar os aspectos
relevantes das demandas que venham se apresentar e avaliar os que necessitam ser
implementados e analisar os resultados obtidos.
Na comunicação Interna a Faculdade UNIGRAN CAPITAL por meio do
Departamento Comercial realiza visita às escolas de ensino médio e empresas conveniadas
para divulgação dos cursos e, em alguma delas realiza palestras e oficinas. Também
desenvolve-se atividades dentro da Faculdade como, por exemplo, a Feira de Profissões,
Aulão de revisão para o ENEM, Oficina de Redação, onde convida a sociedade para
participar. Além disso, realiza-se a divulgação na mídia através de outdoors, rádio, TV,
panfletagem, cartazes, redes sociais, site.
A tabela a seguir apresenta uma avaliação desse quesito “Comunicação com a
sociedade”.
Objetivo Geral: Comunicar informações precisas, imediatas e em linguagem
acessível à comunidade acadêmica e ao público em geral.
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Quadro 16: Avaliação e proposições da Comunicação com a Sociedade
Objetivos
Transmitir
as
concepções
de
educação da IES.

Discutir com os
alunos,
funcionários, NDEs
dos
cursos
a
qualidade e os
recursos
da
comunicação
interna e externa.
Maior investimento
na comunicação via
TV.

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades Potencialidades
Apresentação de vídeos Não
há Os alunos têm Criar mecanismos para
em que a Instituição se fragilidades imenso
prazer transmitir claramente para
apresenta e informa as neste campo falar dos cursos. todos os públicos com que a
concepções de educação
IES se relaciona suas reais
pensadas em cada curso.
concepções educacionais, de
forma a refletir sua cultura
organizacional.
Ampliar o diálogo com a
Novos
contratos
de Não
há Profissionais
pessoal especializado em fragilidades reconhecidos no sociedade por meio de maior
comunicação gráfica.
neste campo. mercado
de aproximação das entidades
de classe, TV, Rádio e
trabalho.
visitas
à
sociedade
Profissionais
organizada.
criativos
e
inovadores na arte
gráfica
e
da Proporcionar capacitação na
área para o DMU e ampliar
escrita.
a autonomia de criação de
meios de se comunicar com
Funcionamento da
a sociedade.
Ouvidoria como
parte da Avaliação Fortalecer
o
setor
Institucional
responsável
pela
Ações Realizadas

Apoiar
e
sensibilizar
a
Comunidade
Acadêmica,
professores
e
funcionários para
trazerem pessoas da
comunidade externa
para a UNIGRAN
CAPITAL por meio
de
eventos
educativos
e
culturais.

Realização de palestras
Não há
Interesse em
educativas com
fragilidade participar por
profissionais conceituados neste campo parte dos
da sociedade do Estado de
professores e
MS e de fora do Estado.
acadêmicos.
Investimento da
Realização da Semana de
Mantenedora em
cada curso, com entrada
trazer
livre.
profissionais de
Promoção de cursos de
fora, com
extensão a valores
destaque no meio
mínimos, permitindo a
acadêmico e
participação da sociedade
profissional.
interessada.

Participar
dos
eventos
sazonais
promovidos
pela
sociedade.

há
Participação dos cursos em Não
eventos como o dia da dificuldades
Mulher e orientações às nesta
pessoas
no
Centro atividade.
Esportivo
de
Campo
Grande no campo da saúde
e cuidados com o corpo.

Estreitar
o
relacionamento com
a Educação Básica e
com as demais
secretarias públicas.

- Promoção de atividades
com o Ensino Médio,
proporcionando Aulão de
Redação e preparo para o
ENEM.
- cessão da estrutura física

Não
há
dificuldades
nesta
atividade.

comunicação social da IES.
Convidar a comunidade
externa a vir até a IES para
se informar por meio de
palestras na área da saúde,
estética, de gerenciamento e
comportamentos sociais.
Trazer os intelectuais para
discutir as demandas da
atual sociedade em relação à
formação de pessoas.

Utilização dos veículos de
comunicação
local
e
regional na divulgação dos
projetos, das metas e das
ações da Faculdade.
Interesse das
Avisar a todos interessados
coordenações e
sobre
os
eventos
professores em
educacionais e culturais
participar
realizados na sociedade, em
Dos eventos de geral.
cada
área
promovidos por
diversas entidades
de classe.
Fácil acesso às
Realizar convênios para o
secretarias
cumprimento de estágios
municipais e
dos diversos cursos.
estaduais em
Oferecimento de cursos,
todas as áreas.
palestras que o poder
público venha necessitar.
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades Potencialidades

para que a educação básica
realizasse cursos aos
professores e para o
Governo Federal realizar o
ENEM.

Estruturar a
Ouvidoria enquanto
um instrumento de
avaliação
Institucional.

Atendimento pela
Congestiona Confiança dos
Coordenadoria de Ensino e mento de
alunos e da
Extensão que soluciona
trabalho
sociedade nesse
demandas realizou
serviço.
encaminhamentos aos
meios adequados.

Divulgação de
vestibular

Ações propostas
Disponibilizar de espaço
físico para algumas ações
públicas.
Fazer-se
presente
nas
atividades públicas, sempre
que convidado.
Oferecer
cursos
de
complementação ou PósGraduação
que
forem
solicitadas
pelo
poder
público.
Apresentar a todos um relato
da utilização da Ouvidoria
para assuntos diversos pelos
alunos.
Atualizar o Manual do
Acadêmico adequando
conforme os questionamento
s dos alunos no decorrer do
ano.

Não há
Investimento da Realização de editais e
fragilidades Instituição nas
campanhas publicitárias para
ações necessárias. a divulgação do processo
seletivo da Faculdade.
Montagem de quiosques de
informações para inscrição
de vestibulares em vários
locais da cidade.

3.4.1 OUVIDORIA
A ouvidoria foi estruturada pela direção geral e divulgada pela Instituição e está
funcionado adequadamente pela Coordenadoria de Ensino e Extensão.
Deste modo, encontra-se sob a responsabilidade do Diretor Geral e Coordenação de
Ensino e Extensão, os quais respondem aos e-mails, fazem atendimento individual e pequenas
reuniões com os reclamantes. Esta IES tem uma vantagem por ser pequena, a direção geral
resolve a maioria das reclamações na forma presencial e rápida. Os e-mails recebidos são
destinados aos responsáveis, que prontamente buscam solucionar os problemas.
Trabalha-se intensamente a imagem da Instituição na comunidade, uma imagem que
sempre foi positiva pelos 35 anos de trabalho de inserção da Instituição nos problemas locais
e regionais, sobretudo de ordem social da mantenedora no interior do Estado de MS.
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Busca-se uma participação sistemática da sociedade nos eventos realizados pela
Faculdade UNIGRAN CAPITAL, objetivando a sustentação da imagem da Instituição junto à
própria sociedade e instituições parceiras nos projetos.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL dispõe de um livro de registro para que os
alunos escrevam as suas insatisfações, solicitações, sugestões e, também, elogios. A leitura
realizada pela CPA dos registros feitos em 2013 retratou muitas reclamações em relação à
perda de provas, trabalhos, tratamento de maneira ríspida de professor, não concordância com
a nota atribuída pelo professor.
O Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão atende o aluno em cada registro,
procura os interessados em cada caso relatado e resolve da melhor maneira possível. Muitos
casos são encaminhados para o Núcleo de Apoio Discente – NAD para atendimentos
especiais e específicos.

3.5 DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO
DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O Corpo docente da Faculdade UNIGRAN CAPITAL estrutura-se a partir da
construção dos projetos pedagógicos dos cursos, implementados na vigência do PDI. A
Faculdade UNIGRAN CAPITAL ao estruturar seu Corpo Docente dá prioridade para
profissionais com doutorado ou mestrado concluídos ou em andamento.
O Corpo Docente da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é contratado de acordo com a
Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e o regime de trabalho é estabelecido a partir das
atividades acadêmicas desenvolvidas pelo professor, podendo o mesmo ser contratado como
horista, dedicação parcial ou Tempo integral. Percebe-se o claro esforço da instituição em
contratar o maior número possível de professores na modalidade Tempo Integral, a fim de
desenvolver suas políticas acadêmicas de modo mais consistente.
A seguir apresentam-se os dados sobre os percentuais de formação docente e regime
de trabalho.
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Quadro 17: Formação docente e regime de trabalho – 2011 a 2013
Formação
Docente
Nº de prof.
Doutores
Mestres
Especialistas
Total

2011

2012

2013

31
12,5%
50,0%
37,5%
100,0%

57
14,0%
56,0%
30,0%
100,0%

71
14,0%
56,0%
30,0%
100,0%

Regime de
Trabalho
Nº de prof.
Integral
Parcial
Horista
Total

2011

2012

2013

31
29%
32%
39%
100,0%

57
20%
30%
50%
100,0%

71
37%
39%
24%
100,0%

Constata-se pelos dados que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL vem fazendo um
esforço para ampliar o seu quadro de docentes com formação stricto sensu, somando doutores
e mestres a Instituição conta com 70% de seus professores, um percentual difícil significativo,
difícil de se alcançar aqui no Estado de Mato Grosso do Sul.
Em relação ao Regime de Trabalho a Faculdade UNIGRAN CAPITAL amplia de
forma significativa o contrato integral e parcial, juntos somam76% do corpo docente. Muitos
trabalham em seus escritórios e não aceitam passar da carga que os classifica como horista.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL, ao compor seu corpo docente, exige a titulação
mínima de graduado na área em que ministrará aula e formação de especialista, priorizando o
mestre ou o doutor. Além da formação do professor, considera-se ainda, os seguintes
requisitos: a experiência na docência superior, a formação didático-pedagógica, o
conhecimento específico do campo de saber e a ética no desempenho da função.
A Faculdade também exige que o corpo docente tenha experiência profissional,
especialmente nos cursos de formação específica (bacharelado) e tecnológicos, visto que a
prática docente busca conciliar teoria e prática, na formação de profissionais competentes
frente às exigências da sociedade e do mercado de trabalho.
Cabe ressaltar que esta IES tem como política interna de apoio aos docentes, o
financiamento para participação em eventos e atividades científicas, congressos ou cursos na
área de sua atuação. A indicação e a aprovação dos nomes dos professores para essas
atividades são de responsabilidade do Colegiado de Curso.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL, ainda, prevê condições para a qualificação do
docente, permitindo o afastamento das funções para participar de atividade técnica ou docente
e ainda, cursar programas de pós-graduação, podendo receber ajuda financeira da
Mantenedora. A Faculdade também incentiva os docentes a participarem de eventos
promovidos por outras instituições.
Os professores são comprometidos com a qualidade do ensino e com a missão
institucional. Porém, uma das fragilidades verifica-se no regime de trabalho, pela dificuldade
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institucional de aumentar a dedicação dos professores em tempo integral, pois, muitos
possuem outro trabalho fixo.
A tabela, abaixo, traz parte da avaliação dos professores sobre a Instituição que
retrata a política de pessoal:
PROFESSOR AVALIA INSTITUIÇÃO
ÓTIMO % BOM %
REGULAR % INSUF.%
1. Avalie sua satisfação em relação à
Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
2. Tem ciência do Plano de Cargos e
Carreiras?

60,94

34,38

3,13

1,56

40,63

45,31

6,25

7,81

Verifica-se que o grau de satisfação dos professores com a Faculdade é de 95%, o
percentual de ÓTIMO e BOM, porém é preciso que a direção geral amplie o diálogo sobre os
docentes incluídos no percentual de 7,81% e 3,13% os julgaram “INSUFICIENTE”.
Em relação ao conhecimento do Plano de Cargos e Carreira 86% afirmam conhecer,
os demais professores confirmam “REGULAR e INSUFICIENTE”, são professores que
chegaram novos, depois da reunião primeira antes de iniciar o semestre letivo de 2013. Com
certeza, esses professores já estão a par, dada as várias reuniões com a direção geral.
Os planos de carreira e de capacitação estão consolidados, e são atualizados
constantemente. O corpo técnico-administrativo conhece o Plano e vivenciam a organização.
Um ponto que melhorou foi o apoio à saúde, por meio de convênios com as empresas que
facilitam o atendimento dos funcionários, contudo, isso está resolvido. Neste momento, a
Instituição consolidou um convênio de plano odontológico, oferece descontos para o
tratamento.
O corpo técnico e Administrativo, assim como o Corpo Docente, é estruturado e
implementado com a ampliação dos cursos e atende a todas as repartições da instituição.
Todavia, a preocupação maior da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é o atendimento que deve
ser eficaz e eficiente a todos os setores da Instituição e aos seus acadêmicos.
A Faculdade preocupada com a qualificação do corpo técnico administrativo oferece
cursos de formação continuada, incentiva seus funcionários a ingressarem nos cursos de
graduação e encaminha os funcionários para a participação em cursos e eventos, com o
incentivo financeiro da própria Instituição e apóia a continuidade dos estudos e conclusão da
educação básica, quando for o caso.
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Para que os funcionários expressassem a sua avaliação desta IES, elaborou-se 17
questões envolvendo a organização do trabalho. Para tornar a leitura e análise dos dados
dividiu-se em blocos, uma forma didática de otimização dos dados coletados.
Uma das questões foi sobre a satisfação dos professores em trabalhar na Faculdade
UNIGRAN CAPITAL, verifica-se os resultados no gráfico abaixo.
Gráfico 22/23: Nível de satisfação dos professores e coordenadores em trabalhar na
Instituição

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Os dados do gráfico referente à avaliação dos professores em relação ao seu nível de
satisfação em trabalhar na Faculdade UNIGRAN CAPITAL traz um histórico de 2011 e 2012
de absoluta satisfação, vindo a cair em 2013, o percentual de 5,69%. É um resultado que
indica a necessidade de diálogo, pois a Instituição preza muito pelos recursos humanos e
aposta na realização profissional e pessoal de cada um, pois o sucesso e fortalecimento da
Instituição estão, sem dúvida, na força dos funcionários. Já, 100% dos coordenadores iniciam
na série histórica com total realização, em 2012, 20% dos coordenadores consideram regular,
o nível de satisfação, isto se deve ao fato de troca de direção, assim como de coordenadores,
vindo a sanar todos os obstáculos na realização profissional e pessoal em 2013.
Também, a Instituição se preocupou em conhecer a ciência dos professores e
coordenadores em relação ao Plano de Cargo e Carreira. Os resultados estão expostos no
quadro e gráficos, logo abaixo:
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Quadro 18: Conhecimento dos professores e coordenadores do Plano de Cargo e Carreira
Avaliador
PROFESSOR

Coordenador

ANO
2013
2012
2011

ÓTIMO/BOM %
85,94
80,00
94,86

REG.%
6,25
11,43
5,14

INSUF. %
7,81
8,57

100,00
85,70
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
14,30
0,00

2013
2012
2011

Gráfico 24/25: Conhecimento dos coordenadores do Plano de Cargo e Carreira

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Verifica-se que 14% dos professores não conhece a fundo o Plano de Cargo e
Carreira. Muitos professores chegam para trabalhar na Instituição após a semana de
capacitação e não fica sabendo de sua síntese. A Faculdade UNIGRAN CAPITAL dispõe do
Plano para consulta a todos os funcionários, docentes e coordenadores de Curso e qualquer
dúvida o Departamento de Pessoal está apto a dialogar sobre. Os coordenadores, segundo os
dados avaliativos, em 2013 conhecem bem a proposta da Instituição em relação a cargos e
carreira.
Para que os funcionários expressassem a sua avaliação desta IES, elaborou-se
questões, as quais serão apresentadas nesta e na próxima Dimensão, envolvendo a
organização do trabalho.
Os questionamentos apresentados, na tabela que se segue, oferece dados que indicam
necessidades de melhorias no âmbito do trabalho administrativo da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL, cabíveis nesta Dimensão.
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FUNCIONÁRIO AVALIA
 Qual o conceito que você atribui à autonomia para
a realização do trabalho.
 Qual o conceito você atribui às possibilidades de
ascensão na Instituição.
 Qual o conceito você atribui ao sistema de
remuneração.
 Qual o conceito você atribui em relação aos
recursos materiais disponíveis para que sua função
seja desenvolvida com eficiência na FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL.
 O número de funcionários é compatível com o
número de alunos e serviços a serem
desenvolvidos.

ÓTIMO% BOM%
14,63
58,53

REG.%
19,51

INSUFIC.%
7,33

12,19

60,97

17,07

9,77

9,77

36,58

34,14

19,51

14,63

56,09

19,51

9,77

2,45

46,34

17,07

34,14

Observa-se na tabela acima, os percentuais ÓTIMO e BOM somados ultrapassam as
avaliações das colunas REGULAR e INEFICIENTE em três itens do total de cinco. Quanto à
autonomia no trabalho, ascensão na Instituição e salários, há uma questão a considerar, 9
funcionários tinham formação de Ensino Médio e a Instituição sustenta 19 bolsas, além do
salário integral, os serviços a serem prestados exigem treinamento e dedicação, além de serem
rigorosamente planejados, muitas atividades não permite autonomia, é preciso esclarecer
questões regulamentadas por normatizações federais e da própria Instituição. A avaliação da
compatibilidade do número de funcionários e o número de demandas a serem realizadas têm
índice significativo de insuficiência. A direção geral realizou reunião para debater a questão e
juntamente com os funcionários fizerem ajustes, rodízios e detectar necessidades de contratos
para otimizar o trabalho de todos.
A seguir apresenta-se o a análise e plano para esta dimensão.
Objetivo Geral: Administrar o corpo docente e o técnico-administrativo com vistas à
prestação de um serviço de qualidade ao acadêmico.
Quadro 19: Avaliação e proposições da Política de Pessoal
Objetivos do
Projeto
Ampliar a
política
institucional de
recrutamento e
seleção para o
corpo técnicoadministrativo e
docente, ambos
com a participação do RH.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Participação dos
A Instituição
Recrutamento de
coordenadores da
ainda tem uma docente por meio de
política de
rotatividade do uma aula didática a
recrutamento e
pessoal
uma banca na área
seleção para o corpo- administrativo. do curso e a
técnico administrativo
presença de um
e o docente junto ao
doutor da área da
RH e Direção Geral
Pedagogia.
Ações Realizadas

Ações propostas
Realizar, semestralmente,
reuniões coletivas para
exposição das dúvidas e pensar
o trabalho de forma coletiva.
Dar prosseguimento ao contrato
de pessoal com qualificação
compatível com o trabalho a ser
realizado.
Ampliar o quadro docente com
formação stricto sensu.
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Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ampliar o
Ampliação da carga
número de
horária de alguns
docentes como docentes para regime
Regime de
de trabalho parcial e
trabalho parcial e integral.
integral.
Realizar
convênio de
saúde
beneficiando
todos os
funcionários e
familiares

Muitos docentes
não têm
interesse na
contratação
Integral, pois
têm sua
empresa.
Planejamento da
Não há
oferta de convênio de fragilidade neste
saúde subsidiado
campo.
progressivamente, de
acordo com os
vencimentos, pela
mantenedora.

Informar aos
docentes e
técnicoadministrativos o
plano de carreira
institucional,
incluindo
detalhamento
sobre os critérios
de seleção e
progressão

Reunião explicativa
sobre o Plano de
Cargo e Carreira
docente e dos
funcionários.

Falta
experiência para
os funcionários
no trabalho em
educação.
Rotatividade.

Manter
atualizada a
política de
pessoal com
relação ao Plano
de Benefícios
Viabilizar e
acompanhar
processos de
capacitação do
corpo técnicoadministrativo e
do corpo docente

Concessão da bolsa
de estudos de 100%
para funcionários e
dependentes com
mais de um ano de
contratação.
Capacitação dos
docentes pela Direção
Geral e Acadêmica e
a própria coordenação
de curso que realiza
reuniões constantes
para capacitação e
tomada de decisões
coletiva em relação
ao curso, visando a
sua melhoria.
. É proferida uma
palestra e depois um
debate sobre os temas
atuais da educação.

Não há
dificuldades
neste item.

Falta tempo para
o funcionário e
docente se
qualificar.

Ações propostas

Apresentar o Plano de Cargos e
Carreira a todos.
Dar continuidade ao programa
de capacitação dos funcionários
e dos docentes.
Os contratos novos Continuar a ampliar a carga
podem ser
horária do quadro docente com
selecionados para os dedicação parcial e integral
candidatos que
possuem tempo
integral para se
dedicar à IES.
Todos se
Firmar convênio de saúde e
manifestaram
odontologia com todos os
interessados.
funcionários
e
professores
Subsídio de até
interessados.
100% para o
colaborador com
salários mais
reduzidos
Interesse em
Retomar a leitura do Plano de
conhecer o
Cargo e Carreira com os
documento e
funcionários e docentes.
compreender a
Capacitar sobre o serviço a ser
organização da
realizado.
Instituição e
Prever o aumento salarial dos
identificar os seus docentes e funcionários de
direitos e deveres. forma a contemplar a inflação
Valorização do
do período.
docente que está
cursando o
Mestrado ou
Doutorado. O
salário é
diferenciado.
O funcionário dá Acompanhar e mensurar, ao
muito valor à bolsa longo do tempo, se o trabalho
de estudos.
prestado tem tido melhoras.

Aprimoramento
profissional e
pessoal dos
colaboradores,
elevando o
sentimento de
valorização
individual e
retomada de ações
de desenvolvimento

Incentivar e valorizar a
participação de todos na
capacitação, no início de cada
semestre.
Estabelecer horário em que a
maioria pode estar presente.
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3.6 DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

3.6.1 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL é organizada e regulamentada pelo Regimento,
Estatuto da Entidade Mantenedora e pela legislação federal vigente. Esta Faculdade reúne sob
administração única, sete cursos de graduação, e está na busca da consolidação da pósgraduação e fortalecimento da extensão. Conta com órgãos normativos, consultivos,
deliberativos, executivos e suplementares.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL está estruturada de forma simples e objetiva, com
apenas dois níveis de decisão, nível superior e nível de coordenações, de forma a facilitar a
comunicação administrativa e a funcionalidade operacional, principalmente entre a
Mantenedora, a diretoria e as coordenações dos cursos e, entre estas e os docentes, alunos e
comunidade em geral.
A Administração Superior terá como órgão deliberativo o Conselho Superior –
CONSU e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE, e como Executiva a
Diretoria Geral.
Cabe destacar a composição do CONSU, instância maior de decisão, trata-se de um
órgão superior deliberativo, normativo, consultivo e jurisdicional, em matéria administrativa e
instância final de recurso da Instituição. São seus membros:
 Diretor Geral – Presidente do CONSU;
 Coordenador de Ensino e Extensão;
 Coordenador de Pós-Graduação e Pesquisa;
 Coordenador do ISE
 Coordenadores de curso;
 Representantes docentes, eleitos por seus pares;
 Representantes do corpo discente;
 Por um representante da Mantenedora por ela indicado;
 Por um representante da comunidade escolhido pelo Conselho Superior.
As competências do CONSU estão disciplinadas no artigo 6º do Regimento da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL
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O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é um colegiado superior normativo,
deliberativo, consultivo e de articulação em matéria de ensino, pesquisa e extensão da
Faculdade, composto majoritariamente por representantes do corpo docente indicados por
seus pares. O CONSEPE é constituído:
 Diretor Geral – Presidente do CONSEPE;
 Coordenador de Ensino e Extensão;
 Coordenador de Pós-Graduação e Pesquisa;
 Coordenadores de curso;
 Coordenador do ISE;
 Um representante docente de cada curso, indicado pelo Colegiado de Curso;
 Dois membros do corpo técnico-administrativo indicado pelo Diretor Geral;
 Dois representantes discentes, indicado pelos órgãos de representação estudantil.
A composição desses principais órgãos da administração da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL se destaca pela representatividade de seus membros, o que torna as decisões a
serem tomadas de forma participativa e democrática, conforme pode se verificar na descrição
da composição dos mesmos, logo acima.
A Administração da Faculdade na esfera deliberativa será feita pelo Colegiado de
Curso e terá como Executiva a Diretoria Geral.
O coordenador de curso é um professor indicado pelos seus pares e aprovado pela
Diretoria Geral. Ele administra e representa o curso em todas as instâncias, convocando e
presidindo as reuniões, com a coordenação dos trabalhos de seus membros.
A avaliação: do desempenho docente, discente, dos projetos de pesquisa e dos
projetos de extensão também são de responsabilidade do coordenador de curso. A integração
do ensino de graduação dá-se mediante a articulação entre Direção Geral, Coordenador de
Ensino e Extensão e Coordenação de Curso.
As atividades de ensino, pesquisa e extensão terão como suporte os seguintes órgãos
suplementares e de apoio: Secretaria, Biblioteca e Centro de Processamento de Dados e, como
órgão de assessoramento, a Comissão Própria de Avaliação.
O objetivo de se administrar por meio dos órgãos colegiados significa deliberar e
normatizar, de forma participativa, aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão, à
administração geral e acadêmica, e/ou à sustentabilidade financeira da Faculdade, isso
demonstra a gestão participativa.
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O Núcleo Docente Estruturante de cada curso da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
funciona regularmente todo bimestre e semestralmente o Colegiado. Essa prática já se tornou
rotineira, sempre que necessário os membros do NDE e do Colegiado são convocados
extraordinariamente e todos os assuntos referentes aos cursos são decididos no NDE e
aprovados no Colegiado, cabendo ressaltar que os professores que não estão no Núcleo, estão
no Co9legiado. Então todos os profissionais do curso estão envolvidos com as decisões. Além
do quantitativo de alunos participando.

3.6.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL
A organização da estrutura operacional da Faculdade UNIGRAN CAPITAL está sob
a responsabilidade da direção geral, Coordenação de Ensino e Extensão, Coordenação do
Instituto Superior de Educação e Direção Financeira. Cada qual responde por trabalhos
distintos, mas integrados na sua operacionalização.
Esta avaliação Institucional sobre a estrutura organizacional e operacional levantou
dados de alunos, professores e coordenadores, descritos e analisados nos itens que se seguem.

3.6.2.1 Alunos
Os alunos avaliaram a atuação da Direção Geral e Coordenação de Ensino e
Extensão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e afirmaram:
Avalie a qualidade do funcionamento administrativo/acadêmico da Instituição ( Direção geral
e Coordenação de Ensino e Extensão)
ÓTIMO /BOM %

REGULAR %

INSUFICIENTE %

Administração
Ciências Contábeis

78,79
76,93

18,18
23,08

3,03
0,00

Educação Física Licenciatura

79,16

18,52

2,31

Educação Física Bacharelado

83,59

15,34

1,06

Enfermagem

87,62

11,43

0,95

Estética e Cosmetologia

86,43

11,63

1,94

Psicologia

87,94

12,07

0,00

Radiologia

86,16

12,82

1,03

A qualidade do funcionamento administrativo atingiu índices ÓTIMO e BOM de 78
a 87%. Os cursos cujos percentuais apontam o critério “Regular” realizou-se entrevistas com
os líderes que explicaram que os alunos querem ser atendidos diretamente pelo Diretor Geral,
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porém é o Coordenador de Ensino e Extensão que faz os encaminhamentos, os quais são
discutidos com a direção geral e quando necessário o aluno é encaminhado para dialogar com
a instância que vai resolver sua questão.
Observando

os

gráficos

abaixo

sobre

a

qualidade

do

funcionamento

administrativo/acadêmico da Instituição por curso temos os seguintes resultados na série
histórica de 2011 a 2012:
Gráfico 26: Administração

Gráfico 27: Ciências Contábeis

Gráfico 28: Educação Física Licenciatura

Gráfico 29: Ed. Físisca Bacharelado

Gráfico 30: Enfermagem

Gráfico 31: Estética

Observa-se nos seis cursos acima representados nos gráficos que a administração
recebe queda pequena em seu percentual avaliativo em 2013. Ocorre que houve mudanças na
organização da Faculdade e conforme já se esclareceu, anteriormente, os alunos querem
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atendidos diretamente pelo Diretor Geral, o que nem sempre é possível. Cabe salientar que
tanto o Diretor Geral como o Coordenador de Ensino e Extensão dão aula para ficarem mais
próximos na observação das fragilidades e potencialidades da Instituição e assim trabalhar a
otimização das ações da Faculdade rumo a excelência de seus serviços.
Gráfico 32: Psicologia

Gráfico 33: Radiologia

Os alunos, acima de 85%, dos cursos de Psicologia e Radiologia avaliaram a atuação
da Direção Geral e Coordenação de Ensino e Extensão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
como ÓTIMO/BOM.
A média da avaliação da IES no cômputo geral do trabalho acadêmico é de 84%,
ÓTIMO e BOM. A média geral confirma os dados individualizados, os alunos sempre
esperam da Direção Geral um atendimento direto. O diretor Geral passará a atender os líderes
de sala em reuniões semestrais.
Diferentemente dos alunos, professores e coordenadores avaliaram a qualidade do
trabalho da Direção geral e do Coordenador de Ensino e Extensão como excelente,conforme
está nos dados na tabela abaixo:
A qualidade do funcionamento administrativo/acadêmico da Instituição
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INSUF. %
Professor
Atuação da Direção Geral da IES:
97,41%
2,59%
0,00%
Coordenador
Atuação da Direção Acadêmica da IES:

ÓTIMO/BOM %
100,00%

REG.%
0,00%

INSUF. %
0,00%

Esses dados vêm se mantendo estável em relação aos anos de 2011 e 2012, embora
esses profissionais tenham entrado na Instituição no final de 2011.
A organização institucional tem como princípios a racionalização do processo de
tomada de decisão, visando as diversas ações administrativas e pedagógicas de forma
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participativa. A instituição utiliza de uma estrutura que permite uma maior flexibilidade
gerencial, de forma descentralizada e voltada para as coordenações de cursos, na menor fração
de sua estrutura organizacional. O Diretor Geral é auxiliado pelo Coordenador de Ensino e
Extensão, pelo Coordenador de Pós-Graduação e Pesquisa e pelo Coordenador do Instituto
Superior de Educação - ISE.
Esse grupo administra a Instituição a partir do diálogo com todos os segmentos e
leva as decisões no CONSU e CONSEPE para o coletivo decidir com a presença da
mantenedora. As decisões tomadas primam pela qualidade de formação dos estudantes de
forma independente da mantenedora.
Os alunos chamados a avaliar a Instituição de um modo geral, atribuíram os
seguintes conceitos:

Que conceito você atribui à Instituição em relação à oferta de seu curso de um modo geral.
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INSUF.%
78,79
Administração
18,18
3,03
92,3
Ciências Contábeis
7,69
0,00
89,82
Educação Física, Licenciatura
9,26
0,93
91,53
Educação Física, Bacharelado
6,88
1,59
94,29
Enfermagem
4,76
0,95
91,86
Estética e Cosmetologia
6,59
1,55
89,65
Psicologia
8,62
1,72
Radiologia
85,65
11,79
2,56

Verifica-se que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL foi muito bem avaliada pelos
alunos em relação à qualidade da oferta de Curso. O conceito atribuído para ÓTIMO e BOM
foi de 78,7% a 94,2%.
É preciso abrir uma frente de diálogo com todos os cursos, conforme já se anunciou
na análise dos dados das várias tabelas constantes das dimensões anteriores. A IES bem
avaliada precisa se manter rumo a constante melhoria da oferta do ensino, uma vez que em
sua missão se compromete em buscar a excelência na oferta de seus serviços.
Essa avaliação reflete o esforço, comprometimento e seriedade que são os fatores
fundamentais no processo de ensino/aprendizagem. É preciso envolver o corpo docente,
discente e administrativo, aliados à estrutura e às condições para o desenvolvimento desse
processo de forma séria e comprometida, o resultado é algo que surge naturalmente.
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3.6.2.2 Professores
A direção Geral e Direção Acadêmica da Faculdade UNIGRAN CAPITAL foram
muito bem aceitas pela maioria dos professores, conforme atestam os índices abaixo:
PROFESSOR AVALIA INSTITUIÇÃO 2013
ÓTIMO/BOM%
1. Existe na Instituição um clima de integração e
92,19
respeito entre os servidores?
2. Avalie a atuação da Direção Geral da IES.
92,19
3. Avalie a atuação da Coordenação de Ensino e
95,31
Extensão.

REG.% INSUF.%
4,69

3,13

6,25

1,56

4,69

0,00

A atuação da Direção Geral foi aprovada como “Muito Bom e Bom” por 92,3% dos
professores e 80% dos coordenadores e a Direção Acadêmica por 87,1% dos professores e
100% dos coordenadores. Os Coordenadores (80%) avaliaram como “Muito Bom e Bom” a
existência na Instituição um clima de integração e respeito entre os servidores.
O convívio de grupos sociais no ambiente de trabalho não só possibilita o
desenvolvimento do ser humano, algo que as organizações não devem e normalmente não
desejam coibir, mas também o desenvolvimento da própria organização, posto que a partir de
relações interpessoais, idéias e opiniões que possam resultar em melhorias nos processos de
trabalho são compartilhadas. Assim, temos, por um lado, as exigências legais do trabalhador,
que devem ser obedecidas, e, por outro, as relações humanas difíceis de serem equilibradas.
Outro dado importante para a política de gestão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
é a aceitação dos gestores: do Diretor Geral (93%) e Diretor Acadêmico (95%), sendo esta
última função exercida pela Coordenação de Ensino e extensão.
Em busca de uma leitura avaliativa geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL,
motivou-se os professores a atribuir um conceito.
Professor: Qual conceito você atribui à Faculdade UNIGRAN CAPITAL de um modo geral
ÓTIMO/BOM%
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

100,00
75,00
99,98
100,00
90,00
93,34
100,00
100,00

REGULAR%
0,00
25,00
0,00
0,00
10,00
6,67
0,00
0,00

INSUFICIENTE%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Mais uma vez, a Instituição recebeu 100% de conceito ÓTIMO e BOM pela maioria
dos cursos, à exceção dos professores do Curso de Ciências Contábeis que atribuíram para
esse mesmo conceito o percentual de 75%. Também, os professores de Enfermagem
atribuíram 90% e os de Estética e Cosmética, 93%.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem investido constantemente para que o aluno
tenha uma infraestrutura de qualidade, professores sérios, capacitados e envolvidos com o
ensino de fato e um corpo administrativo que gerencia todos os pontos desse mecanismo de
forma a mantê-lo em pleno funcionamento.

3.6.2.3 Coordenação
A direção Geral e Direção Acadêmica da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é bem
aceita pela maioria dos coordenadores, conforme atestam os índices abaixo:
COORDENADOR AVALIA INSTITUIÇÃO
ÓTIMO/BOM%
 Avalie o clima de integração e respeito entre os
87,14
colaboradores da instituição.
 Avalie a atuação da Direção Geral da IES.
100,00
 Avalie a atuação da Coordenação de Ensino e
89,00
Extensão.

REG.%

INSUF.%

12,86

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00

Verifica-se que os coordenadores também aceitam totalmente e sem restrição a
Direção Geral da IES, a Direção acadêmica recebeu o índice de 11,00% como “Regular”.
Essa função deixou de existir nesta IES, o profissional assumiu a Coordenação do Curso de
Psicologia e a Instituição optou por uma Coordenadoria de Ensino e Extensão, a qual não está
contemplada nessa avaliação.
Em relação à avaliação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL de um modo geral, temse:
COORDENADOR AVALIA CURSO
Qual
conceito
você
atribui
à
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL de
um modo geral.

ÓTIMO/BOM%

REG.%

INSUF.%

100,00

0,00%

0,00%

De um modo geral, trata-se de um trabalho reconhecido por ser democrático,
participativo, ético e respeitoso. A direção realiza duas assembléias no ano com todos os
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professores, com a finalidade de repassar e dialogar a respeito das decisões e marcos
operacionais a serem realizados pela Faculdade UNIGRAN CAPITAL e mantém as portas
abertas da diretoria para receber os professores. Já com os coordenadores, o encontro ocorre
semanalmente com pauta determinada. A direção tem sua porta aberta para receber alunos,
professores, funcionários e coordenadores para dialogar a melhoria da oferta de educação pela
instituição e para resolver qualquer obstáculo. Neste momento, a Instituição tem novo Diretor
Geral e Coordenador de Ensino e Extensão.

3.6.2.4 Funcionários
Para que os funcionários expressassem a sua avaliação desta IES, elaborou-se
questões envolvendo a organização do trabalho. Para tornar a leitura e análise dos dados
dividiu-se em blocos, uma forma didática de otimização dos dados coletados.

FUNCIONÁRIO AVALIA
ÓTIMO
%
 Indique o seu nível de satisfação em trabalhar 34,14
na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL.
4,89
 Qual o conceito você atribui ao clima
organizacional da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL.
21,95
 Os diretores são acessíveis.
21,95
 Os professores se mostram acessíveis.
29,26
 . Os coordenadores se mostram acessíveis.
 Qual o conceito que você atribui ao 21,95
relacionamento entre os alunos.
 Qual o conceito que você atribui às condições 19,51
de trabalho.

BOM
%
56,09

REGULAR
%
7,31

INSUF.
%
2,46

48,78

34,14

12,19

46,34
60,97
43,90
65,85

9,75
12,19
21,95
9,75

21,96
4,89
4,89
2,45

43,90

31,70

4,89

Observa-se que os funcionários estão satisfeitos em trabalhar na UNIGRAN
CAPITAL, no entanto há duas questões problemáticas, trata-se do clima organizacional com
46% considerado REGULAR e INSATISFATÓRIO e as condições de trabalho com 36,5%
atribuíram os conceitos, REGULAR e INSATISFATÓRIO. Além disso, recebeu conceito
negativo a acessibilidade do funcionário aos diretores e aos coordenadores. Estes são “peça
chave” no desenvolvimento do trabalho. O diretor geral convocou todos os funcionários para
ajudar na solução desses pontos. É de interesse da IES que haja um clima cordial, de respeito
e que todos tenham condições de realizar um bom trabalho.
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A próxima tabela traz os demais dados dos questionamentos feitos aos funcionários.
Em relação ao atendimento aos funcionários em termos sociais e culturais, a Instituição
promove aqui dentro da faculdade. Todos os meses são oferecidos um coquetel completo aos
aniversariantes do mês com a presença de todos os funcionários. Em relação a incentivos para
estudar, a Instituição oferece seus cursos, tanto presencial como a distância (estes últimos são
oferecidos aqui na IES, mas é pólo do Centro Universitário de Dourados), gratuitamente,
tanto aos funcionários como aos seus familiares.Em relação à qualificação dos funcionários,
estas são realizadas todo o início de ano. É continuada durante o ano todo, porém, a realização
vai sendo feita na medida das necessidades que forem aparecendo no dia a dia. Os percentuais
na tabela, abaixo, que informam REGULAR e INSUFICIENTE, deve-se a contratação
recente de seis funcionários novos, ainda não conhecem a Instituição e sua filosofia.
Todo semestre, os funcionários são qualificados, quando iniciam o trabalho recebem
treinamento específico. A Instituição cuida do funcionário para que ele permaneça. A forma é
oferecer a ele funções condizentes com sua formação. Neste final de ano de 2013, uma
funcionária de serviços gerais passou a prestar serviços de apoio nos laboratórios, conforme
formação. Uma das bibliotecárias passou em concurso fora deste Estado, isto a Instituição
contribuiu com capacitações constantes. São itens que precisam ser mais reforçados.
Dando continuidade à avaliação dos funcionários, observa a tabela abaixo:

FUNCIONÁRIO AVALIA
ÓTIMO/BOM% REG.%
76,09
16,82
 A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL mostra preocupação em
atender aos funcionários em termos sociais, culturais e de saúde.
77,97
10,08
 Você e família têm incentivos para estudar na FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL.
60,97
31,70
 A Faculdade UNIGRAN CAPITAL estimula e promove
qualificação de seus servidores para melhoria de suas funções.
70,72
24,39
 Você se sente segura (o) trabalhando na FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL.
85,37
14,63
 Qual conceito você atribui FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
de um modo geral.

INSUF.%
7,09
10,95
7,32
4,89
0,00

Verifica-se na tabela acima, que o último questionamento, 85% qualificaram a
Faculdade UNIGRAN CAPITAL como ÓTIMO E BOM no conceito geral. É preciso dialogar
com todos para melhorar o conceito da Instituição rumo a excelência. É preciso completar
esta avaliação com o diálogo entre direção e funcionários.
O quadro abaixo apresenta análise desta Dimensão e prevê ações para o ano de 2014.
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Objetivo Geral: Manter atualizado o Cadastro de Informações Acadêmicas da
Faculdade.
Quadro 20: Avaliação e proposições da Organização e Gestão da Instituição
Objetivos
Manter
atualizado o
Cadastro de
Informações
Acadêmicas da
Faculdade, nos
sites do MEC e
portal da
Faculdade
UNIGRAN
CAPITAL.

Acompanhar a
evolução do
quadro docente,
quanto às
características de
titulação, regime
de trabalho, carga
horária e
produção
acadêmica.
Acompanhar a
folha de
pagamento de
todos os
professores.

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Prazos muito curtos Possibilidade de
para inserção de
analisar
dados no E-mec.
estatisticamente
todos os dados.
Transparência da
informação para
comunidade
acadêmica e a
sociedade em geral

Realização de um processo
dinâmico de atualização no
Cadastro de cursos no Emec.
Realização de um processo
dinâmico de atualização no
Cadastro Docente;
Realização de um processo
dinâmico de atualização do
CENSO;
Realização de um processo
dinâmico de cadastro de
cursos previstos no PDI/EMEC.
Organização de um Quadro Não há dificuldade
Docente, curriculum vitae e neste item.
carga horária docente por
curso e na Instituição como
um todo.

Elaborar a folha de
pagamento de todos os
professores e o pagamento
de serviços temporários
realizados por profissionais
de fora da instituição.
Acompanhar os
Levantamento do histórico
resultados do
e realização de projeções
ENADE, IDD e
dos resultados no intuito de
CPC dos cursos e identificar padrões.
o IGC da
Faculdade junto
Acompanhamento e verifiao INEP.
cação dos alunos selecionados para o Exame Externo.
Identificação dos padrões
técnicos e critérios de
avaliação do INEP.

Ações propostas
Designar a direção
do ISE para
coordenar esse
processo de trabalho.
Realizar reunião do
Colegiado para
discutir a atuação do
Coordenador de
Curso, com vistas a
melhoria do ensino.

Melhoria na
distribuição do
Quadro Docente.
Melhor alocação
do docente.
Melhor
identificação na
qualificação do
docente.

Manter uma base de
dados de todos os
docentes sob a
coordenação da
Diretoria
Acadêmica.

A folha modifica
mês a mês.

O controle dos
profissionais da
educação.

Continuar a cargo da
Direção Geral essas
tarefas da Faculdade
UNIGRAN
CAPITAL.

O excesso de
cuidado que a
Instituição tem que
ter com as
exigências do MEC,
atrapalha a
autonomia da
Instituição na busca
de uma qualidade
processual.

Acompanhamento
e controle da
Faculdade e
tomada de decisões
em conjunto.

Tomar decisões de
saneamento dos
pontos frágeis de
cada curso, por meio
de reuniões de
discussão com a
Coordenação,
Colegiado, NDE e
Direção Acadêmica
da Faculdade
UNIGRAN
CAPITAL.

Projeção da
Faculdade
UNIGRAN

Realização de visitas
aos setores sociais,
dialogando sobre os

Reunião com coordenações
e professores sobre os
critérios do Enade para
avaliar a Instituição.
Relacionar com a Visitas a setores sociais,
Não há dificuldade
sociedade,
escolares, empresariais e
neste item.
dialogando sobre associações de classe.
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Objetivos
a presença a
Faculdade
UNIGRAN
CAPITAL e,
também, levantar
as demandas de
formação em
defasagem para
possível
atendimento,
ofertando cursos,
extensão e
realizando
pesquisa.
Melhorar o clima
organizacional
desta IES.

Ações Realizadas
Realização de palestras nos
mais diversos setores da
sociedade.
Comparecimento a eventos
sociais, culturais e políticos
promovidos pela sociedade.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
CAPITAL na
sociedade.

Criação de um ambiente
humano, dialógico dentro
do qual todos os
funcionários se sintam bem
e motivados a trabalhar na
IES

Ações propostas
cursos e finalidades.

Promover eventos
Atendimento das que propicie a
demandas sociais, relação desta IES e
demais órgãos,
culturais e
instituições,
formação de
entidades, empresas
profissionais a
e comércio em geral.
curto, médio e
longo prazo.

Oferecimento de um
curso motivacional e
estabelecer um
ambiente amigo e
aberto ao diálogo
com a empresa e
direção geral da IES.

3.7 DIMENSÃO 7: INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

3.7.1 ESPAÇOS: SALAS DE AULA E PÁTIO
A Instituição está em seu quinto ano de atividade e as aulas dos cursos em
andamento acontecem já em sua sede própria que está em fase final de construção. A parte
administrativa funciona no prédio ao lado, no Seminário Batista, com 1.740m2 de área
construída, sendo três pavimentos, com 15 salas, laboratórios dentre outros. O prédio foi
alugado por 5 anos pela Mantenedora da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL. A sede
própria Administrativa foi entregue com toda infraestrutura necessária em janeiro de 2014.
O terreno ao lado do Seminário foi adquirido pela Mantenedora, local onde está
sendo finalizada sua sede própria. Dois Blocos de três andares já estão prontos e em atividade,
outro bloco, também de 3 andares está em fase de conclusão, sendo entregues em 2012 os
pavimentos térreo e 1º andar, e já programado o término do 2º pavimento para o final do ano
de 2013. Os Blocos construídos têm e das demais dependências com sede própria é de
10,288m² de área construída e em expansão. Estão disponíveis 32 salas de aulas, laboratórios
e sanitários, todos adequados ao Decreto nº 5.296/2004.
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A Secretaria Acadêmica e Tesouraria já possuem seus espaços e estão funcionando
com todos os móveis e equipamentos – mesas, cadeiras, armários e computadores/impressoras
necessários ao seu bom funcionamento. Esses departamentos, assim como a Biblioteca, estão
todos informatizados e a matrículas e rematrículas podem ser efetivadas on-line, como
também o pagamento das mensalidades. O sistema permite que o próprio aluno emita
mensalmente o seu boleto bancário e pague as mensalidades na rede bancária ou em casas
lotéricas, evitando assim o número de alunos que precisam utilizar os serviços in loco da
tesouraria. O aluno pode consultar sua vida acadêmica, via internet, com sua senha ou seu
cartão digital, o que facilita sua vida, otimizando o atendimento na Secretaria.
A UNIGRAN CAPITAL possui trinta e duas salas de aula mobilhadas, cada uma
com 76m², em prédio próprio, totalizando 8.000m². As salas de aula possuem carteiras, lousa,
mesa do professor, retroprojetores, equipamento para projeção de Datashow, dentre outros.
Os ambientes são providos de acessibilidade, salubridade, saneamento, higiene, segurança,
iluminação e ventilação natural, complementadas com luz fria, necessária para o período
noturno, laboratórios e sanitários, todos adequados ao Decreto nº 5.296/2004.
As janelas das salas permitem, durante o dia, uma iluminação e ventilação natural e
adequada, sendo que, no período noturno, a iluminação artificial se faz com lâmpadas frias
adequadas ao espaço, e a ventilação artificial é produzida por ventiladores de teto.
A Instituição conta com sala para professores, com espaço suficiente para abrigar os
docentes e todos os materiais e equipamentos utilizados e necessários ao trabalho dos
mesmos. Também, há salas específicas para as reuniões dos NDEs e Colegiados de Curso.
Além de dois auditórios para atender atividades pedagógicas diferenciadas e para a realização
de eventos programados pela IES e pela comunidade externa.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL organizou espaços para os coordenadores de
curso equipados com computadores, conectados à internet, impressoras, telefones, quadro de
avisos, ar condicionado, armários, mobiliário adequado para o atendimento e recepção de
professores e alunos.
Os corredores largos estão equipados com bebedouro de água filtrada, opção para
natural ou gelada, extintor equipado. Cada piso do prédio 2 banheiros, sendo um masculino e
um feminino com 5 box, pias e espelho.
O pátio permite circulação em espaços cobertos e ao ar livre. Em caso de
necessidades em acolher alunos, a Instituição possui mais vinte salas ociosas durante o dia,
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perfeitamente mobiliadas e adequadas para o desenvolvimento de aula, além de instalações
para equipamentos mais sofisticados que os professores utilizarão em suas aulas.
Complexo Poliesportivo
Na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem-se atenção especial com os espaços
destinados às aulas práticas, pois se entende que a aliança entre teoria e prática oferece
inúmeros benefícios na qualidade e eficiência do aprendizado, uma vez que estudos e
experimentos realizados em laboratórios bem equipados constituem um diferencial no ato de
aprender a fazer e aprender a aprender. Desta forma, as instalações são planejadas para
atender às necessidades do curso levando-se em consideração, espaço físico, mobiliários,
equipamentos e materiais necessários para a realização efetiva das práticas, bem como o
número de alunos.
Nesse sentido, o Complexo Poliesportivo e de convivência concentra todos os
espaços necessários ao curso de Educação Física, bem como ao desenvolvimento de projetos
de extensão, ensino e pesquisa.
O Complexo Poliesportivo é composto por:
- Quadras Cobertas e Descobertas;
- Sala de Ginástica, Lutas e Danças e,
- Ginásio de Esportes.
No Complexo Poliesportivo, estão localizadas uma quadra de esportes coberta, uma
descoberta para atividades poliesportivas, com 530m2 com piso liso, demarcadas para
esportes de quadra conforme especificações para esse tipo de ambiente dispondo de outros
acessórios para as atividades propostas pelo curso, contendo conjunto de tabelas de basquete
fixas, com elevação automática e oficial com tabela de vidro, redes para e marcações
específicas de acordo com o tamanho das quadras. O ginásio coberto com toda a infraestrutura
para as práticas esportivas.
A sala de ginástica, de lutas e de dança contém: colchonetes, halteres, caneleiras,
bolas de pilar, equipamentos para avaliação física, extensores, tatames, estepes, jumps,
colchões finos, grosso, duas esteiras, 02 bikes, espelhos, equipamentos de som, equipamentos
para data show, armários, sala climatizada, suportes, todos equipamentos necessários para
subsidiarem as aulas.
O Ginásio Poliesportivo da Faculdade UNIGRAN CAPITAL está equipado com
quadra de esporte que permite a prática de diversas modalidades esportivas. O ginásio é
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arejado, com iluminação adequada, rampas que garantem a acessibilidade de todos, portas
duas folhas ampla (com espaço de 3,5m) e extintor de incêndio. Os banheiros masculino e
feminino possuem pias equipadas com sabonete líquido, papel toalha, sanitários e chuveiros.
A área também conta com sanitários e chuveiros adaptados para receber cadeirantes. Além da
prática esportiva o Ginásio será utilizado para eventos institucionais. Para tal, o ginásio conta
com palco retrátil, caixas de som, acústica e climatizador de ar. O Ginásio foi construído
levando em consideração aspectos de sustentabilidade, uma caixa d’água com capacidade
para 60.000 litros foi construída para a captação da água da chuva. A água captada será
utilizada na descarga dos vasos sanitários e na limpeza da área.
Sala de professores e sala de reuniões
A Instituição conta com sala para professores, com espaço suficiente para abrigar os
docentes e todos os materiais e equipamentos utilizados e necessários ao trabalho dos
mesmos, como armários individuais para cada professor, computador conectado à internet,
impressora, mesa de reuniões, cadeiras, ar condicionado, bebedouro e aparador com café e
chá, sempre à disposição.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL dispõe de dois auditórios, sendo um deles com
espaço para 200 pessoas e o outro para 100 pessoas, equipados com telão, Datashow,
computador, ar condicionado e tomadas específicas para qualquer tipo de equipamento que se
fizer necessário a instalação. Esses auditórios poderão ser utilizados para reuniões e eventos
planejados. As reuniões do colegiado do curso acontecerão nessa sala em horários diferentes
dos horários de aula. O espaço reservado para os professores e sala de reuniões é compatível
com o número de docentes do sendo um ambiente agradável, com iluminação e ventilação
compatíveis com as atividades que serão realizadas, com serviços de limpeza realizados
diariamente e, quando necessário, manutenção de mobiliário e equipamentos.
Os docentes possuem, ainda, sala de trabalho, equipada com computador, mesas,
cadeiras e armários, onde poderão desenvolver suas atividades, assim como prestarem
atendimento extraclasse aos alunos para orientação e para desenvolvimento de atividades. Os
professores poderão contar com computador, televisão, filmadora portátil, Datashow e telão
móvel para desenvolver suas atividades.
O coordenador pedagógico conta com uma sala individual equipada com
computador, conectado à internet, impressora, telefone, quadro de avisos, ar condicionado,
armários, mobiliário adequado para o atendimento e recepção de professores e alunos. A
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limpeza é feita diariamente, em todos os períodos, de forma sistemática e não possui
interferência de ruídos externos.
Os dados sobre a estrutura física confirmam que a Instituição está no caminho certo
para oferecer local com infraestrutura que venha proporcionar condições de qualidade de
estudo.
O resultado do questionamento feito ao aluno sobre as condições da estrutura física
geral para estudo mostra que acima de 85% os alunos tem reconhecido o esforço da
Instituição em proporcionar um ambiente propício.

As condições da estrutura física geral
AVALIADOR
ALUNO

ANO
2013
2012
2011

ÓTIMO/BOM %
85,93
72,00
68,90

REG.%
10,07
18,26
14,90

INSF. %
4,00
9,74
16,20

A Mantenedora, ainda está em plena ampliação e adequação do ambiente escolar,
uma parte do prédio, ainda é alugado da Associação Batista e em breve estará completamente
novas todas as instalações. Os alunos querem um espaço social mais adequado.
Os professores e coordenadores avaliaram se a estrutura física da Faculdade contribui
com o desenvolvimento da educação superior.

A estrutura Física da FACULDADE UNIGRAN atende às necessidades do
desenvolvimento da educação superior?
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INSF. %
2013
93,75
4,69
1,56
PROFESSOR
2012
97,14
2,86
0,00
2011
100,00
0,00
0,00
COORDENADOR
PEDAGÓGICO

2013
2012
2011

100,00
85,70
80,00

0,00
14,30
20,00

0,00
0,00
0,00

Observa-se na série histórica que os dados dos professores se mostram em
progressiva queda, embora estejam no patamar de 93% deles afirmando ÓTIMO/BOM. Na
reunião geral será abordada essa questão para coletar dados mais subjetivos para levar aos
mantenedores. Já, os coordenadores de Curso foram a cada ano mostrando satisfação,
chegando a 100% em 2013.
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Os alunos avaliaram o espaço social da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, os resultados
estão apresentados na tabela abaixo:Como você avalia o espaço social da FACULDADE
UNIGRAN?
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INSF. %
ALUNO
2013
81,07
15,11
3,82
2012
80,95
15,92
3,13
2011
84,56
13,13
2,27
Observa-se nos dados da série histórica que em torno de 80% dos alunos afirmam ser
ÓTIMO/BOM, mas preocupa o percentual de 15% como REGULAR. Esse espaço ainda é de
alvenaria antiga e alugado. É o próximo investimento de construção da mantenedora.
A próxima tabela traz a avaliação dos alunos em relação à acessibilidade da estrutura
física.
Avalie as condições de acesso físico às dependências do prédio
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INSF. %
ALUNO
2013
86,58
11,11
2,31
2012
89,52
9,25
1,22
2011
89,00
10,00
1,00
Observa-se que os alunos avaliam muito bem as condições de acesso, sempre acima
de 86% dos alunos a consideram ÓTIMO/BOM.
Acontece que a Instituição conta com um elevador que atende o primeiro bloco. Caso
tenha que acessar o espaço a um cadeirante, a sala destinada a esse aluno será nesse bloco.
No ano de 2013 a Instituição se preocupou em estudar com todos os professores,
coordenadores e funcionários, da Nota Técnica 385/2013 sobre acessibilidade publicada pela
Coordenação Geral de Legislação e Normas de Regulação da Educação Superior do MEC.
Em 2014, a instituição trará uma especialista no assunto para explicar a todos da Instituição as
normatizações sobre acessibilidade do deficiente com dificuldades especiais e passar a
vivenciá-la quando necessário.
Os alunos questionados sobre as condições de limpeza e manutenção confirma,
acima de 90% em 2013 que são ÓTIMO/BOM. A limpeza do prédio é realizada duas vezes ao
dia. Nesse quesito, os alunos afirmaram que:

AVALIADOR
ALUNO

Condições de limpeza e manutenção da Instituição
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
2013
90,40
6,20
2012
88,98
9,25
2011
87,61
9,34

INEF. %
3,40
1,77
3,02
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A Instituição vem melhorando nesse quesito ano a ano. Ainda há o que melhorar, um
ponto a destacar foi a Instituição estar nesses anos em plena ampliação de sua estrutura física.
Observa-se que o número de aluno aumentou e durante o período de utilização pode ocorrer a
necessidade de manutenção mais direta.O CST Estética e Cosmética aponta com mais
destaque a insatisfação com esse quesito.
Acesso dos alunos a equipamentos de informática
A Instituição possui provedor próprio e tem instalado dois laboratórios. No
laboratório I, são 20 computadores, no laboratório II, são 22 máquinas, datashow e quadro
branco, mais 4 na Biblioteca (DELL 2.8), ressaltando-se que todos estão conectados à
Internet.
Para assegurar uma boa utilização desses equipamentos, a Faculdade UNIGRAN
CAPITAL tem a disposição alunos estagiários bolsistas, que orientarão os demais alunos
quanto a utilização dos equipamentos e serão regularmente acompanhados de professores
qualificados na área da informática e responsáveis por todo o sistema da Secretaria,
Tesouraria e Biblioteca. O ambiente é arejado com iluminação adequada, ar condicionado e os
computadores são atuais/modernos com todas as especificações necessárias para a adequada e
eficaz utilização especialmente quanto a internet.
O aluno, não familiarizado com o uso da Internet, a exemplo do que ocorre nos
laboratórios, será assistido por um funcionário que o orienta quando for preciso.
Equipamentos e materiais
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL oferece aos docentes equipamentos em excelente
estado de conservação e em número suficiente, porém é preciso agendar com antecedência.
Os recursos audiovisuais e multimídia disponíveis atenderão a uma política de dinamização
do processo de ensino e aprendizagem. Os docentes dispõem de 8 datashow,1 nootbook, 4
retroprojetor, 1 aparelho DVD com caixa de som, 3 microfone, 2 scaner e 1 filmadora, 1TVs,
2 Telão móvel. A Instituição tem um setor de apoio que centraliza o gerenciamento dos
equipamentos e instrumentos didático-pedagógicos e multimídia, com um funcionário que
atende as solicitações levando e instalando os aparelhos com antecedência nas salas de aulas
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL disponibiliza a todos os professores e alunos e
pais acesso irrestrito à Internet e disponibiliza e-mail personalizado. Os acadêmicos têm
acesso ilimitado à rede através dos computadores distribuídos nos laboratórios. A rede pode
ser acessada na Biblioteca, em casa ou outro local através dos computadores disponíveis.

104
Os alunos e pais terão recurso tecnológico denominado monitoria online que consiste
no acompanhamento do desempenho do aluno nos quesitos: notas, trabalhos, atividades,
reuniões dentre outros.
Os alunos, professores e coordenadores foram chamados para avaliar se os
equipamentos são suficientes para o número de estudantes. A tabela abaixo traz os resultados:
Nas aulas práticas: os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de
estudantes.
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INEF. %
ALUNO
2013
60,45
23,91
15,64
2012
62,86
20,00
17,14
2011
68,93
17,42
13,63
PROFESSOR

2013
2012
2011

76,56
68,57
69,22

17,19
20,00
28,20

6,25
11,43
2,56

COORDENADOR

2013
2012
2011

57,15
71,4
100,00

28,57
14,30
0,00

14,28
14,30
0,00

Os dados mostram a necessidade de maior diálogo sobre a suficiência de
equipamentos e solicitar da mantenedora, os investimentos necessários. Os professores foram
os que mais avaliaram positivo, 76,56%, mostram satisfeitos. O coordenador de curso precisa
com urgência fazer sua solicitação, considerando as verbas arrecadadas e as possibilidades de
adequação dos equipamentos essenciais.
Os alunos avaliaram o sistema de informação acadêmica e às solicitações de
documentos.
Eficiência do Sistema de informação Acadêmica (acesso às notas, faltas, dentre outros)
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INEF. %
ALUNO
2013
85,16
12,36
2,48
2012
76,33
18,10
5,57
2011
90,68
7,32
2,00
Atendimento às solicitações de documentos (declarações isenção de disciplina, revisão de prova):

AVALIADOR
ALUNO

ANO
2013
2012
2011

ÓTIMO/BOM
86,93
85,17

REG.%
11,11
13,88

87,36

9,59%

INEF. %
1,96
0,95
3,02

Os dados revelam a necessidade de se investir mais em tecnologia, ainda, cai o
sistema quando muito acessado.
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Constata-se que esta Faculdade, em relação à infraestrutura, propicia condições para
que ocorra o ensino de qualidade ao disponibilizar recursos tais como biblioteca, laboratórios
e equipamentos de informática, bem como de aquisição de livros e periódicos da biblioteca.

3.7.2 BIBLIOTECA
A Biblioteca da Faculdade UNIGRAN CAPITAL ocupa uma área de 650 m2, ², dos
quais 278.40 m2 estão destinados ao acervo e 355.20 m² à leitura distribuídos em ambiente
para: acervo, processamento técnico, salas de estudo em grupo (04 salas), cabines de leitura
individual (10 cabines), salão de leitura (34 mesas e 110 cadeiras), 04 terminais de consulta
local. Apresenta boa iluminação, extintor de incêndio e sinalização. Na Avaliação
Institucional a questão sobre os equipamentos disponíveis, o resultado da avaliação foi
ÓTIMA, com alguns comentários que os computadores para consulta do acervo são
insuficientes para a quantidade de usuários, principalmente nos horários de entrada e intervalo
das aulas.
O acervo bibliográfico disponível para os alunos foi avaliado por eles como:
Acervo bibliográfico disponível para atender às necessidades das disciplinas do seu
curso
AVALIALOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INEF. %
2013
65,93
22,84
10,22
ALUNO
2012
73,33
19,86
6,80
2011
82,06
15,90
2,02
A questão do acervo precisa ser revista por todos os coordenadores, junto aos
professores, em relação a quantidade, pois a Faculdade UNIGRAN CAPITAL mantém 100%
das bibliografias básica e complementar indicada em cada curso, na proporção de 1 livro para
cada 6 alunos..
Os dados apresentados com a avaliação por curso, no que se refere ao acervo
bibliográfico disponível, permitiu verificar que todos os cursos apontaram em 2013, em torno
de 20% como REGULAR. É preciso maior atenção da Coordenação para verificar, de perto, o
que ocorre com esse grau de insatisfação.
Em relação aos títulos das bibliografias básica, os resultados vem afirmar que:
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A biblioteca possui os títulos das bibliografias básicas indicadas?
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INEF. %
2013
95,31
3,13
1,56
PROFESSOR
2012
97,15
0,00
2,85
2011
87,17
7,69
5,12
COORDENADOR

2013
2012
2011

100,00
100,00
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20,00

Estes resultados desvelam uma discrepância com o resultado de participação dos
alunos. Mas tem um histórico exitoso.
A avaliação da biblioteca feita pelos professores nos aspectos de frequência, do
acervo e do espaço físico, conforme quadro acima, é positiva, há espaço para que a
coordenação de cada curso dialogue com os professores a fim de levantar as necessidades de
acervos e realizar a solicitação de aquisição a cada semestre.
O acervo atende aos programas das disciplinas dos primeiros semestres dos cursos
em quantidade suficiente, especialmente quanto aos livros textos indicados na bibliografia
básica, na proporção de um exemplar para 6 alunos previstos para cada turma. O acervo é
atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES e compreende tanto os livros da bibliografia
básica quanto os da complementar.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL e o Centro Universitário da Grande
Dourados possuem um sistema integrado possibilitando a troca, ou seja, empréstimos de
títulos de uma para outra instituição, ampliando o acervo e a possibilidade de melhor atender
aos alunos e professores.
Assim sendo, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL já tem disponível aos alunos
um acervo com títulos e exemplares, sendo 49.731 títulos e 81.430 exemplares incluindo o
acervo da UNIGRAN de Dourados e de Campo Grande.
Somente na Faculdade são no ano de 2013: Livros Gerais (1.840 Títulos e 11.966
exemplares).
A política da Instituição privilegia o programa permanente de expansão, atualização
e renovação do acervo, sob orientação dos professores das respectivas disciplinas dos cursos.
Os pedidos de aquisição de obras são encaminhados pelos professores aos Coordenadores de
Curso, semestralmente. Após análise, são encaminhados para aquisição.
A política de aquisição de acervos determinar-se-á pelos aspectos qualitativos e
quantitativos, possibilitando acesso à bibliografia básica do Curso, em número e conteúdo A
ampliação do acervo do Curso ocorrerá gradativamente de acordo com o crescimento do
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número de alunos e a necessidade de atualização do acervo da área, onde, sempre são
respeitados os patamares mínimos desejáveis.
Foram feitas assinaturas de periódicos que somados ao acervo dos já existentes da
Biblioteca de Dourados e de Campo Grande contemplam ao todo 2.287 títulos e 50.495
exemplares. Somente em Campo Grande são 123 títulos e 2.250 exemplares de periódicos
Impressos.
Destaca-se, também, que nessa área existem muitas publicações on-line, tornando-as,
algumas vezes, mais importantes que o próprio livro devido a sua atualidade. O livro até ser
publicado e comercializado, tem um período útil muito curto, tornando-se ultrapassado em
poucos anos.
Os alunos têm reconhecido o bom atendimento dos funcionários da biblioteca. A
queda no percentual ÓTIMO/BOM de 5,74% de 2012 para 2013 deve-se à saída da
bibliotecária e a contratação de outra, os alunos estranharam um pouco, segundo eles.

AVALIADOR
ALUNO

ANO
2013
2012
2011

Atendimento da biblioteca:
ÓTIMO/BOM %
REG.%
88,00
9,69
93,74
5,58
92,67
6,56

INSF. %
2,31
0,68
0,00

A tabela abaixo apresenta os dados da autoavaliação dos professores em relação à
sua utilização da biblioteca com frequência. Constata-se que acima de 87% dos professores se
avaliaram como frequentes no uso do acervo bibliográfico da Instituição. Alguns professores
sempre falam de suas bibliotecas, como são profissionais liberais, primam por ter um acervo
próprio. No entanto, essa questão será cobrada pelos coordenadores, uma vez que é política da
instituição que os professores conheçam todas as possibilidades que eles têm para preparar
seu ensino e, assim, incentivar os alunos a frequentarem e utilizarem da biblioteca para
realizarem seus estudos e elaboração de trabalhos acadêmicos.
Quanto à biblioteca da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, o professor utiliza
frequentemente
AVALIADOR
ANO
ÓTIMO/BOM %
REG.%
INSF. %
2013
87,81
10,62
1,56
PROFESSOR
2012
97,15
2,85
0,00
2011
87,16
12,84
0,00
COORDENADOR

2013
2012
2011

100,00
100,00
85,00

0,00
0,00
15,00

0,00
0,00
0,00
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Todos os coordenadores avaliaram o seu conhecimento e frequência à biblioteca
como a frequência dos professores e atribuíram o conceito ÓTIMO/BOM.
Cabe salientar que o sistema utilizado para classificação é o CDU, tabela PHA e o de
Catalogação é o AACR2 – Anglo-American Cataloguing Rules -, o qual fornece informações
bibliográficas e não bibliográficas por meio de listagem dos títulos adquiridos.
Os alunos podem retirar as obras para pesquisa, tendo o prazo de sete (07) dias para
devolução, podendo ser prorrogado. No período de provas, a devolução ocorre em três (03)
dias. Os que não cumprirem o prazo de devolução têm os seus cartões bloqueados por dois
(02) dias.
O sistema Biblus, criado e desenvolvido pelo Departamento de Informática do
Centro Universitário da Grande Dourados, foi construído na plataforma Windows, na
linguagem Delphi, com base de dados em Firebird/SQL, contém módulos de catalogação de
livros e periódicos por áreas, cadastro de usuários da Instituição e visitantes, cadastro de
autores, editoras, áreas, cursos, funcionários e estagiários, coleções/séries e idiomas, controles
de empréstimos, devoluções, reservas, restauração das obras, situação dos exemplares, etc.
Para informação e utilização do acervo, a IES mantém funcionários e estagiários bolsistas, em
número suficiente, visando a excelência no atendimento aos usuários.
O acesso às obras já é feito através de computadores onde estão cadastradas em
fichas por assunto, títulos ou autores. O empréstimo é rápido, feito por leitores digitais pelo
código de barra dos livros. Na área reservada aos periódicos o acesso é livre podendo os
alunos manusear os periódicos ou pesquisar no computador.
O aluno tem total apoio na elaboração de trabalhos Acadêmicos. A Instituição
mantém a atualização da ABNT, disponibilizando-a ao corpo discente e docente de acordo
com as solicitações dos Coordenadores dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), que tem
a função de orientar, acompanhar e viabilizar o desenvolvimento e conclusão dos trabalhos
acadêmicos e monográficos de conclusão do Curso.
Ainda através da biblioteca é possível ao aluno realizar buscas pela internet em bases
de dados como: Méd-line, Birene, Scielo e Lilacs, sendo que este último dispõe de CD-ROM.
O aluno tem acesso ao acervo e aos sistemas de busca, desde que regularmente
matriculado e cadastrado na biblioteca.
É disponibilizado, pela internet, material informativo sobre as normas que devem ser
obedecidas para apresentação de trabalhos acadêmicos, bem como, manual específico com o
Regulamento do Trabalho de Conclusão de curso, anexado a este arquivo.
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Os Bibliotecários e Funcionários da Biblioteca prestam os seguintes serviços de
apoio aos usuários:
 LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS - Mediante solicitação do usuário, a Biblioteca
elabora levantamento bibliográfico sobre temas especializados através da Base de Dados
Local (Biblus Net).
 ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO - oferece ao usuário assistência e orientação no uso dos
recursos informacionais da biblioteca (catálogos, acervo, bases de dados e outros)
 NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS - presta assistência para
normalização de trabalhos, segundo recomendações da ABNT.
 CONSULTA LOCAL - consiste num serviço que proporciona ao aluno e à comunidade
em geral acesso a materiais bibliográficos sem que os mesmos saiam da biblioteca.
 EMPRÉSTIMO DOMICILIAR - Para que os usuários possam utilizar este serviço é
necessário estar cadastrado na Biblioteca Central e observar as normas constantes do
Regulamento de Empréstimos.
 EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS: Mediante solicitação do usuário a biblioteca,
consulta se o livro está disponível. Se confirmado, elabora o pedido via e-mail e no dia
seguinte o livro está nas mãos do usuário.
 COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: COMUT/BIREME - Serviços de comutação
bibliográfica, ou seja, localização e solicitação de cópias de artigos de periódicos, teses,
dissertações, e anais de congressos. A Biblioteca Central está cadastrada como Biblioteca
Solicitante e opera esse serviço "on-line".
 ORIENTAÇÃO A NORMATIZAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS - Dá
assistência para normatização de trabalhos, segundo recomendações da ABNT.
 ACESSO A INTERNET - Terminais de acesso a Internet gratuita onde os usuários podem
pesquisar, consultar e acessar seus e-mails, dentre outras pesquisas.
 VISITA ORIENTADA E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIO - apresenta a melhor forma de
utilizar a biblioteca e usufruir das vantagens que a mesma oferece. São abordados temas
como: normas gerais de utilização e conduta no recinto da biblioteca, o bom manuseio das
obras que compõem o acervo, noções de documentação (periódicos, monografias, obras
de referência, etc.), como realizar pesquisa ao catálogo on line (BiblusNet), internet, bases
de dados, Comut e Bireme e como efetuar a reserva e renovação on line.
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 LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS - Mediante solicitação do usuário, a Biblioteca
elabora levantamento bibliográfico sobre temas especializados através da Base de Dados
Local.
 NOVAS AQUISIÇÕES - Relação mensal do material bibliográfico incorporado no acervo
da Biblioteca Central, através de compra, permuta e doação.
 CATALOGAÇÃO NA FONTE OU FICHA CATALOGRÁFICA - A ficha catalográfica
reúne informações importantes para a catalogação de uma obra, facilitando inclusive para
a sua indexação na base de dados. Seu objetivo é padronizar as entradas de autor,
orientador e definição dos cabeçalhos de assunto a partir de índices de assuntos
reconhecidos internacionalmente. O serviço pode ser solicitado diretamente na Biblioteca
ou por e-mail.

3.7.2.1 Pessoal Técnico-Administrativo da Biblioteca
A biblioteca é chefiada por uma funcionária, Bacharel em Biblioteconomia Tatiana
Franco (CRB provisório 0608/2012), é auxiliada por três funcionários, dois estagiários e um
Analista de Sistemas com mestrado em Ciência da Computação capacitados para administrar
e executar as tarefas técnicas necessárias ao bom funcionamento e manutenção da Biblioteca.
O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, é das 7h às 22h, ininterruptamente, e
aos sábados, das 7h30 às 11h30 horas.
Segue abaixo, a síntese da análise da biblioteca:
Objetivo Geral: Oportunizar a disseminação de informações à comunidade
acadêmica, incentivando a pesquisa e contribuindo para o desenvolvimento educacional e
organizacional, através de programas de treinamento para usuários e profissionais da
informação, atualização permanente do acervo, espaço físico adequado e disponibilização de
suporte técnico informatizado, objetivando a qualidade das atividades educacionais.
Quadro 21: Avaliação e proposições da Infraestrutura
Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Ampliar o acervo Aquisição de títulos
Não há dificuldade Tem possibilidade de se
de livros conforme para cada semestre
neste item.
tornar um centro
o Planejamento de que se inicia em 2014.
cultural. É a única
ensino e
biblioteca em um raio
periódicos
de 12 km² em um local
acadêmicos,
mesclado de escolas da
conforme
educação básica pública
Objetivos

Ações Realizadas

Ações Propostas
Ampliação do
Acervo de forma
gradual,
semestralmente. Os
professores deverão
passar a listagem da
necessidade com um
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Objetivos

Ações Realizadas

solicitações dos
professores e
coordenadores de
curso.
Conhecer as
necessidades de
leitura dos alunos

Levantamento das
necessidades.

Atualizar os
computadores de
uso da biblioteca.

Levantamento das
necessidades de
equipamento da
biblioteca

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
e privada, empresas e
residências.

Atualizar os
programas essenciais
para o atendimento do
s alunos com
deficiência.

Promover o
marketing da
Biblioteca, por
meio da
divulgação de seus
serviços, produtos,
acervo e meios
disponíveis, na
comunidade
interna e externa.

Visita agendada para Não há dificuldade
os calouros com a
neste item.
finalidade de
conhecerem o
potencial da
Biblioteca em seus
estudos.
Orientação aos
alunos de como
acessar a Base de
Dados e consulta aos
livros.
Motivação dos alunos
para consultarem as
obras, jornais e
periódicos da
biblioteca em suas
atividades
pedagógicas.

Disposição da empresa
em atender as
necessidades dos
alunos.

Adequação do espaço Não há fragilidade
em salas individuais neste item.
para estudos em
grupo.

semestre de
antecedência

Assinar periódicos
essenciais para a
ampliação do
conhecimento e
cultura dos alunos.

Prioridade da Empresa
é oferecer as condições
materiais visando o
ensino de excelência e a
conquista do aluno para
freqüentar a biblioteca.
Adquirir obras ou
assinatura de
revistas ou
periódicos
essenciais e
requisitados pelos
alunos.

A demanda pela
biblioteca é intensa e
contínua.
Atendimento de
excelência.

Assinatura dos jornais
da cidade.
Promover
condições física
para os alunos
virem à biblioteca
estudar em equipe.

Ações Propostas

Espaço grande da
biblioteca podendo
acolher um número
bom de estudantes para
estudar na biblioteca.

Aquisição de
computadores mais
potentes.
Informar aos
professores sobre o
acervo de sua
disciplina e mostrar
o potencial de
trabalho que pode
desenvolver com os
alunos.
Informar alunos e
professores do
acervo disponível on
line para ser
acessado em
qualquer lugar de
estudo.

Continuar com a
assinatura dos
jornais da cidade.
Convidar os alunos
para vir estudar na
biblioteca.
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3.7.3 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA
Laboratórios de Informática
Instituição possui provedor próprio e já tem instalado dois laboratórios de
informática com 20 computadores, mais 5 na Biblioteca, além de datashow. Os computadores
possuem processadores AMD Sempron, 1GB de memória, HD de 40GB e Windows XP),
mais 5 na Biblioteca (DELL 2.8), ressaltando-se que todos estão conectados à Internet. Contase, ainda, com um segundo laboratório reservado e também é disponível aos alunos, nos
horários vagos, com 22 computadores (Processador Core i3, 500GB(HD) / 4GB(memória) e
Windows 7) e datashow.
Para assegurar uma boa utilização desses equipamentos, a IES tem à disposição
alunos estagiários bolsistas que orientam os demais alunos quanto à utilização dos
equipamentos e são regularmente acompanhados de professores qualificados na área da
Informática e responsáveis por todo o sistema da Secretaria, Tesouraria e Biblioteca.
Laboratório é arejado, com iluminação adequada, ar condicionado e os computadores
são atuais, modernos com todas as especificações necessárias para a adequada e eficaz utilização
especialmente quanto à internet. Possui regulamento próprio de funcionamento.
Os alunos fazem uso exclusivo também dos cinco computadores com internet
multimídia CD-ROM e impressoras instaladas na Biblioteca, o que possibilita maior campo
de pesquisa para os usuários. O aluno, não familiarizado com o uso da internet, é assistido por
um funcionário que o orienta quando precisa.
Nos Laboratórios de Informática são disponíveis programas específicos para os
cursos oferecidos pela FACULDADE UNIGRAN CAPITAL.
A tabela abaixo apresenta a avaliação dos alunos, professores e coordenadores
pedagógicos em relação a suficiência dos laboratórios no atendimento curricular dos cursos.
Disponibilidade de laboratórios para atender as necessidades de seu curso

AVALIADOR
ALUNO

ANO
2013
2012
2011

ÓTIMO/BOM %
74,04
73,88
76,97

REG.%
19,47
18,78
17,92

INEF. %
6,49
7,35
5,04

PROFESSOR

2013
2012
2011

87,5
74,43
87,17

7,81
22,86
12,83

4,69
5,71
0,00

Coordenador
Pedagógico

2013
2012
2011

28,56
57,15
80,00

28,57
28,55
20,00

28,57
14,30
0,00
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A disponibilidade de laboratório tem sido ampliada constantemente, as salas fazem
rodízio com grupos de alunos, observa-se que os professores tem uma avaliação mais positiva.
Os alunos querem ficar só com a peça de estudo e estes são colocados em dupla. Os
coordenadores solicitam a duplicação de laboratórios, o que está em estudo pela mantenedora.
Laboratórios da área da saúde
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL dispõe dos seguintes Laboratórios: Laboratório
de Anatomia, Laboratório de Enfermagem, Laboratório Semiologia e Semiotécnica,
Laboratório de Microscopia, Laboratório de Química e Bioquímica, Laboratório de
Radiologia, Laboratório de Estética Corporal e Facial e Laboratório de Estética Capilar e
Maquiagem.
Esses Laboratórios atendem aos cursos de Educação Física, Enfermagem, Tecnologia
em Estética e Cosmética e Tecnologia em Radiologia. Para atender as demandas de cada
disciplina ministrada dentro dos Laboratórios, estes ambientes contam com equipamentos e
instalações adequadas para tal finalidade. Os laboratórios seguem as normas de Biossegurança
elaboradas pela Comissão de Biossegurança da Faculdade.
Todos os laboratórios possuem mesa e cadeira para o professor, banquetas para os
alunos, armário para guardar o material dos alunos, mesas para a organização dos materiais,
quadro branco, ar condicionado, lixeiras de pedal para lixo comum e lixo contaminado e
caixas adequadas “descarpack” para o descarte de material perfuro cortante e contaminado.
A conservação e a higiene dos espaços físicos e do material é realizada diariamente
de acordo com as normas de Biossegurança. Todo o processo de limpeza e desinfecção dos
laboratórios é facilitado pelo tipo de acabamento físico nas bancadas e nos pisos. A
manutenção da estrutura física dos laboratórios e a manutenção dos equipamentos dos
laboratórios são realizadas regularmente por empresas contratadas para suporte técnico. A
limpeza e esterilização do material é realizada em uma sala de apoio, que conta com pia,
autoclave e estufa.
As instalações foram planejadas para atender às necessidades básicas dos cursos da
saúde já oferecido da IES levando-se em consideração, o conforto dos acadêmicos e o espaço
visando facilitar a organização das aulas práticas. Os laboratórios possuem boa iluminação,
tanto natural quanto artificial, e mobiliário específico. As amplas portas dos laboratórios
facilitam a saída de emergência, bem como o acesso ao extintor de incêndio, disponível em
cada laboratório. Todos os procedimentos e normas de Biossegurança serão explanados aos
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acadêmicos, funcionários e professores por meio de protocolos de Procedimentos
Operacionais Padrão (POPs).
Laboratório de Anatomia
A instituição possui três Laboratórios de Anatomia (Anatomia I, Anatomia II e
Anatomia III), cada um deles com 60m2. O Laboratório de Anatomia I possui um ambiente
separado ao fundo, para o armazenamento das peças anatômicas utilizadas nas aulas práticas.
Os Laboratórios de Anatomia contam com bancadas para a exposição dos materiais (de
fórmica e de aço inoxidável), banquetas para os alunos, pia de aço inoxidável para processo
de lavagem das mãos de alunos e professores, sabonete líquido, papel toalha, lava-olhos, mesa
e cadeira para o professor, quadro-branco.
Os laboratório de Anatomia dispõem de peças humanas e de modelos sintéticos,
sendo elas: Quadro explicativo Fases da Mitose, Quadro explicativo Fases da Meiose, Quadro
explicativo Desenvolvimento Embrionário em 12 estágios, Quadro explicativo sistema
linfático, Modelo sintético da musculatura da cabeça, Modelo sintético Dorso aberto, Modelo
em relevo do sistema circulatório, Modelo em relevo do sistema nervoso, Secção lateral de
cabeça, Esqueleto flexível com base móvel montada sob a pélvis, Modelo Cérebro, Coração
clássico, Modelo de esqueleto da mão com ligamentos e túneo do carpo, Modelo articulação
funcional do quadril, Modelo articulação funcional do ombro, Modelo articulação funcional
do joelho, Modelo de esqueleto do pé com ligamentos e músculos, Pele, modelo em bloco,
Modelo Sistema Pulmonar, Modelo néfron, Modelo glomérulo, Modelo de medula com
nervação, Modelo sistema urinário, Modelo coluna flexível com suporte, Hemifaces,
Estômago, Intestino grosso, intestino delgado, baço, esôfago, fígado, rim inteiro, rim
seccionado, pulmão, coração inteiro, coração seccionado, fígado, articulação ombro,
articulação pé, articulação mão, articulação joelho, costela, cérebro inteiro, cérebro
seccionado, cerebelo e modelo pélvico feminino.
O horário de funcionamento dos laboratórios de Anatomia é de segunda à sexta-feira,
das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min., e nos sábados até as
17horas. Os laboratórios de Anatomia atendem os cursos de Tecnologia em Estética e
Cosmética, Tecnologia em Radiologia, Educação Física Bacharelado e Licenciatura,
Psicologia e Enfermagem. Além das aulas práticas, que ocorrem sob a orientação do
professor, os laboratórios também ficam disponíveis fora do horário de aula para estudo dos
alunos que solicitarem o espaço. Nesse momento os alunos ficam sob a supervisão do
responsável pelo setor, que disponibiliza o material solicitado pelos alunos.
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O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção das
peças anatômicas e do laboratório O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de
laboratório responsável direto. A limpeza desse laboratório acontecerá em horários distintos
durante o dia, sendo exigido paramentação adequada, com uso de equipamentos de proteção
individual para sua execução, bem como treinamento dos mesmos para melhor segurança dos
envolvidos.
Os procedimentos operacionais padrão são disponíveis a todos dentro do laboratório,
com cópia na sala de apoio. Outra preocupação da instituição é quanto a legalidade dos
procedimentos adotados com os cadáveres, estando em conformidade com os quesitos
exigidos por lei exigidos para que se tenha práticas com peças anatômicas como: guias de
sepultamento, procedimentos de respeito ao cadáver no estudo da Anatomia Humana,
(transporte das peças foi realizado por carro adequado para este fim, Lei nº 8.501 de 30 de
novembro de 1992 que “dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado para fins de
estudos ou pesquisas científicas”), Resolução 028/87CD sobre o uso de jalecos nas aulas
práticas.
Laboratório de Enfermagem
O laboratório de Enfermagem está montado para atender atividades relacionadas à
saúde da mulher e da criança, saúde do idoso e urgência-emergência. O laboratório de
Enfermagem possui bancadas de fórmica para a exposição dos materiais, banquetas para os
alunos, pia de aço inoxidável para processo de lavagem das mãos de alunos e professores,
sabonete líquido, papel toalha, lava-olhos, mesa e cadeira para o professor, quadro-branco. A
pia está equipada com torneira que pode ser acionada sem o auxílio das mãos, o que garante
aos alunos o ensino do processo adequado para a assepsia das mãos e do antebraço.
O laboratório de Enfermagem está equipado com: Cadeira de rodas, Balança adulto,
Biombo, Maca, Maca com rodinhas, Cama hospitalar reclinável com colchão, Escada com 2
degraus, Suporte para soro, Mesa auxiliar com gaveta, Caixa para Primeiros socorros, Berço
com rodinhas, Ramper, Boneco de ensino (adulto/sexo masculino), Boneco de ensino
(adulto/sexo feminino), Boneco de ensino (bebê), Balança infantil, Andador, Kit primeiros
socorros, Aparelho reprodutor feminino (sintético), Jogo com mamas de silicone, Estojo com
mamas de silicone demonstrando nódulos, Estojo com vulva de silicone, Quadro explicativo
métodos contraceptivos, Quadro explicativo Aparelho reprodutor masculino/feminino,
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Quadro explicativo Aparelho reprodutor masculino/feminino, Régua antropométrica de
madeira, Secção de glúteo sintético, Estojo para educação e orientação contraceptiva com
diafragma, Braço de ensino para infusão, Maleta com kit-oxigenação,Balança digital (taxa
gordura X líquido), Cronômetro, Plicômetro, Detector fetal, Termômetro máxima e mínima,
Kit quadro imantado (óvulos/esperma/últero com D.I.U.), Boneco de ensino para parto
(grande), Coto de borracha, Família colchete, Aparelho reprodutor feminino tridimensional
em acrílico, Kit respiração artificial (máscaras/bulbo/válvula anti-replexo), Inalador
nebulizador e Aparelho de monitoração vital.
O horário de funcionamento do laboratório de Enfermagem é de segunda à sextafeira, das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min, e nos sábados até as
17horas. O laboratório de Enfermagem atende, além do curso de Enfermagem, outros cursos
que possuem a disciplina de Primeiros Socorros em sua matriz curricular. O Laboratório de
Enfermagem é utilizado para as aulas práticas, que ocorrem no horário de aula sob a
orientação do professor, e também fica disponível fora do horário de aula para estudo dos
alunos que solicitarem o espaço. Nesse momento os alunos ficam sob a supervisão do
responsável pelo setor, que disponibiliza o material solicitado pelos alunos.
O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção dos
equipamentos do laboratório O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de
laboratório responsável direto. A limpeza desse laboratório acontecerá em horários distintos
durante o dia, sendo exigido paramentação adequada, com uso de equipamentos de proteção
individual para sua execução, bem como treinamento dos mesmos para melhor segurança dos
envolvidos. Os procedimentos operacionais padrão são disponíveis a todos dentro do
laboratório, com cópia na sala de apoio.
Laboratório Semiologia e Semiotécnica
O laboratório de Semiologia e Semiotécnica propicia ao aluno similar uma área
hospitalar. Para tal, o espaço conta com equipamentos que permitem o aprendizado de
procedimentos diários e especiais. O laboratório possui bancadas de pedra de granito para a
exposição dos materiais, banquetas para os alunos, pia de aço inoxidável para processo de
lavagem das mãos de alunos e professores, sabonete líquido, papel toalha, lava-olhos, mesa e
cadeira para o professor, quadro-branco. As pias possuem torneiras que podem ser acionadas
sem a ajuda das mãos, o que garante a correta assepsia das mãos e do antebraço. O laboratório
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possui, também, modelos anatômicos humanos de tamanho natural – adulto e bebê, para o
adequado aprendizado das técnicas hospitalares.
Além dos materiais citados acima, o laboratório de Semiologia e Semiotécnica está
equipado com: Cama hospitalar reclinável com colchão, Escada com 2 degraus, Mesa para
utensílios (com rodinhas), Biombo, Cadeira de rodas para banho, Aparador para alimentação,
Suporte para soro, Suporte para braço, Mesa auxiliar com gaveta, Colchão inflável (caixa de
ovo), Esfgmomanômetro (Escala de mercúrio), Esfgmomanômetro aneróide (fecho
velcro/infantil), Estetoscópio, Estetoscópio com duplo pavilhão (Classic II) e Sistema de
análise de glicose sanguínea (Contour TS).
O horário de funcionamento do laboratório de Semiologia e Semiotécnica é de
segunda à sexta-feira, das 7h às 11h50min; das 13:00 h às 17h e das 19h10min às 22h40min.,
e nos sábados até as 17horas. O laboratório de Semiologia e Semiotécnica atende o curo de
Enfermagem da Faculdade. O Laboratório de Semiologia e Semiotécnica é utilizado para as
aulas práticas, que ocorrem no horário de aula sob a orientação do professor, e também fica
disponível fora do horário de aula para estudo dos alunos que solicitarem o espaço. Nesse
momento os alunos ficam sob a supervisão do responsável pelo setor, que disponibiliza o
material solicitado pelos alunos.
O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção dos
equipamentos do laboratório O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de
laboratório responsável direto. A limpeza desse laboratório acontecerá em horários distintos
durante o dia, sendo exigido paramentação adequada, com uso de equipamentos de proteção
individual para sua execução, bem como treinamento dos mesmos para melhor segurança dos
envolvidos. Os procedimentos operacionais padrão são disponíveis a todos dentro do
laboratório, com cópia na sala de apoio.
O laboratório possui lixeiras de pedal para lixo comum e lixo contaminado, e caixas
adequadas “descarpack” para o descarte de material perfuro cortante e contaminado. O
material contaminado é coletado por uma empresa contratada pela instituição, que se
responsabiliza por garantir o destino adequado do material contaminado. O material que deve
ser esterilizados é levado para a sala de apoio onde receberá o tratamento adequado, que está
disponibilizado para todos os técnicos e estagiários do setor no Manual de Procedimento
Operacional Padrão.
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Laboratório de Microscopia
O laboratório de Microscopia é destinado às aulas que necessitam de utilização do
microscópio e do estereomicroscópio. O laboratório possui iluminação adequada e ventilação,
natural e/ou artificial, com janelas de vidro.
As bancadas são de fórmica branca dispostas nas laterais de forma a possibilitar
melhor acomodação de microscópios e estereomicroscópios suficientes para o número
proposto de alunos para as aulas práticas. O laboratório possui mesa e cadeira para o
professor, pias que possibilitarão a adequada lavagem das mãos e dos materiais, lava olhos,
microscópio acoplado a TV para uso do professor e laminários específicos de cada área de
estudo.
Além dos microscópios e dos estereomicroscópios, o laboratório possui: Lâminas,
Lamínulas, Óleo de imersão, Corante, Laminário Microbiologia, Laminário Histologia de
Mamíferos, Laminário Sistema Respiratório e Circulatório, Laminário Sistema Nervoso,
Laminário Sistema Endócrino, Laminário Célula Animal, Laminário Células/Tecidos/Órgãos,
Laminário Permanente Patologia, Laminário Permanente Genética, Reprodução e
Embriologia, Lâminas de Genética, Laminário Entomologia, Laminário Histologia e
Laminário Permanente Parasitologia.
O horário de funcionamento do laboratório de Microscopia é de segunda à sextafeira, das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min., e nos sábados até as
17horas. O laboratórios de Microscopia atendem os cursos de Tecnologia em Estética e
Cosmética, Tecnologia em Radiologia, Educação Física Bacharel e Licenciatura e
Enfermagem. Além das aulas práticas, que ocorrem sob a orientação do professor, os
laboratórios também ficam disponíveis fora do horário de aula para estudo dos alunos que
solicitarem o espaço. Nesse momento os alunos ficam sob a supervisão do responsável pelo
setor, que disponibiliza o material solicitado pelos alunos.
O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção dos
materiais. O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de laboratório responsável
direto. A limpeza desse laboratório acontecerá em horários distintos durante o dia, sendo
exigido paramentação adequada, com uso de equipamentos de proteção individual para sua
execução, bem como treinamento dos mesmos para melhor segurança dos envolvidos. Os
procedimentos operacionais padrão são disponíveis a todos dentro do laboratório, com cópia
na sala de apoio.
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Laboratório de Química e Bioquímica
O laboratório de Química e Bioquímica possui boa iluminação, é bem ventilado
(naturalmente e artificialmente). O laboratório possui quatro bancadas de pedra de granito
dotadas de pia de material inoxidável. Essas bancadas possuem canalização para gás que
alimenta os bicos de Bunsen. Ainda nas bancadas, encontra-se um sistema elétrico embutido
que fornece energia para a utilização de equipamentos eletrônicos. Na lateral do laboratório,
próximo a janela, encontra-se uma capela para a exaustão de gases. O Laboratório também
está equipado com, banquetas para os alunos, sabonete líquido, papel toalha, lava-olhos, mesa
e cadeira para o professor, quadro-branco.
Dentre os materiais, vidrarias e equipamentos podem-se destacar: Balança eletrônica,
Bico de Bussen, pHmetro, Capela de exaustão, Micrômetro, Multitimer, Contador de colônias
manual, Banho-Maria, Centrífuga, Chapa aquecedora, Termômetro digital de máxima e
mínima, Agitador de tubos, Espectrofotômetro, Espátula para pesagem de inox, Estante para
micropipetas giratório, Estante para tubo de ensaio, Peras de borracha, Pinças para tubo de
ensaio madeira, Tela de amianto, tripé de ferro, Alça de Platina 1 ml, Alça de platina 5 ml,
Alcoômetro, Balão volumétrico gargalo curto 1000 ml, Balão volumétrico gargalo longo 1000
ml, Balão volumétrico gargalo longo 2000 ml, Balão volumétrico 100 ml, Balão volumétrico
125 ml, Balão volumétrico 200 ml, Balão volumétrico 250 ml, Bastão de vidro, Becker 50 ml,
Becker 100 ml, Becker 250 ml, Becker 600 ml, Becker 1000 ml, Becker 2000 ml, Becker
3000 ml, Almoxariz, Pistilo, Erlenmeyer 250 ml, Erlenmeyer com conexão lateral 250 ml,
Erlenmeyer 500 ml, Erlenmeyer com conexão lateral 500 ml, Erlenmeyer 1000 ml,
Erlenmeyer com conexão lateral 1000 ml, Espátulas de metal, Funil, Micropipeta, Pipeta
volumétrica 1 ml, Pipeta volumétrica 2 ml, Pipeta volumétrica 5 ml, Pipeta volumétrica 10
ml, Pipeta volumétrica 15 ml, Pipeta volumétrica 20 ml, Pinça de metal, Placa de Petri,
Proveta com base 10 ml, Proveta com base 25 ml, Proveta com base 50 ml, Proveta com base
100 ml, Proveta com base 250 ml, Proveta com base 500 ml, Proveta com base 1000 ml,
Proveta com base 2000 ml, Tubos calibradores para espectrofotômetro, Tubo de ensaio e
Vidro de relógio.
O horário de funcionamento do laboratório será de segunda à sexta-feira, das
7h30min. às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min, e nos sábados até as
17horas, sendo constantemente assistido por um técnico e auxiliares de laboratórios que
garantem a assistência ao professores durante a realização das mesmas. É preceito
fundamental atender às especificações de biossegurança, identificadas na porta de cada
laboratório e de conhecimento de todos os usuários de laboratórios. Para complementar a ação
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da comissão de biossegurança nos laboratórios de produtos químicos da UNIGRAN será
realizada treinamento de biossegurança com o pessoal técnico, da limpeza, alunos e
professores, visando melhorar a segurança das operações realizadas nos laboratórios. A
segurança do laboratório é garantida pela presença de extintores e de lava-olhos, somado aos
protocolos de emergência e de manuseio correto de substâncias cáusticas, corrosivas,
inflamáveis e/ou tóxicas, respeitando o uso de capela de exaustão de gases. Durante as aulas
os alunos terão um roteiro das atividades práticas que proporcionará ao aluno acompanhar os
procedimentos propostos.
Como forma de aperfeiçoar o trabalho nas aulas práticas, todo ano será proposto a
realização de um curso introdutório aos ingressantes dos cursos que utilizam o laboratório
dentro do programa “recém-ingresso”, projeto que já é realizado no Centro Universitário da
Grande Dourados e tem obtido grande sucesso.
A limpeza e retirada de resíduos do laboratório será iniciada em horário de baixo
fluxo, sendo repetido a cada turno de funcionamento, com pessoal disponível, durante todo o
horário, para arrumação e limpeza entre uma aula e outra. As vidrarias e reagentes são
recolhidos durante e após as aulas. Para manter o acesso ao laboratório em perfeitas condições
de higiene e organização, os resíduos, vidrarias, reagentes e outros materiais utilizados em
cada aula são levados até a sala de apoio. Todo o processo de limpeza e desinfecção do
laboratório é facilitado pelo tipo de acabamento feito nas bancadas e pisos, o que atende
satisfatoriamente as normas de biossegurança.
Laboratório de Radiologia
O laboratório de Radiologia tem por finalidade propiciar o desenvolvimento de aulas
teórico-práticas, fazendo com que os alunos desenvolvam competências para a aplicabilidade
das técnicas radiológicas. O laboratório de Radiologia possui bancadas de fórmica branca,
onde estão alocados os negatoscópios. Essas bancadas possuem sistema de energia embutido
para o acionamento dos negatoscópios. O laboratório conta ainda com banquetas para os
alunos, mesa e cadeira para o professor, quadro-branco.
O laboratório de Radiologia está equipado com mesa simuladora de RX,
negatoscópios, Avental Simulador Masculino, Avental Simulador Feminino, Protetor de
Tireóide, Luva Plumbífera, Goniômetro, Espessômetro, Cilindro de Extensão, Chassis e
Divisor - 18 x 24 cm, Chassis e Divisor - 24 x 30 cm, Chassis e Divisor - 30 x 40 cm, Régua
Escanográfica Simuladora, Conjunto Alfanumérico em Chumbo e Faixa de compressão com
ferragens.

121
O horário de funcionamento do laboratório de Radiologia é de segunda à sexta-feira,
das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min,e nos sábados até as
17horas. O laboratório de Radiologia atende os alunos do curso de Radiologia durante os
horários de aula, que ocorrem sob a orientação do professor. Os laboratórios também ficam
disponíveis fora do horário de aula para estudo dos alunos que solicitarem o espaço. Nesse
momento os alunos ficam sob a supervisão do responsável pelo setor, que disponibiliza o
material solicitado pelos alunos para estudo.
O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção dos
materiais. O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de laboratório responsável
direto. A limpeza desse laboratório acontece em horários distintos durante o dia, sendo
exigido paramentação adequada no uso do laboratório e aplicação de métodos e medidas de
dosimetria e radioproteção com acessórios pumblífero apropriado na proteção individual para
execução dos procedimentos radiológicos, bem como treinamento dos mesmos para melhor
segurança dos envolvidos. Os procedimentos operacionais padrão (POP) são disponíveis a
todos dentro do laboratório, com cópia na sala de apoio.
Laboratório de Estética: Corporal e Facial
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL está equipada com quatro laboratórios de
Estética para disciplinas corporal e facial (Estética I, Estética II, Estética III e Estética IV).
Esses laboratórios possuem boa iluminação, ar condicionado e janelas de vidro. Os
laboratórios possuem macas revestidas de corino branco e uma camada plástica, o que permite
a sua fácil higienização. Junto as macas estão organizados carrinhos auxiliares para o uso de
aparelhos eletrônicos e para a organização de materiais e produtos. O sistema de energia é
embutido, o que permite a utilização de aparelhos eletrônicos ao lado das macas.
No Laboratório de Estética Corporal e Facial I está alocado dois Box com um
chuveiro cada. Os laboratórios dispõem ainda de: Aquecedor de cera para depilação, Pincel
para aplicação de produtos, Kit pedras quentes, Massageador, Espátula de silicone, Aparelho
Demotonus Slim, Aparelho Ultrasound therapy, Aparelho Versalit AF7, Aparelho Neurodyn
10 canais, Aparelho Neurodyn Sthetic, Aparelho MÊS Eletroporação, Aparelho Heccus,
Vapor de ozônio, Tesoura de inox, Kit Bambu para massagem, Adipômetro, Fita métrica,
Toalhas, Cubeta dosadora, Cureta e Manta térmica.
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O horário de funcionamento dos laboratórios de Estética Facial e Corporal é de
segunda à sexta-feira, das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min., e
nos sábados até as 17horas. O laboratório de Estética Facial e Corporal atende os alunos do
curso de Tecnologia em Estética e Cosmética durante o horário de aula, que ocorrem sob a
orientação do professor. Os laboratórios também ficam disponíveis fora do horário de aula
para estudo dos alunos que solicitarem o espaço. Nesse momento os alunos ficam sob a
supervisão do responsável pelo setor, que disponibiliza o material solicitado pelos alunos.
O estágio curricular do curso de Estética e Cosmética é realizado no Laboratórioescola (Laboratório de Estética I) e oferece a oportunidade de aplicação e prática de
aprendizagem com enfoque na atuação do esteticista. Os acadêmicos a partir do 4º semestre
do curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia realizam o estágio supervisionado no
laboratório-escola, nesse momento os acadêmicos recebem a comunidade e sob a supervisão
de um professor realizam as técnicas estéticas corporais e faciais aprendidas em sala de aula.
O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção dos
materiais. O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de laboratório responsável
direto. A limpeza desse laboratório acontecerá em horários distintos durante o dia, sendo
exigido paramentação adequada, com uso de equipamentos de proteção individual para sua
execução, bem como treinamento dos mesmos para melhor segurança dos envolvidos. Os
procedimentos operacionais padrão são disponíveis a todos dentro do laboratório, com cópia
na sala de apoio.
Laboratório de Estética: Capilar e Maquiagem.
O laboratório Capilar e Maquiagem possui boa iluminação, possui ar condicionado e
janelas de vidro. O sistema elétrico que fornece energia para a utilização dos equipamentos
eletrônicos é embutido. O laboratório está equipado com bancadas e espelhos grandes que se
prolonga por tudo laboratório, facilitando o desenvolvimento das aulas de maquiagem. O
laboratório dispõe de 10 lavatórios para as aulas de capilar.
Aparelhos e utilitários: Vídeo Desrmatoscópio, Chapinha, Lâmpada de Wood,
Secador, Touca de isopor com metalizado, Touca plástica, Touca metalizada, Escova de
cabelo, Capas para corte de cabelo, Pentes, Prendedor de cabelo, Pincel para tintura e Pincel
para aplicação de produtos.
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O horário de funcionamento dos laboratórios de Estética Facial e Corporal é de
segunda à sexta-feira, das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às 22h40min, e
nos sábados até as 17horas. O laboratório de Estética Capilar e Maquiagem atende os alunos
do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética durante o horário de aula, que ocorrem sob a
orientação do professor. Os laboratórios também ficam disponíveis fora do horário de aula
para estudo dos alunos que solicitarem o espaço. Nesse momento os alunos ficam sob a
supervisão do responsável pelo setor, que disponibiliza o material solicitado pelos alunos.
O laboratório possui uma equipe de apoio que é responsável pelo bom
funcionamento e higienização do setor. Os técnicos e os estagiários do laboratório recebem
treinamento, a fim de promover uma melhor qualidade de atendimento e manutenção dos
materiais. O laboratório dispõe de regulamento próprio, um técnico de laboratório responsável
direto. A limpeza desse laboratório acontecerá em horários distintos durante o dia, sendo
exigido paramentação adequada, com uso de equipamentos de proteção individual para sua
execução, bem como treinamento dos mesmos para melhor segurança dos envolvidos. Os
procedimentos operacionais padrão são disponíveis a todos dentro do laboratório, com cópia
na sala de apoio.
Laboratório de Fisiologia do Exercício e Avaliação e Prescrição de Atividades
Físicas
O laboratório de Avaliação e Prescrição de Atividades Físicas propicia ao aluno um
espaço para ensino e pesquisa. O laboratório possui ar-condicionado, ventiladores, banquetas
para os alunos, armário guarda-volume, pia de aço inoxidável para processo de lavagem das
mãos de alunos e professores, sabonete líquido, papel toalha, mesa e cadeira para o professor
e quadro-branco.
O laboratório de Avaliação e Prescrição de Atividades Físicas está equipado com os
seguintes materiais: Oxímetro de Dedo-oxy control geratherm, Ventilômetro, Espirômetro,
Lactimetro-Roche, Tiras para Lactimetro-Roche, Balança antropométrica digital adulto 200kg
ou 150kg, Estadiometro econômico wood transportavel com bolsa (WSC) e Aparelho de
biompedância tetrapolar maltron analizador de composição corporal Bf906.
O horário de funcionamento do laboratório de Avaliação e Prescrição de Atividades
Físicas será de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h50min; das 13h às 17h e das 19h10min às
22h40min, e nos sábados até as 17horas.
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Laboratório de Psicologia Experimental
O laboratório experimental, com previsão de entrega para início de 2014, terá
aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, 12 caixas de Skinner (sendo 2 para
substituições), sistema de iluminação e choque previstos nos experimentos, cronômetros, pias
com torneiras, secador de mãos, suporte de sabão líquido, bancadas para acondicionamento
das caixas de Skinner com dimensões para a recepção de 20 alunos, banquetas de altura e
dimensões especificas para uso dos acadêmicos, guarda-jalecos, estantes para a guarda de
materiais dos acadêmicos, mesas, quadro branco, extintor de incêndio com pó químico. O
sistema elétrico será composto de disjuntores que desligam o circuito elétrico das caixas de
Skinner caso haja sobrecarga.
Recursos Audiovisuais e Multimídia
Os professores e alunos tem à sua disposição computadores com CD-ROM e acesso
à internet, equipamentos de multimídia, data-show, TV Coder, televisão, DVD, vídeos, salas
exclusivas na videoteca, cds, retroprojetor, projetor de slides, recursos para edição de vídeo e
internet. A videoteca tem acervo de vídeos, CD e DVDs para empréstimo aos alunos, que tem
a opção de vê-las nas salas individuais de vídeo. A videoteca é assessorada por funcionários e
estagiários (acadêmicos bolsistas da UNIGRAN).
A sala de vídeo é equipada com retroprojetores, projetores de slides, aparelhos de
som, microfones e data show e deve ser reservada com antecedência pelo docente. Os
equipamentos TVs, Retroprojetores, Projetor de Slides, Telão móvel, Caixas de som, Projetor,
Câmeras, Receptores, MicroSystem, DVD, Datashow, estão à disposição de professores e
alunos mediante agendamento antecipado.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL disponibiliza a todos os departamentos
acesso irrestrito à Internet e disponibiliza e-mail personalizado com o domínio da UNIGRAN.
Os acadêmicos têm acesso ilimitado à rede através dos computadores distribuídos nos
laboratórios. A rede pode ser acessada na Biblioteca através dos computadores disponíveis.
Equipamentos e materiais
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL disponibiliza para as aulas práticas nos
laboratórios, equipamentos em excelente estado de conservação e em número suficiente. Os
recursos audiovisuais e multimídia disponíveis atendem a uma política de dinamização do
processo de ensino e aprendizagem. Os docentes dispõem de data-show, retroprojetor,
projetor de slides, vídeo, aparelhos de som, multimídia, microfone, gravador, scanner e
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filmadora. Para as aulas práticas, o curso possui os laboratórios de Informática e laboratórios
específicos da área de cada curso. A IES tem um setor de apoio que centraliza o
gerenciamento dos equipamentos e instrumentos didático-pedagógicos e multimídia, com um
funcionário que atende as solicitações levando e instalando os aparelhos com antecedência
nas salas de aula.
Condições de conservação das instalações
Em todo horário proposto para as atividades, os laboratórios terão técnicas que
ficarão permanentemente na Instituição para garantir eficácia no atendimento. Além disso,
para garantir o bom funcionamento do setor, de acordo com as normas de biossegurança, o
laboratório de apoio dispõe de um manual de procedimento operacional padrão (POP) para as
atividades que são supervisionadas pelo técnico responsável. A manutenção do material e
reposição de material e equipamentos será realizada semestralmente ou de acordo com a
necessidade.
O equipamento mais solicitado pelos professores é o datashow, a Direção Geral teve
preocupação em atender deliberadamente para que as aulas não ficassem somente sendo
ministradas por esse meio, as aulas expositivas passaram a ser lidas por meio do PowerPoint.
Hoje, muitos professores já adquiriram o seu aparelho e toma cuidado para utilizá-lo somente
quando o conteúdo assim o exigir.

3.7.4

INFRAESTRUTURA

PARA

O

ATENDIMENTO

DO

PORTADOR

DE

DEFICIÊNCIA
A instituição providenciou todas as adequações para atender ao Decreto nº
5296/2004. As instalações administrativas, assim como a Biblioteca e laboratórios são todas
no andar térreo e todas adequadas e as salas de aulas foram projetadas observando-se todos os
requisitos estabelecidos no referido decreto, em especial quanto a elevadores e corrimãos
facilitando a circulação. Os banheiros contam com barras de apoio nas paredes e portas
especiais.
Quanto aos alunos portadores de necessidades especiais relativas à audição e à fala,
condições especiais são providenciadas em função das demandas que eventualmente forem
surgindo. A Faculdade UNIGRAN CAPITAL oferece em seus cursos a disciplina de LIBRAS
como optativa, e aberto à comunidade não acadêmica. Pelo menos um funcionário de cada
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setor tem que participar desse curso a fim de poder manter um diálogo com os eventuais
alunos com esse tipo de deficiência.
Para eventuais alunos com deficiência visual a IES possui equipamentos a serem
utilizados por esses alunos como o DOX VOX, teclados com alto relevo em Braille.
No estacionamento estão reservadas vagas para portadores de deficiência física,
sempre no espaço mais próximo da entrada principal.

3.7.4.1 Acessibidade
A política de inclusão da UNIGRAN CAPITAL se inscreve na discussão mais ampla
do direito de todos à educação e na igualdade de oportunidades de acesso e permanência, com
sucesso, no ensino superior. Dessa forma, incluir significa refletir sobre condições subjetivas
de convívio e sobre a forma como nos percebemos nas relações com as diferenças.
O Programa de Acessibilidade da UNIGRAN CAPITAL está vinculado à
Coordenadoria de Ensino e Extensão que incentiva a Faculdade para o exercício da educação
inclusiva e o acolhimento ao aluno com de necessidades especiais. Para isso, o Programa atua
em parceria com o Curso de Psicologia. Os alunos com necessidades especiais (deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação), são assistidos pelo
Núcleo de Apoio Discente – NAD, o qual conta com atendimento especializado para apoio
psicopedagógico e encaminhamentos em consonância com a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (2008), e o Decreto de Acessibilidade
(5.296/2004).
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva/2008, p. 17 na educação superior, a educação especial se efetiva por meio
de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes em todas as
atividades estudantis.
Essas ações envolvem o planejamento e organização de recursos e serviços para a
promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos
materiais didáticos e pedagógicos, os quais serão disponibilizados nos processos seletivos e
no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão,
em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008), o Decreto de Acessibilidade nº 5.296/2004, Nota Técnica Nº385/2013/ MEC
sobre Acessibilidade e demais dispositivos legais e políticos. Dessa forma, desde o vestibular,
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o candidato portador de necessidades especiais já recebe acompanhamento pessoal e material
adaptado para a realização da prova (tradutor de Libras para surdos, ledor para os deficientes
visuais e salas individuais para a realização das provas, entre outros recursos pessoais e
materiais e tecnológicos). A UNIGRAN CAPITAL contrata profissionais especializados para
acompanhar e atender as demandas dos alunos.
No item da infraestrutura física foi analisado a avaliação dos alunos sobre o acesso
físico e de capacitação dos professores e demais funcionários sobre acessibilidade.

3.7.5 ESPAÇO FÍSICO, LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS
Objetivo Geral: Adequar e modernizar o espaço físico, os laboratórios e os
equipamentos a fim de possibilitar a qualidade e a credibilidade dos serviços educacionais
oferecidos.
Quadro 22: Avaliação e proposições da infraestrutura aluno especial e adequação dos
laboratórios e equipamentos
Objetivos

Ações Realizadas

Ofertar as
condições
físicas de
equipamentos e
planejamento
pedagógico
específico para
atendimento aos
alunos com
deficiências
especiais.

Mapear as
necessidades de
espaço e
equipamentos para
atendimento dos
alunos com
deficiência..

Adequar os
laboratórios às
demandas dos
projetos
pedagógicos dos
cursos.
Ampliar o nº de
recursos
audiovisuais e
multimídias.

Ampliação
de
laboratórios para
atender
as
especificidades de
cada curso.

Adequar as
condições de

Análise das
condições do

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades
Potencialidades
A diversidade das Biblioteca equipada
Capacitar os professore nas
necessidades
com sistema DOSVOX exigências da Nota Técnica
especiais exige
e Programa para
385/2013.
respostas
deficientes visuais.
Atendimento dos portadores
específicas.
Programa Mecdaisy que de necessidades especiais –
permite que a
PNEs em relação ao espaço
transformação de texto físico, equipamentos e
em texto falado.
materiais.
Interesse e preocupação Oferecer pessoal de apoio
dos funcionários e
aos portadores de
professores para incluir necessidades especiais estudantes com
PNEs.
necessidades especiais. Manter o curso de LIBRAS.
É permanente a
Satisfação do corpo
Aquisição constante de
necessidade de
discente e docente em peças laboratoriais e de
atualização do
obter uma estrutura
materiais de consumo em
equipamento de
tecnológica da
quantidade suficiente para a
informática nos
Faculdade.
oferta das aulas práticas nos
laboratórios.
Constantes reivindilaboratórios.
Elevado custo
cações na área da
Adquirir equipamentos e
dos equipamentos informática por parte
recursos audiovisuais em nº
de software.
dos docentes e
suficiente para atender as
discentes, auxiliando a necessidades pedagógicas.
acertar o passo com a
sociedade tecnológica
de nosso tempo.
Falta
O espaço físico da
Abrir processo de edital para
cantina com boa instituição é amplo,
concorrência do espaço da
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Objetivos
espaço físico
das áreas de
convivência,
buscando
adequá-los às
necessidades de
atendimento dos
cursos.

Criar as
salas/gabinetes
para os docentes

Implementar o
complexo
poliesportivo
com materiais
exigidos para o
desenvolviment
o das
disciplinas.

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades
Potencialidades
espaço físico das infra-estrutura
novo e atende a
cantina.
áreas de
facilitando a
comodidade dos alunos.
convivência.
permanência dos Previsão de melhorias Implementar o uso do espaço
Realização de
alunos dentro das da cantina com boa
físico de convivência com
melhorias de
instalações da
infra-estrutura por meio meios de comunicação da
acordo com o
Faculdade de
de processo aberto de Faculdade na divulgação de
número de alunos maneira
concorrência para novas suas políticas, avisos,
dos cursos.
confortável e
empresas.
convites e resultados
Ampliar os
satisfatória
pedagógicos.
quadros de avisos
no espaço de
convívio social.
Construção do
Não há ponto
Construção adequada de Organização e utilização de
espaço necessário frágil
gabinetes para os
gabinetes para estudos
ao trabalho de
coordenadores de curso individuais dos docentes.
administração da
e salas administrativas.
Faculdade;
Finalização da
Não há
A demanda de vagas
Constante aquisição de
construção do
dificuldades para para o Curso de
equipamentos esportivos e
complexo
ser superada
Educação Física é
manutenção do complexo
poliesportivo
significativa.
poliesportivo para utilização
dos professores e alunos.
Aquisição de mobiliário
para eventos no espaço.

3.8 DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL concebe a avaliação institucional associada à
idéia de planejamento das atividades administrativas e acadêmicas. Esta constitui um
elemento primordial para orientar a gestão das IES. O fazer avaliação institucional desta IES
segue os parâmetros atuais do Sinaes, mas apresenta certas especificidades, em razão da
história e das características da instituição, bem como de sua missão. Os resultados apontam
caminhos para a ressignificação da sua qualidade.
Portanto a relevância da avaliação institucional para a Faculdade UNIGRAN
CAPITAL implica na busca da qualidade da educação oferecida. É a medida de qualidade do
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica, seus resultados são seguidos por
medidas concretas para o redimensionamento do ensino.
De acordo com Dias Sobrinho, 2003:
A avaliação é um instrumento fundamental da reforma do Estado. Nenhum
Estado moderno desenvolvido pode abrir mão da avaliação. Isto significa
que a avaliação é um instrumento valioso de diagnóstico interno
(autoavaliação) e externo, que vem adquirindo uma importância crescente,
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principalmente a partir dos anos 90, que (...) podem ser chamados de década
da avaliação (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 97 e 98).

A CPA tem trabalhado junto aos coordenadores dos cursos visando concretizar as
metas estabelecidas, tais como o índice de adesão de alunos e de professores ao processo de
autoavaliação, que a partir de 2011 foi previsto a participação mínima em 60% de alunos e
90% de professores e 100% dos coordenadores. Na Dimensão Planejamento e Avaliação
existem objetivos voltados a três áreas:


Aprimoramento do desenvolvimento de ações institucionais, contribuindo através
de diagnósticos contínuos e meta-avaliação – Avaliação Interna;



Avaliação externa dos cursos de graduação (MEC/INEP);



Avaliação externa – ENADE.

O trabalho da CPA se desenvolve buscando sempre uma leitura universal destes
resultados tanto no que tange ao perfil do alunado (dados da avaliação interna/ ENADE);
quanto às potencialidades e fragilidades apontadas nos Relatórios das Comissões de
Avaliação Externa dos Cursos de Graduação, e os resultados quantitativos e qualitativos do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Procura, assim, contribuir com os gestores
para o aprimoramento dos cursos quer no que se refere ao Projeto Pedagógico e ao corpo
docente, quer no relacionado à infraestrutura física e aos recursos disponíveis.
Conforme já se mencionou no início deste Relatório, a Faculdade UNIGRAN
CAPITAL, com apenas 6 anos de existência, iniciou com a avaliação institucional em
2008/2009, sendo avaliada por 75 alunos e 10 professores e 4 funcionários. A partir do ano de
2011 a Instituição começa a fortalecer esse processo. Nesse ano, participou da avaliação de
686 alunos, 33 professores e todos seus funcionários. Dando continuidade ao processo de
avaliação interna foi aplicado no segundo semestre de 2012, sendo a primeira em 28 de agosto
até 6 de setembro, avaliando todas as dimensões e a segunda em 31 de setembro a 6 de
novembro, avaliando as disciplinas e professores. Participaram da avaliação 756 alunos
correspondendo a 60,3% do total, e 54 professores correspondendo a 94,7% do total, e todos os
funcionários administrativos. Em 2013, participaram 1.125 alunos, (68%) do total de 1624
alunos, 71 professores e todos coordenadores e funcionários.
Em relação aos egressos, apenas neste ano de 2013 foram convidados a avaliar.
Participaram 67 alunos egressos, é preciso uma maior aproximação para movimentar a
utilização da ferramenta online e ampliar a quantidade de avaliação institucional.
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A CPA apresenta para a comunidade acadêmica, no início do primeiro semestre e do
segundo subsequente os resultados da avaliação por meio da coordenação de cada curso que
apresenta os resultados aos alunos, permitindo reflexão e ações corretivas para melhorias e
implementações dos cursos e possibilitando novas ações integradas no planejamento da IES.
Cada curso traça seu Plano de Melhoria e a Instituição propicia as condições para resgatar a
qualidade, caso tenha se mostrado em queda. O processo de autoavaliação gerou gráficos
interpretativos, permitiu gerar juízos críticos sobre a IES.
Portanto, a avaliação nesta IES, implica em mudanças no processo de planejamento;
de decisões, na organização curricular, na infra-estrutura, no quadro de pessoal, no sistema
normativo e no processo de mudança organizacional e pedagógica
A CPA se preocupa em divulgar os resultados das avaliações (interna e externa) no
site, os coordenadores apresentam aos alunos de cada curso e a CPA faz várias discussões
com os núcleos docentes estruturantes durante o ano. Está em processo de construção pautado
nos princípios democráticos da participação, com negociação e sensibilização dos diversos
segmentos que precisam contribuir com o processo de autoavaliação.
A Avaliação Institucional está consolidada para ocorrer no primeiro semestre,
avaliando a Instituição, curso e professores. No segundo semestre ocorrerá a avaliação do
egresso e dos professores, o que possibilita identificar as condições de ensino, pesquisa e
extensão, suas potencialidades e fragilidades, com vistas à melhoria da sua qualidade por
meio do redirecionamento do planejamento. Esse processo provoca amplo debate entre os
gestores, CPA, coordenadores, professores, discentes das ações acadêmicas e administrativas
rumo à melhoria do ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL aguarda para o ano de 2014 a vinda da Comissão
de Avaliação de Curso do MEC que vem conferir a condições materiais, didáticas e humanas
para o Ato de Reconhecimento dos cursos de Radiologia e Educação Física (Licenciatura e
Bacharelado) e a autorização para três cursos.
Os alunos questionados sobre o conhecimento dos resultados da avaliação
institucional em 2013 afirmaram:

Conhecimento os resultados da Avaliação Institucional da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
ÓTIMO/BOM%
REG.%
INSUF.%
Administração
60,55%
12,12%
12,18%
Ciências Contábeis
71,54%
10,38%
10,38%
Educação Física Licenciatura
60,56%
11,57%
4,26%
Educação Física Bacharelado
67,32%
10,70%
5,05%
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Enfermagem
Estética e Cosmetologia
Psicologia
Radiologia

60,33%
61,55%
60,45%
65,33%

10,24%
5,85%
5,34%
7,36%

4,67%
5,47%
4,90%
5,74%

Constata-se nos dados, da tabela acima, que a divulgação dos resultados carece de
maior investimento. Quando os alunos são chamados para discutir os resultados, uma parte
deles não fica no auditório, logo no início da fala da CPA. Tanto que 69% dos alunos
responderam a avaliação, mas uma pequena parte não se interessa pelos resultados e
apresentação das mudanças.
O Relatório que é posto no MEC fica disponível para os alunos no site da instituição
e impresso na Coordenação de Ensino e Extensão. Também, os coordenadores ficam
encarregados de comunicar aos alunos o atendimento de suas reivindicações sempre que a
Mantenedora, ou Direção Geral investe no atendimento da demanda da avaliação.
Os professores avaliaram o seu conhecimento sobre o processo de execução da
avaliação externa, ano 2013.
Conhecimento do Processo de Autoavaliação Institucional.
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

ÓTIMO/BOM%
80,00
80,00
94,44
100,00
100,00
86,66
90,00
100,00

REG.%
20,00
20,00
5,56
0,00
0,00
13,33
10,00
0,00

INSUF.%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Os dados da tabela, acima, não são diferentes dos anos de 2011 e 2012. Eles revelam
que é preciso que a CPA apresente o processo da avaliação aos professores dos cursos de
Administração, Ciências Contábeis e Estética e Cosmética com mais foco. A CPA dialoga o
ano todo com todos os segmentos que direta ou indiretamente contribui para o sucesso da
qualidade da formação oferecida pela Faculdade UNIGRAN CAPITAL. Além de discutir e
solicitar sugestão para as cinco fases em que a avaliação institucional é realizada, adequa os
instrumentos ano a ano.
Em relação ao conhecimento dos professores dos resultados da Avaliação
Institucional, tem-se que:
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Conhecimento dos resultados da avaliação externa Faculdade UNIGRAN CAPITAL
ÓTIMO/BOM%
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

80,00
80,00
100,00
100,00
100,00
86,67
90,00
93,75

REG.
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
13,33
10,00
0,00

INSUF.%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,25

Os resultados da avaliação são totalmente discutidos com os professores, inclusiva a
avaliação por disciplina é realizada em cada semestre e o professor recebe seu envelope,
individualmente. Esse resultado vem muito próximo dos anos 2011 e 2012. É preciso dialogar
com os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Estética e Cosmética e
Psicologia.
Os mesmos questionamentos foram feitos aos coordenadores e o resultado foi que
100% deles tanto conhece o processo de Autoavaliação Institucional, como conhece os
resultados da avaliação externa Faculdade UNIGRAN CAPITAL (Conceitos do MEC/ ENADE).

COORDENADOR AVALIA CURSO
1-Avalie seu conhecimento do processo
Autoavaliação Institucional.

de

2-Avalie seu conhecimento dos resultados da avaliação
externa Faculdade UNIGRAN CAPITAL (Conceitos do
MEC/ ENADE).

ÓTIMO/BOM%

REG.%

INSUF.%

100,00

0,00%

0,00%

100,00

0,00%

0,00%

A tabela abaixo traz os resultados da avaliação dos professores em relação à sua
participação com direito de voz e voto nas discussões do Colegiado e do Núcleo Docente
Estruturante.iderança das discussões do Colegiado e Núcleo Docente Estruturante?
Participa com liderança das discussões do Colegiado e Núcleo Docente Estruturante?
ÓTIMO/BOM%
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física Licenciatura
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Estética e Cosmética
Psicologia
Radiologia

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,67
90,00
100,0

REGULAR%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,67
10,00
0,00

INSUFICIENTE.%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,67
0,00
0,00
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Os professores avaliaram de forma positiva, mostraram que participam com liderança
as reuniões de análise e decisões do NDE e Colegiado. Apontaram como 6%, REGULAR e
6% INSUFICIENTE, dos professores do CST Estética e Cosmética, e 10%, REGULAR do
Curso de Psicologia. Nessa questão, desde 2011 é muito bem vista pelos professores, mas em
2013 os resultados foram mais significativos.
Cabe, ainda, ressaltar que os alunos avaliam cada professor. Até 2012 os professores
não tinham seus nomes expostos. A partir de 2013, o professor é reconhecido e avaliado
quanto ao processo de ensino-aprendizagem, contemplando:


Apresentação com clareza pelo professor do Plano de Ensino disciplina
(objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, bibliografia).



Adequação da quantidade de informação (conteúdos) por aula.



Incentivo a participação, discussão e expressão de ideias durante a aula.



Coerência entre procedimentos de avaliação (provas, trabalhos) e o conteúdo das
aulas.



Avaliar a análise e comentários do professor sobre a avaliação depois de
aplicada.



Articulação dos conteúdos da disciplina com a formação profissional.



Avaliação da relação Professor X Aluno?

O Coordenador de cada curso organiza a avaliação de cada professor em um
envelope e discute com cada um os resultados. Se o aluno avaliar seu desempenho abaixo da
média, o coordenador e ele dialogam sobre os fatores que levaram ao resultado e tomam
medidas cabíveis para a melhoria do ensino oferecido, assim como a melhoria no
relacionamento com os alunos, com os pares e com a gestão.
Caso o professor obtenha uma rejeição grande por parte dos alunos, é chamado na
Coordenação de Ensino e Extensão e é acompanhado de perto para superar as dificuldades.
Segue no quadro abaixo a síntese do movimento da CPA em 2013 e propostas para
2014.
Objetivo Geral: consolidar na Faculdade UNIGRAN CAPITAL o processo de
avaliação institucional como prática de reflexão de suas fragilidades e potencialidades,
buscando aprimorar seu desempenho rumo à qualidade esperada pela sociedade, como
também atender o estabelecido pelo Sistema nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES.
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Quadro 23: Avaliação e proposições da Avaliação Institucional
Objetivos

Ações Realizadas

Realizar
a Reuniões gerais da CPA.
avaliação
interna
da Análise dos resultados do ano
Faculdade
2013 e preparação para a
UNIGRAN
avaliação de 2014.
CAPITAL.
Sensibilização dos discentes e
docentes para os objetivos da
avaliação interna orientada
pelas dimensões do SINAES.

Resultados alcançados
Fragilidades Potencialidades
A percepção dos Adesão
de
discentes sobre a 100%
dos
avaliação como professores
e
algo que toma coordenadores
tempo.
no trabalho de
conscientização
da realização da
Avaliação
Interna.

Adequar
os
questionários
para
melhor
conduzir
as
mudanças
necessárias para
a qualidade do
ensino a ser
desenvolvida na
IES.

A CPA realizará uma
reunião com os alunos
de cada curso para que
eles compreendam os
propósitos e ajudem a
disseminar a cultura da
avaliação entre seus
colegas.
Realizar a avaliação
interna seguindo as 5
fases do Regimento da
CPA e envolver os
gestores, alunos, NDEs e
Colegiados de Curso

Realização
da
Avaliação
Interna
por
meio
de
questionários online.
Organização de uma escala de
uso dos computadores para os
discentes responderem os
questionários.
Tabulação e organização dos
dados em tabelas.

Analisar e
refletir os
resultados da
avaliação
interna.

Ações propostas/2014

Reformular os formulários e questionamentos
da avaliação interna
online.
Apresentar por
dimensão.
Realização de reuniões de
Disponibilização O interesse de Produzir a síntese dos
estudo dos resultados da
de tempo dos
todos, após
resultados da avaliação
avaliação interna com todas as professores,
visualizarem os por meio de PowerPoint
coordenações de curso e seus coordenadores e resultados por e refletir nas reuniões
respectivos colegiados.
demais
participar da
com os coordenadores
Divulgação e análise dos resul seguimentos da
discussão e
docentes e discentes, por
tados da Avaliação para todos Faculdade para
utilizar os dados curso.
os segmentos da Faculdade.
análise dos dados. para melhoria
do ensino.
Realizar encontros com
a gestão, os NDEs e
Colegiados de Curso
para análise dos dados
consolidados e apurar as
mudanças necessárias
indicadas pela avaliação
interna.
Elaboração do Plano de
Melhoria de cada curso.
Análise dos questionários em Não há
reunião da CPA com os
fragilidade neste
NDEs, Coordenadores de
item.
curso e de Ensino e Extensão e
Direção Geral

O interesse de
participação dos
coordenadores e
NDEs na
adequação dos
instrumentos de
coleta de dados.

Readequar os
questionários seguindo
as dimensões do
SINAES e itens
considerados nos
formulários de
Avaliação da CONAES.
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Resultados alcançados
Fragilidades Potencialidades
Elaborar
A lógica das dez
Produção de tabelas e gráficos O tempo da
relatórios
dimensões do
que estimulem os docentes e comunidade
parciais
de discentes a fazer a leitura e
acadêmica, muito SINAES ao
análise
dos participar com sugestões de
orientar a
escasso para
resultados,
melhoria do processo de
debater com mais análise da
avaliando
o educação oferecida.
calma a vivência avaliação dos
cumprimento
Elaboração do Relatório de
da Faculdade das aspectos
da missão da Autoavaliação para o MEC
institucionais
10 dimensões
Faculdade,
a com a participação de todos os orientadas pelo
sobre os quais é
fim de apurar as
preciso emitir
segmentos.
SINAES.
ações
de
juízo de
melhoria
da
Valor.
qualidade
de
educação
oferecida
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas/2014
Analisar criticamente os
dados da autoavaliação e
da avaliação externa e
gerar informações e
conhecimentos
produzidos por meio de
reflexões indutoras de
melhoria da qualidade;
Formular propostas para
a superação das
deficiências encontradas
na proposta da
Faculdade, com base nas
análises e produzidas
nos processos de
avaliação.

3.8.1 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2014
Na concretização dos seus propósitos institucionais, e, levando-se em consideração
os princípios e metas constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI (2011-2015),
do Projeto Pedagógico Institucional, a equipe da CPA apresenta o quadro-síntese, apontando
os principais objetivos e respectivas ações em todas as dimensões propostas no roteiro de
auto-avaliação estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), com a finalidade de Institucionalizar o processo de avaliação a fim de torná-lo
condição para a oferta de ensino superior com qualidade. Na dimensão 8, Avaliação
Institucional deste Relatório estão previstas as ações da CPA para 2013. O quadro abaixo
amplia as ações previstas, contemplando-as nas dimensões abaixo relacionadas:
Quadro 24: Propostas para 2014
Dimensões

Missão e Plano de
Desenvolvimento
Institucional - PDI

Objetivos
Ações
Ampliar a compreensão dos Realização uma oficina sobre a gestão de curso e a
coordenadores de curso de como integração entre PDI, PPI e PPC.
trabalhar a integração entre PDI,
PPI e PPC.
Realização de oficinas para os professores
compreenderem o desdobramento do PDI, PPI nas
Discutir a Missão da Faculdade atividades de extensão e pesquisa.
UNIGRAN CAPITAL e sua
identificação com o PDI em relação Apresentação para os alunos a missão da IES e
ao seu compromisso com a mostrar na síntese do PDI e PPI e o reflexo na sua
formação de qualidade, com suas formação, identificando a relação com suas
finalidades e inserção regional e/ou finalidades, compromisso com a qualidade de
nacional na contemporaneidade.
aprendizagem.
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Dimensões

Objetivos
Ações
Orientar
os
alunos
como Reunião de estudo com a Direção Geral sobre a
acompanhar e compreender o missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e sua
Projeto de Curso e planos de Ensino identificação com o PDI em relação ao seu
de cada disciplina..
compromisso com a formação de qualidade, com
suas finalidades, valores, visão de futuro e inserção
regional e/ou nacional na contemporaneidade.
Explicação pelos professores do Plano de Ensino
para todos os alunos e sua relação com a missão e
finalidades e compromisso da Instituição e dos
discentes com a formação de excelência.
Capacitar os professores sobre o
desdobramento das políticas do PDI
e PPI em seus projetos de Curso e
plano de ensino.
Informar a comunidade acadêmica
sobre o Plano de Desenvolvimento
Institucional e sobre o PPI.

Apresentação e discussão com os alunos do Projeto
de Curso, não só no início do curso com os
calouros e somente nas primeiras aulas dos
veteranos, mas durante discussões sobre o
planejamento do curso, quando o NDE se reúne e
aprova no Colegiado determinadas decisões. É
preciso repassar aos alunos as adequações.
Realização pela CPA de uma palestra para todos
alunos sobre a hierarquia dos planejamentos e os
principais pontos do PDI, PPI e Plano de Curso e os
desdobramentos no Plano de Ensino dos
professores.

Realizar reunião de estudo sobre do PDI e PPI com
Discutir constantemente com os o Colegiado e coordenação de curso para
alunos, professores, coordenadores adequações secundárias.
e
demais
funcionários
a Adequar os projetos de Curso e plano de ensino de
compreender a Missão, valores e acordo com o PDI e PPI.
visão de futuro da instituição e seu Adequar os projetos de Curso e plano de ensino de
desdobramento no fazer pedagógico acordo com o PDI e PPI.
e administrativo diário.
Fixar a missão em vários espaços ocupados pelos
discentes, docentes, comunidade em geral e demais
pessoas.
Debater o contexto social do compromisso da
Faculdade assumido por meio de sua missão e sua
tradução na prática social.

Políticas para:
Ensino, Pesquisa,
Extensão e PósGraduação

Discutir o encontro entre teoria e Realização curso sobre: “gestão da sala de aula no
prática na gestão da aula no ensino e Ensino Superior”.
a aprendizagem dos alunos.
Realização de curso sobre a Gestão da Portaria
385/2013 sobre o atendimento à Acessibilidade
Discutir cada curso em relação aos para além da estrutura Física.
demais perante os resultados da Elaboração de um Programa de capacitação dos
avaliação interna e externa.
professores e funcionários.
Encaminhar roteiro para que cada curso elabore o
seu Plano de Melhoria pautado no s resultados da
Avaliação Institucional.
Estimular os Núcleos Docentes Estruturantes a
avaliar os projetos pedagógicos constantemente.
Constituir um grupo de trabalho para avaliar as
ações voltadas para a promoção do ensino, da
pesquisa e da extensão para 2014.
Regulamentar a Pesquisa e Iniciação Científica no
âmbito institucional.
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Dimensões

Responsabilidade
Social

Comunicação com a
Sociedade

Objetivos
Ações
Desenvolver a Pesquisa com Elaborar e propor Projetos de Iniciação Científica.
Iniciação Científica e, também de e prever a extensão na devolutiva social de seus
forma Interdisciplinar.
resultados à sociedade local.
Avaliar a concepção da extensão e a Pensar a prática da extensão como devolutiva social
articulação dessas atividades com o à sociedade advinda da pesquisa e produção do
ensino, com a pesquisa e com as conhecimento.
demandas sociais.
Conhecer cada docente focando as Levantar e agrupar todos os indicadores que
fragilidades e potencialidades para possibilitam a avaliação do docente: titulação;
superação e investimentos.
dedicação à instituição, produção científica;
técnicas; notas obtidas na Avaliação institucional
pelos alunos, avaliação da coordenação do curso e
da direção acadêmica.
Repassar para cada docente o resultado de sua
avaliação individual, pelos alunos.
Capacitar o corpo docente nas Elaboração do planejamento de capacitação
indicações da avaliação Institucional. docente da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Selecionar as Instituições em que Promover reuniões com representantes dos diversos
caiba a integração com os cursos segmentos da sociedade a fim de estabelecer
oferecidos para uma ação coletiva parcerias para ações de responsabilidade social.
social.
Acompanhar junto a cada curso a elaboração de um
plano de extensão que inclua o compromisso social
Realizar ações de responsabilidade da Faculdade UNIGRAN CAPITAL delineado em
social, contribuindo para a inclusão seu PDI.
social, para o desenvolvimento
regional e nacional, com a Elaboração de projetos de responsabilidade social
promoção da cidadania, à defesa do no âmbito de cada curso privilegiando:
meio ambiente, da cultura e da arte. - acessar conhecimento, técnicas e cultura para a
sociedade no âmbito específico de cada curso e
Aproximar dos alunos do ensino também de forma interdisciplinar.
médio da escola pública e da - estabelecimento de relações com as instituições
comunidade mais vulnerável e públicas, culturais, educativas, ONGs, SENAI e
oferecer conhecimentos e serviços SENAC e universidades públicas para fins de
que contribua para a formação da execução de ações de responsabilidade social.
cidadania.
- executar ações de responsabilidade social voltadas
para o desenvolvimento da democracia, à promoção
da cidadania e à atenção de setores sociais
excluídos, tais como:
- Movimento no ginásio Elias Gladia com a
presença de odos os cursos atendendo a
comunidade no campo da saúde, estética, meio
ambiente, ginástica, jogos virtuais, atividades
infantis, informações sobre os alimentos
industrializados, o papel da radiação, como abrir
uma empresa, dentre outros.
Oferecer aulas e orientações no campo da Língua
Portuguesa e Matemática aos alunos do Ensino
Médio público.
Realizar testes vocacionais de Inteligência
Específica, Fluência verbal; Precisão aos alunos do
ensino médio da escola pública.
Promover a Feira das Profissões e trazer os alunos
do ensino médio da escola pública.
Avaliar a a imagem da instituição Constituir um grupo de trabalho para elaboração de
nos meios de comunicação.
um Plano de atividades para este ano de 2014.
Propor ações que fortaleçam a imagem
institucional, utilizando da tecnologia da IES.
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Dimensões

Objetivos
Ações
Aproximar da comunidade por meio Realização de um trabalho intenso da imagem da
dos eventos e reforço de sua Instituição na comunidade, uma imagem positiva
imagem.
pelos cinco anos de inserção da Instituição nos
problemas locais e regionais, sobretudo de ordem
Intensificar a comunicação interna e social, como os projetos de extensão que realiza.
externa, utilizando da tecnologia da
IES com qualidade.
Criação de mecanismos na busca da participação
sistemática da sociedade nos eventos realizados
pela universidade, objetivando a sustentação da
imagem da Instituição junto à própria sociedade e
entidades parceiras e seus projetos.
Utilização dos veículos de comunicação local e
regional na divulgação dos projetos e das suas
ações.
Proporcionar aos docentes e Realizar encontros e debates com os funcionários e
o professores sobre o Plano de Cargo e carreira,
Políticas de Pessoal e técnico-administrativos.
conhecimento e entendimento do incluindo detalhamento sobre os critérios de
Carreira
Plano de Carreira Institucional.
seleção e progressão e o reflexo disso em seus
salários.
Avaliar o Plano de Gestão e sua Realizar reunião com a participação de
adequação para o cumprimento das representantes dos docentes, pessoal técnicometas institucionais descritas no administrativo e dirigente para discussão e
PDI.
apresentação de propostas de melhoria, respaldado
na análise das dez dimensões vivenciadas pela IES.
Revisão e atualização do Regimento da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL
Ampliação do convênio saúde para o atendimento
odontológico.
Oferecimento bolsas para os funcionários cursar o
Ensino Superior na própria Instituição.

Organização e
Gestão da Instituição

Adequação os regulamentos do Estágio, Atividades
Complementares, atividades de Extensão e
Pesquisa.
Avaliar a infraestrutura física, Ocupação
do espaço novo pela parte
acadêmica e tecnológica para o administrativa, de acordo com as necessidades de
atendimento das atividades de atendimento ao aluno.
ensino, pesquisa e extensão.
Realizar mudanças para ocupar o espaço novo já
Avaliar a adequação dos locais de construído na área administrativa.
e
serviços
de
Infraestrutura Física convivência
alimentação.
Climatizar as salas de aulas para Instalação de aparelhos de ar condicionado em
contribuir para o conforto e todas as salas de aula.
rendimento maior nos estudos.
Instalar elevador específico para o Instalação de elevadores com leitura em “braile”.
atendimento da acessibilidade.
Ampliar o acervo bibliográfico, Aquisição de equipamentos, computadores, acervo
atendendo as necessidades de cada bibliográfico contemplando para além da
curso.
bibliografia básica e complementar de cada curso.
Biblioteca
Acessar o aluno à TICs.

Ampliação de computadores com internet na
biblioteca para que o aluno possa usufruir da
tecnologia em seus estudos.
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Dimensões

Planejamento e
Avaliação

Política de
Atendimento ao
Aluno

Sustentabilidade
Financeira

Objetivos
Ações
Sensibilizar
a
Comunidade Apresentar no primeiro trimestre de 2014 o
acadêmica quanto a importância do Relatório Final da CPA/2013 para os
processo de avaliação institucional. coordenadores e respectivos colegiados e os
compromissos a serem vivenciados para o
Envolver a comunidade acadêmica cumprimento da missão da Faculdade UNIGRAN
no
acompanhamento
de CAPITAL.
desempenho institucional.
Verificar a efetividade e a relação Realização de uma reunião com 5 alunos de cada
dos planos de ação da instituição sala para que eles ajudem a disseminar a cultura da
com as propostas pedagógicas dos avaliação entre seus colegas frente a missão desta
cursos
IES.
Realização da avaliação interna seguindo as cinco
Promover o acompanhamento do fases do Regimento da CPA.
planejamento
institucional Promoção de reuniões e debates sobre as propostas
relacionados à prática educativa.
pedagógicas dos cursos e sobre as práticas
educativas vivenciadas em relação às propostas de
ações elencadas no Relatório da CPA.
Envolver toda a comunidade interna Encaminhamentos e discussão dos resultados da
em busca de planejar ações que autoavaliação no CONSEPE e CONSUL.
encaminhem o ensino e a Socialização dos resultados do Relatório da CPA
aprendizagem de excelência.
com os alunos, professores, NDEs e Colegiado de
Curso.
Construir o Relatório da CPA de Construção do Relatório da CPA de forma
forma participativa.
participativa com os NDEs e leitura final pelos
colegiados de curso.
Avaliar as políticas de acesso, Avaliar as propostas de ações a serem
seleção
e
permanência
dos desenvolvidas para reduzir a evasão e da
estudantes na instituição.
inadimplência e maximizar a permanência do aluno
Inserir os alunos na Iniciação na Instituição.
Científica e nas atividades de Fortalecer o Núcleo de Apoio Discente,
extensão.
contratando um psicólogo para coordenar e
propiciar o acesso dos discentes para atendimento e
Avaliar os indicadores relativos a encaminhamentos a órgãos específicos.
evasão, manutenção de alunos,
inserção no mercado de trabalho e Acompanhar por meio de relatórios a participação
tempo médio de conclusão.
dos alunos em atividades extracurriculares no
intuito de identificar quais atividades provoca mais
interesse entre eles.
Acompanhar o desenvolvimento das políticas de
Monitoria e Iniciação científica, acompanhamento
do egresso, nivelamento e atendimento pedagógico
e psicológico oferecidos aos alunos.
Avaliar as ações e políticas de Promover reuniões com os funcionários técnicocaptação e alocação de recursos pela administrativos e docentes para discussão sobre as
instituição.
ações a serem priorizadas em 2013, diante das
propostas de ações previstas no Relatório da CPA.
Analisar o investimento e a
distribuição de recursos para Realização das propostas prevista para 2014 na
projetos de ensino, pesquisa e análise de cada Dimensão.
extensão no ano de 2012.
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3.9 DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Os estudantes da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é a razão de ser da Instituição.
Cada Dimensão analisada e pensada neste Relatório teve como foco oferecer uma formação
de qualidade social a eles e essa pretensão exige condições materiais, de inclusão e de
afetividade para que ele possa vivenciar o foco da IES que é o ensino, pesquisa e extensão.
Para tanto, o estudante tem uma série de atendimentos especializados, descritos nesta
Dimensão deste Relatório e conta com a atenção individual da coordenação que orienta sua
matrícula e ajuda-o na condução de seus estudos. Também encaminham, quando necessário,
para atendimentos nos campos psicopedagógicos, de monitoria e nivelamento, visando o
encaminhamento de valorização de suas possibilidades e superação de suas dificuldades.
As formas de acesso à Faculdade UNIGRAN CAPITAL ocorrem por:
 Processo Seletivo próprio;
 Transferência;
 Portadores de diploma do curso superior;
 Seleção pelo PROUNI;
 Seleção pelo ENEM;
 Complementação curricular, isentos do processo seletivo, estando a sua matrícula
condicionada à existência de vaga conforme o Regimento e a legislação em
vigor.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL mantém um programa próprio de bolsas de
estudos totais e parciais. São contemplados 06 com 100% do valor. Com essas bolsas os
acadêmicos atuam como estagiários com trabalho administrativo, como auxiliar de
laboratórios, em atividades de extensão, em iniciação científica, monitorias, atividades
articuladas com o setor produtivo ou serviços de voluntariado, além é claro dos
comprovadamente carentes. Ainda, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL concede descontos
entre 15% a 30% de acordo com os convênios firmados expressos no quadro abaixo:
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Quadro 25: Convênios e parcerias UNIGRAN CAPITAL

ACICG (Associação Comercial)
BANCO DO BRASIL
BASE AEREA DE C. GRANDE
BOMBEIROS
CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICOS
CMO
CONSELHO DE CONTABILIDADE CRC/MS
CORREIOS
CREF
ESCOLA GOVERNO
FEMSA
GRUPO SMAFF
MRV – FACIL CONSULTORIA
PERKAL
POLICIA CIVIL
PREFEIT. DE CAMPO GRANDE
PREFEITURA SIDROLANDIA
PROTEGE S/A
REDE TENDÊNCIA
SANTA CASA
SICREDI
SINDJUFE/MS
SINPOL
SINTERMS

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
25%
30%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

PÓS GRAD
PRESENCIAL
20%
20%
15%
15%
20%
15%
20%
15%
15%
15%
15%
20%
15%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
20%
15%
20%
20%
15%

De acordo com o Departamento Pessoal, ao todo são 24 convênios, cobrindo 230
alunos beneficiados com o desconto entre 25% e 30%. A IES aderiu ao PROUNI – Programa
Universidade para Todos, para que sejam contemplados com bolsas de estudo os alunos
comprovadamente carentes na forma da Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005, contemplando
no ano de 2013, o quantitativo de 71 bolsas com cobertura de 100% da mensalidade do curso
escolhido e 88 bolsas com cobertura de 50% da mensalidade, totalizando 159 bolsas
negociadas. No Programa Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, esta Faculdade selou
371 bolsas. No Programa Vale Universidade do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
estão contemplados 37 alunos.
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3.9.1 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, em consonância com sua missão e, a partir
do contexto histórico e geográfico de Mato Grosso do Sul, mais precisamente na capital
Campo Grande, estabelece claramente como finalidades no seu Plano de Desenvolvimento
Institucional “Formar profissionais competentes, com autonomia intelectual e capacidade de
atuarem no mundo do trabalho, atendendo as demandas sociais. Formar profissionais aptos
para enfrentar, com êxito, as exigências de competência e qualidade do mercado, capaz de se
adequar às mudanças sociais, científicas e tecnológicas e exercer a cidadania com ética e
responsabilidade”.
No sentido de promover a formação de profissionais de nível superior e motivar a
permanência do estudante nos cursos, a Faculdade vem estimulando atividades criadoras para
qualificar o ensino e para propiciar a descoberta de novos conhecimentos. Uma das formas
encontradas pela Instituição é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo oferecendo condições para nivelamento e
aperfeiçoamento do seu corpo discente, sobretudo ao recém-ingresso, que integra o contexto
universitário muitas vezes com limitações e defasagens na aprendizagem desde o ensino
médio.
O Projeto Recém-Ingresso na UNIGRAN CAPITAL vem ao encontro das
necessidades dos acadêmicos recém-chegados na Faculdade, que diante de um universo de
possibilidades, o saber técnico-científico torna-se foco principal para uma carreira profissional
promissora. Assim, a Faculdade confirma dentro dos valores definidos no PDI, PPI e PPC o
foco central no aluno, ou seja, ele é o centro da Instituição. O trabalho está voltado para o seu
desenvolvimento pessoal, profissional e social.
Diante do contexto educacional, o presente Projeto objetiva então favorecer a
familiarização e o entrosamento dos novos acadêmicos com os colegas veteranos de curso e
professores. Palestras e cursos são oferecidos aos acadêmicos como forma de treinamento e
capacitação para orientá-los no decorrer das aulas. Além dos acadêmicos, os pais dos
mesmos, são convidados para conhecer os professores e o ambiente universitário de cada
curso, confirmando a filosofia da UNIGRAN CAPITAL de promover um contexto
universitário sadio, qualificado e de acolhimento.
O programa de nivelamento é realizado pela Faculdade UNIGRAN CAPITAL e tem
como objetivo geral proporcionar ao ingressante o vínculo cognitivo e afetivo do aluno com a
Instituição, por meio de acompanhamento pedagógico para minimizar os impactos causados
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pela transição do ensino médio para o universitário. O Programa tem ainda os seguintes
objetivos específicos:


motivar os acadêmicos para a aprendizagem por meio de palestras educativas;



desenvolver atividades pedagógicas que possibilitem o enriquecimento científicoartístico e cultural do recém-ingresso em áreas de conhecimento consideradas
essenciais para o bom desempenho acadêmico;



oferecer ao recém-ingresso cursos de Língua Portuguesa e Matemática, a fim de
possibilitar seu aperfeiçoamento em conteúdos considerados essenciais ao bom
desempenho desse aluno no ensino superior, fortalecendo-o nos pré-requisitos
essenciais à sua permanência no Ensino Superior.

O Núcleo de Apoio Discente – órgão que tem como objetivo permitir o
acompanhamento do processo de melhoria contínua da interação do estudante com o sistema
de ensino, visando seu crescimento acadêmico, pessoal e profissional recebendo e
encaminhando suas solicitações, esclarecendo-o e conscientizando-o quanto aos seus direitos
e deveres bem como os serviços e benefícios proporcionados pela Instituição.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL, ainda possui como apoio às atividades de
ensino, pesquisa e extensão e as atividades-meios da Instituição, sendo eles:


Secretaria Geral que tem sob sua responsabilidade a coordenação de seu
expediente, o registro e o controle acadêmico;



A Biblioteca - instrumento técnico-cultural e científico a serviço da comunidade
acadêmica;



O Centro de Processamento de dados que tem por finalidade dar suporte às
atividades de ensino, pesquisa e extensão e às de controle acadêmico;



A Ouvidoria - tem por finalidade estabelecer um elo entre a comunidade - externa
e interna - e a Diretoria Geral da Faculdade, objetivando tornar ágil a
administração e aperfeiçoar a democracia na relação com a sociedade, garantindo
aos usuários da Instituição a proteção e defesa dos seus direitos;



Comissão de Vestibular - órgão diretamente subordinado a Direção Geral da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL, tem por finalidade a coordenação e a
realização de processos seletivos para os cursos de graduação na conformidade a
legislação e normas vigentes;
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3.9.2 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL
A Instituição teve reunião com União Estadual de Estudantes de Mato Grosso do Sul
– UEE, com a finalidade de negociar a carteirinha de estudante e auxiliar na organização de
um órgão de representação estudantil, tais como: Diretórios Acadêmicos – D.A ou Centros
Acadêmicos – C.A, denominação a ser escolhidas pelos discentes, e que têm sua organização
e atribuições fixadas em regimentos próprios elaborados e aprovados de acordo com a
legislação vigente.
Neste momento, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL não tem o Diretório Acadêmico
ativo, os alunos não mostraram interesse em criar a sua representatividade aqui dentro da
Instituição. No entanto, esta Instituição está de portas aberta para apoiar a criação e propicia
as condições materiais de funcionamento.
Os representantes estudantis integram os órgãos colegiados da IES, na proporção
estabelecida pelo Regimento, e são indicados pelos Diretórios Acadêmicos ou Centros
Acadêmicos, devendo preencher os seguintes requisitos: ser aluno regularmente matriculado e
não ser aluno reprovado. O não preenchimento desses requisitos, em qualquer tempo, implica
na perda de mandato. Os mandatos têm duração de dois anos, permitida a recondução.
O Colegiado de Cursos estabelece a representatividade discente, sendo que o
mandato é de um ano, não sendo permitida a recondução. A representatividade discente é
sempre ouvida pelos professores e coordenadores, uma vez que a filosofia da Instituição é a
participação irrestrita de todos os segmentos, o que proporciona um diálogo franco e aberto
com os discentes e propicia uma formação voltada para os princípios democráticos e de
construção da cidadania.

3.9.3 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL entende ser de suma importância o
acompanhamento de seus egressos, pois como formadora de profissionais e cidadãos que
atuam na sociedade, acredita que o desempenho desses ex-alunos contribui e dá uma
devolutiva à IES para se autoavaliar e rever suas ações.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL teve no final de 2011 sua primeira turma de
egresso, a qual será acompanhada pelas coordenações de curso, coordenação de Ensino e
Extensão. A forma de comunicação é um cuidado que a IES tem para garantir esse
intercambio com os ex-alunos. Por meio do site, ou por material impresso, a instituição
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mantém contato com os egressos, oferecendo-lhes informações que vão desde a oferta de
cursos de pós-graduação, até a realização de eventos acadêmicos e sociais, além das redes
sociais. Outra forma de contato é a mala direta por meio de correio eletrônico, que permite à
IES apresentar aos seus egressos as novidades na sua área de atuação.
A partir deste ano de 2013, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL implementou o
projeto "UNIGRANCAPITAL: Egresso", como uma das fontes de informação da Avaliação
Institucional com o objetivo coletar dados sobre seus cursos e da própria instituição para a
melhoria da qualidade educacional, reorientar suas atividades acadêmicas e, ao mesmo tempo,
assegurar um canal de comunicação junto aos seus ex-alunos, tendo em vista satisfazer
interesses da comunidade.
Outra proposta nesse acompanhamento é propiciar aos egressos, oportunidades de
atualização profissional e formação continuada, mediante a oferta de cursos e diversos
eventos (encontros, seminários), bem como, informações sobre as atividades e programas da
Instituição.
Solicitou-se do egresso preenchimento de um questionário em que uma parte das
questões coletará informações pessoais, acadêmicas e mercado de trabalho e outra parte coleta
dados sobre a organização do currículo no curso de cada um na UNIGRAN CAPITAL.
Participaram 67 egressos, resultando nos dados abaixo:
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS, ACADÊMICAS E MERCADO DE TRABALHO
Os egressos que responderam o questionário foram em número de 67 e concluíram a
faculdade em 2012. A maioria são egressos de Educação Física.
O percentual de 77% afirmaram que os estudos realizados no curso os amparam
profissionalmente e 60% estão empregados na área de formação.
Outra questão foi levantar o sexo dos participantes, conforme pode se ver no gráfico
abaixo, 63% são do sexo masculino e 37% feminino.
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Gráfico 34: Egresso – sexo.

Em relação à idade dos egressos participantes obteve-se o seguinte resultado: A
maioria está na faixa etária entre 25 e 35 anos. Somados os egressos de 18 a 24 anos e de 36 a
50 anos, têm-se 60%.
Gráfico 35: Idade dos egressos participantes

O gráfico abaixo, representa os dados sobre o estado civil dos egressos.
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Gráfico 36: Estado Civil

Os egressos se dividem dos diversos estados civil, 40% são solteiros e 33% casados.
Em relação ao trabalho, a maioria está empregado, 22% trabalham como autônomos e o
restante são servidores públicos.Estes estão representados no gráfico abaixo:
Gráfico 37: Forma de contrato de trabalho

A seguir têm-se os dados das áreas de atuação dos egressos, conforme gráfico
abaixo.
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Gráfico 38: Área de atuação

De acordo com os dados, três áreas são principais no acolhimento dos egressos:
Serviços, Pública e Comércio.
A faixa salarial é um pouco preocupante, pois 77% dos egressos afirmam ganharem
abaixo de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme está representado no gráfico abaixo. Apenas,
18% dos egressos ganham de dois mil a quatro mil reais.
Gráfico 39: Faixa salarial

Em relação à qualidade do corpo docente, eles afirmaram que:
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Gráfico 40: Qualidade do corpo docente

O corpo docente foi muito bem avaliado, 93% dos egressos os consideraram BOM e
Excelente, conforme pode se ver no gráfico acima.
Complementando a informação anterior, solicitou-se dos egressos a avaliação da
contribuição dos estudos realizados no seu curso para o seu auto desenvolvimento e aquisição
de novos conhecimentos.
Gráfico 41: Contribuição dos estudos para autodesenvolvimento e aquisição de novos
conhecimentos.
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Verifica-se

que

96%

dos

egressos

confirmaram

BOM

e

Excelente.

Aproximadamente 4% consideraram fraca contribuição.
Por unanimidade, os egressos afirmam que os conhecimentos adquiridos foram
importantes para que em sua vida profissional e os fez se sentir seguros para atuar com
autonomia.
Questionados sobre a empregabilidade no mercado de trabalho, 89% afirmaram que
tem chance em concorrer para ocupar uma vaga, uma vez que os conhecimentos adquiridos
lhes dão segurança e sabedoria para competir no mercado de trabalho.
Também, levantou dados sobre a continuidade dos estudos. O percentual de 92,%
dos egressos quer fazer uma Pós Graduação. Dentre eles, 37% já está cursando a Pós
Graduação e 63% pretender cursá-la, mas estão procurando especificidades do campo de
formação.
Questionados sobre: Por que a opção da pós-graduação? Eles responderam:
Gráfico 42: Por que a opção da pós-graduação

Observa-se no gráfico que 55% dos egressos afirmaram que a opção por cursar a Pós
Graduação deve a outras razões, as quais são mostrar interesse pelos estudos no âmbito do
trabalho e familiar, ser valorizado no emprego, inclusive com um percentual financeiro,
especializar em um campo da profissão que já exerce. Outra opção significativa é que 29,5%
dos egressos afirmaram optar pela Pós Graduação com a finalidade de aprimorar seus
conhecimentos e 11,11% dos egressos entendem ser, hoje, uma exigência do mercado de
trabalho. Em menor percentual está 7,4% dos egressos que querem seguir carreira acadêmica,
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iniciando seu primeiro passo no curso Lato Sensu e depois entrar no mundo da pesquisa por
meio dos cursos Stricto Sensu.
2. EM RELAÇÃO A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE CURSO NA
UNIGRAN CAPITAL
Os egressos questionados sobre a correspondência entre as aulas teóricas e práticas
avaliaram que:
Gráfico 43: Correspondência entre as aulas teóricas e práticas

Verifica-se no gráfico que 77,77% dos egressos avaliaram a correspondência entre as
aulas teóricas e práticas como EXCELENTE e BOM.; os demais como REGULAR.
Dando sequência à coleta de dados sobre o egresso, perguntou-se: Relação
professor/aluno no que se refere ao atendimento de dúvidas. Observa-se, no gráfico a seguir,
que 77,8% dos egressos afirmaram ser EXCELENTE e BOM e 22,,2% avaliaram como
REGULAR. Esses resultados serão discutidos em reuniões dos professores.
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Gráfico 44: Relação professor/aluno no que se refere ao atendimento de dúvidas.

A Instituição também quis conhecer a avaliação do egresso em relação ao
atendimento pessoal administrativo. Esse atendimento foi reconhecido por 93% dos egressos
como EXCELENTE e BOM, os demais avaliaram com REGULAR e PÉSSIMO.
Gráfico 45: Avaliação do egresso em relação ao atendimento pessoal administrativo

A seguir os egressos avaliaram se as atividades práticas de campo de estágio
trouxeram aprendizagem.
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Gráfico 46: Atividades práticas de campo de estágio trouxeram aprendizagem.

O percentual de 77,8% dos egressos afirmaram ser EXCELENTE e BOM as
atividades práticas de campo de estágio em relação à ampliação da aprendizagem e 14,8%
avaliaram como REGULAR e 7,4% avaliaram como FRACO. Esses resultados serão
discutidos em reuniões dos professores.
A Instituição também questionou se os egressos reconheciam a qualidade das
Atividades Complementares indicadas e oferecidas pela própria Instituição.
Gráfico 47: A qualidade das atividades complementares
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Observa-se no gráfico acima, que dos 67 alunos, 67% confirmaram a qualidade das
Atividades Complementares entre BOM e EXCELENTE, 22% afirmaram ser REGULAR e
11% consideraram FRACO e PÉSSIMO. Esses resultados serão discutidos com os
professores, coordenadores e Direção Geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Em relação ao ganho que as atividades de extensão trouxeram aos egressos têm-se
que:
Gráfico 48: As ampliação dos conhecimentos por meio das atividades de Extensão.

Os egressos, também avaliaram se as Atividades de Extensão ampliam os
conhecimentos. De acordo com 66,6% dos egressos, consideraram que sim. Já, 11,1%
consideram REGULAR e 21% consideram FRACO E PÉSSIMO. Esse resultado é bem
compreensível. Foi no ano de 2013 que a Faculdade começou a intensificar atividades de
extensão.
Outra questão avaliada foi a competência do corpo docente da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL. Os resultados confirmam o objetivo da Instituição em buscar a excelência de seu
corpo docente, 93% dos egressos avaliaram como BOM e EXCELENTE e 7% como
REGULAR, conforme apresenta o gráfico abaixo.

155
Gráfico 49: Competência do corpo docente (domínio do conteúdo, recurso didático
pedagógico)

Os dados apresentados no gráfico, acima, comprovam que 92,6% dos egressos
avaliaram o período de integração do curso em que se formou como BOM e EXCELENTE e
7,4% confirmam ser REGULAR.
A coleta de dados segue indagando se o tempo de formação foi suficiente para a
profissionalização no campo do curso concluído. Segue os dados apresentados no gráfico
abaixo.
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Gráfico 50: A duração do curso, suficiência do tempo

Em relação ao tempo de formação, 92,5% dos egressos entendem que foi BOM e
EXCELENTE e 7,5% confirmam ser REGULAR. Essa questão cumpre o legislado para cada
curso. A Instituição, no âmbito de cada curso conduz adequações constantemente, assim como
otimização das ementas, rumo à excelência na formação dos estudantes.
Solicitou-se dos egressos uma avaliação geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
O gráfico abaixo traz o resultado atribuído pelos egressos.
Gráfico 51: Nota geral atribuída pelos egressos para a Faculdade UNIGRAN CAPITAL
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O percentual de 85% dos egressos avaliaram a Faculdade UNIGRAN CAPITAL, de
um modo geral, como EXCELENTE e BOM e 15% confirmam ser REGULAR.O percentual
de 89% dos alunos que estavam cursando em 2013; 97% os professores e 100% dos
coordenadores avaliaram a Faculdade nesse quesito, EXCELENTE e BOM. Esse resultado
representa os investimentos realizado na qualidade do ensino e da aprendizagem e na
infraestrutura de 2012 para 2013.
3. EM RELAÇÃO A INFRAESTRUTURA DA FACULDADE UNIGRAN
CAPITAL
A Instituição procurou avaliar a sua infraestrutura sob a ótica dos egressos. Os
gráficos a seguir apresentam os dados coletados.
Em relação à acessibilidade, constata-se que 67% dos egressos avaliaram a
infraestrutura como EXCELENTE e BOM.26% como REGULAR e 7% como FRACO.
A questão da acessibilidade na Faculdade UNIGRAN CAPITAL não fica tão visível
porque o número de alunos com deficiência é muito pequeno e são deficiências muito leves,
quase imperceptíveis. Portanto, não chama a atenção, mas a Instituição está atenta para ir
constantemente se adaptando para receber esse público.
Gráfico 52: Acessibilidade (atendimento às pessoas com deficiências especiais)

A Biblioteca da Faculdade foi avaliada por 81,5% egressos como EXCELENTE e
BOM e por 18,5% como REGULAR, conforme se pode visualizar no gráfico abaixo..
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Gráfico 53: Biblioteca.

Cabe destacar que a biblioteca sempre manteve seu acervo atualizado em
atendimento às bibliografias Básica e Complementar, dentre inúmeros periódicos. O que falta
é trabalhar mais com os alunos o acervo de cada curso, eles não tem o hábito de estudar na
biblioteca, mesmo com toda a comodidade oferecida.
A seguir foi solicitado aos egressos que avaliassem o sistema de comunicação com
os alunos de forma online. Esse questionamento foi respondo por 70% dos egressos como
EXCELENTE e BOM e por 30% como REGULAR, conforme gráfico a seguir.
Gráfico 54: Sistema de comunicação online com alunos
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O sistema online de atendimento ao aluno caia muito, dada a oscilação de energia.
Hoje está melhor, mas não sanado o problema.
A seguir os egressos avaliaram a capacidade dos laboratórios, em geral. Segundo,
74,% deles, os laboratórios são EXCELENTE e BOM e por 318,5% avalia como REGULAR,
e 7% como FRACO e PÉSSIMO, conforme gráfico a seguir.
Gráfico 55: Laboratórios

Os alunos criticam o fato de estudarem por meio de equipamentos determinado
conteúdo em dupla. Muitos solicitam materiais ide forma individual, nem sempre possível. O
uso dos laboratórios é realizado por turmas menores, enquanto um professor dá aula teórica,
um grupo vai para laboratório, alternando sala/laboratório e vice-versa.
Dando sequência à coleta de dados no que se refere à infraestrutura, os egressos
avaliaram a limpeza das dependências físicas da UNIGRAN CAPITAL.Dos egressos, 89%
consideram a Faculdade UNIGRAN CAPITAL, com plena condições de limpeza, os demais
11% a classificaram como REGULAR.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem muita preocupação com a higiene da
Faculdade. O percentual de 11% REGULAR exige o aumento do diálogo com os estudantes,
pois a Faculdade UNIGRAN CAPITAL é limpa duas vezes ao dia.
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Gráfico 56: Limpeza das dependências físicas da UNIGRAN CAPITAL.

A seguir a Instituição se preocupou coletar dados que revelassem as metas de vida
pessoal dos egressos. Para tanto, solicitou escolhas entre as alternativas apresentadas no
gráfico abaixo. Cabe lembrar que os egressos poderiam selecionar várias alternativas.
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Gráfico 57: Metas de vida

Entre as alternativas, quatro foram propositalmente colocadas para avaliar os valores
que a UNIGRAN CAPITAL e justamente essas foram as mais selecionadas conforme se
segue: 85% dos egressos optaram por fazer a Pós Graduação, logo em seguida da conclusão
de curso de graduação para adquirir novos conhecimentos; 59% para ser bem sucedido
financeiramente e para ter um estilo de vida que promova a saúde e 52% para ajudar outras
pessoas a melhorar suas vidas. Constata-se que a Faculdade está no caminho certo,
disseminando seus princípios, fundamentando a cultura organizacional rumo ao
desenvolvimento pessoal, profissional e social de seus alunos. Verifica-se nessas proposições
estão implícitas uma pedagogia que prima por uma formação de excelência oferecida aos
alunos, a valorização dos conhecimentos científicos na vida profissional, além dos princípios
de solidariedade, a preocupação com o meio ambiente.
Por fim, solicitou aos egressos sugestões para cursos de Pós-Graduação, segue no
quadro abaixo, os interesses dos estudantes que participaram desta coleta de dados:
Por fim, os egressos sugeriram de cursos de Pós-Graduação que envolvam os
seguintes temas:


Cardio e/ou pós-trauma
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Dança



Educação



Educação Física e Saúde



Educação Física Escolar e Ginástica



Futsal



Musculação



Personal Training



População Especial (Idosos, diabéticos, gestante)



Recreação Escolar



Saúde ou Educação



Saúde Pública



Treinamento Escolar



Treinamento Funcional

No ano de 2014 a Faculdade UNIGRAN CAPITAL intensificará a oferta de Pós
Graduação e fará um estudo das temáticas sugeridas, dentre outras que o mercado está a
demandar. Essa participação do egresso com interesse em sua formação evidencia o seu
entendimento de que a formação continuada é essencial para sua vida na organização social
deste momento.

3.9.4 ESTÁGIO
A atividade de estágio tem um fator significativo na formação do profissional, por
proporcionar a interação do aluno com a realidade da profissão e a complementação prática
do aprendizado acadêmico.
É a oportunidade em que o aluno estará em contato direto com a realidade
profissional (problemas e desafios) em que irá atuar, para conhecê-la e também para
desenvolver as competências e habilidades necessárias à aplicação dos conhecimentos
teóricos e metodológicos trabalhados ao longo do curso.
Os cursos de graduação preveem o estágio sob a supervisão de um docente, indicado
pelos respectivos colegiados de curso, e que assume a responsabilidade de acompanhar,
orientar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno, assim como verificar o cumprimento

163
da carga horária destinada ao estágio. Em cada curso, os estágios são regulamentados e sua
operacionalização se realiza a partir dos convênios e acordos de cooperação mútua que a IES
firma com diferentes instituições públicas e/ou privadas.
O Estágio Supervisionado obedece às exigências de cada Projeto Pedagógico de
Curso, conforme suas Diretrizes Curriculares e a legislação vigente.
A atividade de estágio deve trazer uma contribuição prática e efetiva para a unidade
concedente de estágio, pela contribuição do aluno com o desenvolvimento desta organização e
para a instituição de ensino, por colaborar com a efetividade da formação que ela oferece e
para o aluno, pela experiência adquirida.

3.9.5 SECRETARIA ACADÊMICA
Um dos temas que tem sido discutido nos meios acadêmicos e organizacionais na
literatura de gestão nessa última década é o gerenciamento da qualidade. Assim, no contexto
geral, as organizações vêm enfrentando grandes desafios para elevar a qualidade no
atendimento através de critérios que exigem e levados padrões de qualidade de serviços para
atender aos anseios do cliente.
Em relação à Secretaria, os alunos avaliaram o funcionamento administrativo:
Avalie o atendimento da Secretaria Acadêmica às solicitações de documentos (declarações,
isenção de disciplina, revisão de prova e faltas).
ÓTIMO/BOM %
REGULAR %
INSUFICIENTE %
Administração
24,24
3,03
72,73
Ciências Contábeis
15,38
0,00
84,62
Educação Física Licenciatura
8,33
2,78
88,89
Educação Física Bacharelado
14,29
2,12
83,6
Enfermagem
14,29
0,95
84,76
Estética e Cosmetologia
8,91
2,33
88,76
Psicologia
6,90
0,86
92,25
Radiologia
12,31
1,54
86,16

Observa-se no gráfico que a Secretaria atende bem os alunos, a leitura dos dados
consolidados, do gráfico acima, tem-se que entre 72,9% a 92,4% dos alunos consideram o
atendimento da Secretaria Acadêmica como “Ótimo e Bom”. Observa-se que o curso de
Administração, Ciências Contábeis, Educação Física Bacharelado e Enfermagem solicitam a
melhoria do atendimento. Nessa parte, justificam-se as fragilidades porque houve demissões e
ingresso de funcionários novos, provocando mais lentidão no atendimento dos alunos. Há,
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também, alunos que solicitaram isenção de taxas e documentos em cima da hora e não sendo
atendidos a contento, avaliaram a Secretaria como botas baixas.
Em relação à eficiência do Sistema de Informação acadêmica tem-se os seguintes
resultados:
Avalie a eficiência do Sistema de Informação Acadêmica (acesso às notas, faltas e outros).
ÓTIMO %
BOM %
REGULAR %
INSUFICIENTE %
Administração
51,52
42,42
6,06
0,00
Ciências Contábeis
38,46
38,46
23,08
0,00
Educação Física Licenciatura
39,35
45,83
13,43
1,39
Educação Física Bacharelado
39,15
44,44
13,23
3,17
Enfermagem
46,67
38,10
11,43
3,81
Estética e Cosmetologia
49,22
35,66
12,40
2,71
Psicologia
41,38
43,97
10,34
4,31
Radiologia
41,54
44,62
12,31
1,54

Em relação ao acesso a notas e faltas, entre 77% e 94% dos alunos avaliaram como
“Ótimo” e Bom”. Há alunos com dificuldade de entrar no sistema, falta domínio da
linguagem informática. A Instituição coloca a disposição desses alunos, estagiários bolsistas
que fazem capacitação quanto à utilização dos equipamentos e são regularmente
acompanhados de professores qualificados na área da informática e responsáveis por todo o
sistema da secretaria, tesouraria e biblioteca.
A seguir apresenta-se uma reflexão do trabalho realizado e novas propostas nesse
campo administrativo.
Objetivo: Atender ao público interno e externo com uma metodologia adequada e
precisa, cumprindo metas, prazos com compromisso e qualidade, visando atender às
necessidades pedagógicas e operacionais. Estabelecer e manter um canal permanente de
comunicação com o público interno e externo.
Quadro 26: Avaliação e proposições das Políticas de Atendimento ao Aluno
Objetivos
Aprimorar o
sistema
acadêmico de
informação.
Controlar os
documentos e as
demandas
acadêmicas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Registro de controle de
Atualização
Agilidade no
diversos aspectos da vida de
constante do
atendimento e
acadêmicos da graduação;
sistema
retorno rápido das
controle do lançamento de
acadêmico deixa solicitações.
notas e frequência; emissão de o ambiente
Acesso do aluno
históricos Escolar; execução
vulnerável por um aos coordenadores
de análise curricular de
período curto de e professores.
programas de disciplinas e
tempo.
Auto atendimento
certificados de conclusão de
oferecido ao aluno
Ações realizadas

Ações propostas
Atualização
constante do
Software
Institucional.
Organização e
ampliação do
atendimento do
suporte técnico com
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Objetivos

Atender com
eficiência e
eficácia o aluno

Ações realizadas

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades
Potencialidades
com qualidade.
estagiário.

curso;
Emissão e controle de
diplomas; manutenção dos
registros acadêmicos;
inscrições de vestibular e
transferências; além de
levantamentos estatísticos para
Direção.
Criação de ferramenta que
possibilita a postagem do
Plano de Ensino, atividades
para os alunos.
Identificação de déficits de
Não há
informação para os setores de fragilidade neste
atendimento (fornecido pelos item.
responsáveis pelos setores).
Mapeamento das solicitações
não atendidas e mutirão de
atendimento.

Professores
realizam seus
deveres
burocráticos em
qualquer local
dado estar tudo on
line.

Canal de
atendimento na
Intranet.

Atendimento técnico
com rapidez ao
professor com
problemas de acesso
ao sistema.

Organização de
atendimento e
redistribuição dos
mesmos aos setores
competentes.
Implantar os
Procedimentos
Operacionais Padrão
de cada setor.
Prestar serviços Implementação de uma
O entendimento Utilização da
Dar continuidade ao
de Ouvidoria para ouvidoria dos setores de
do público sobre a Ouvidoria pelos atendimento com
os estudantes.
atendimento para identificar
utilidade da
estudantes para se rapidez aos
suas demandas por informação. ferramenta.
comunicarem com problemas, duvidas
a IES.
dos alunos.
Contribuir para a Aulas
concentradas
nos O tempo do aluno Aulas presenciais Continuar a oferecer
superação das
conteúdos
de
leitura, em frequentar é
Aulas concentradas
dificuldades do
interpretação de textos e muito escasso.
nos conteúdos de
aluno em
produção.
leitura, interpretação
acompanhar os
Aulas
concentradas
nos
de textos e produção,
conteúdos dos
conteúdos
de
formação
presencial e
cursos.
Humana Geral.
utilizando a
ferramenta on line.
Aulas concentradas
nos conteúdos de
matemática e
formação Humana
Geral.
Ampliar o nº de Relacionamento com a
Espaço físico
Funcionários
Mudança para o
funcionários para mantenedora (Dourados)
pequeno.
competentes
prédio novo, maior
agilizar os
emissão de boletos, diplomas,
espaço para a
serviços da
cobrança e Secretaria.
Secretaria Acadêmica
Secretaria
Organização da vida
acadêmica dos alunos.
Planejar a
Planejamento da Iniciação Não fragilidade n Interesse dos
Entregar os projetos
concessão de
Científica.
professores em
de pesquisa ao
Bolsa Científica
desenvolver
Núcleo de Pesquisa
para a
pesquisa com
com iniciação
participação de
Iniciação
científica em todos
alunos nos
Científica.
os cursos.
projetos de
pesquisa.
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3.10 DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
A Mantenedora da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, Sociedade Educacional
UNIGRAN, consolidou em sua trajetória de 36 anos no Ensino Superior, um sólido
patrimônio que lhe possibilita honrar com seus compromissos financeiros, atendendo a missão
desta Instituição que resumidamente prima pela excelência na formação de seus alunos.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL, conforme já se mencionou, está agora em seu
quinto ano de funcionamento e seu movimento de matricula já lhe proporciona a
sobrevivência da Instituição bem como seu crescimento, por disponibilizar os recursos
financeiros necessários à sua operacionalização. A sua sustentabilidade financeira assume
contornos específicos em se tratando de uma organização privada que está em fase final de
construção de sua estrutura física e nesse quesito a mantenedora se responsabiliza, em nível
de orçamento, pelos aportes financeiros necessários para que a organização possa atingir seus
objetivos conforme previsto nos documentos oficiais da Instituição, notadamente no Plano de
Desenvolvimento Institucional. O sucesso desta Faculdade quer em seu crescimento, quer nas
ações de melhoria pontuadas nos resultados das avaliações externas e internas realizadas em
seus cursos, respalda o adequado planejamento orçamentário e financeiro implementado
sempre que se fizer necessário.
Abaixo, segue a apresentação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL de seus objetivos
e concretizações nesta dimensão.
Objetivo Geral: Atender às necessidades orçamentárias e garantir a segurança das
operações financeiras visando ao cumprimento da Missão da Instituição.
Objetivos
Atualizar o
Plano
orçamentário de
forma a garantir
o cumprimento
da missão desta
IES.

Ações Realizadas
Discussão do Plano
Financeiro de forma
participativa com toda a
gestão da Instituição

Levantamento das reais
necessidades de
investimento em
equipamentos, multimídias,
laboratórios e biblioteca.

Implementar o
plano de
investimentos
para a aquisição
de recursos
Realização de capacitação
pedagógicos e continuada para professores
de equipamento, e funcionários.
visando a
qualidade do
ensino.

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades Potencialidades
Não há
Fortalecimento da Planejamento financeiro para
dificuldades gestão
investimentos das necessidades
neste item
participativa
discutidas.

Recursos
financeiros
suficientes para
manter a IEs
sempre renovada
em seus materiais
pedagógicos,
equipamentos e
infraestrutura
física.

Previsão
de
investimentos,
visando a excelência do ensino:
formação
continuada
para
professores
e
funcionários;
aquisição de computadores,
implementação dos laboratórios,
recursos multimídias e biblioteca.
Investir em ações de pesquisa,
desenvolvendo-a com iniciação
científica e extensão.

167
Objetivos
Atualizar o
Plano
orçamentário de
forma a garantir
o cumprimento
da missão desta
IES.

Ações Realizadas
Discussão do Plano
Financeiro de forma
participativa com toda a
gestão da Instituição

Levantamento das reais
necessidades de
investimento em
equipamentos, multimídias,
laboratórios e biblioteca.

Implementar o
plano de
investimentos
para a aquisição
de recursos
Realização de capacitação
pedagógicos e continuada para professores
de equipamento, e funcionários.
visando a
qualidade do
ensino.
Implementar o
Plano de ação
para combate à
inadimplência

Acompanhamento dos
níveis de inadimplência para
verificar quais os cursos
com maior incidência.

Implantação
Departamento
recuperação de
(negociação
parcelamento).

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades Potencialidades
Não há
Fortalecimento da Planejamento financeiro para
dificuldades gestão
investimentos das necessidades
neste item
participativa
discutidas.

Recursos
financeiros
suficientes para
manter a IEs
sempre renovada
em seus materiais
pedagógicos,
equipamentos e
infraestrutura
física.

Dificuldade Possibilidade de
na cobrança redução da
de alunos
inadimplência,
que
abrindo espaço
abandonaram para o diálogo
o curso.
com o técnico
do
financeiro da
de
Faculdade.
Crédito
e

Previsão
de
investimentos,
visando a excelência do ensino:
formação
continuada
para
professores
e
funcionários;
aquisição de computadores,
implementação dos laboratórios,
recursos multimídias e biblioteca.
Investir em ações de pesquisa,
desenvolvendo-a com iniciação
científica e extensão.

Criação de mecanismos para
acompanhamento mensal dos
devedores e orientações gerais
para evitar o endividamento e
ampliar a informação sobre o
FIES, Vale Universidade e
PROUNI.

Negociação e parcelamento de
diversas formas de acerto do
montante de dívida do aluno,
adaptando à sua capacidade de
liquidação.
Investir
na Realizaram-se eventos que Não há
Padronização das Investimentos
para
a
composição da garantiram a sensibilidade dificuldades informações
e intensificação do bem- estar,
dimensão social dos funcionários, gestores e neste item
relatórios
de satisfação,
despertando
a
da
Instituição professores com o bem-estar
acompanhamento. motivação de todas as pessoas
relacionada ao e satisfação em prestar
Facilidade
de que trabalham na Instituição se
bem-estar das serviços a esta IES.
identificação de compromissarem
com
a
pessoas
Encontros de avaliação do
problemas
sustentabilidade da mesma,
envolvidas com trabalho de cada um,
estruturais.
otimizando seu tempo de
a prestação de visando o entendimento da
trabalho,
cuidando
do
serviços desta relação com a missão, visão
patrimônio
e
de
gastos
Faculdade.
de futuro e princípios da
desnecessários.
Instituição.
Realização de trabalho e
envolvimento com o clima
organizacional da empresa
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10.1 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: ESTRATÉGIAS DE
GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, por meio de sua mantenedora, tem como
princípio norteador de sua gestão econômico-financeira a responsabilidade na aplicação de
seus recursos financeiros, com vistas a garantir as metas a que se propõe atingir enquanto
instituição de ensino superior.
As questões da inadimplência e da evasão são aspectos levados em consideração na
programação orçamentária da IES e diversas ações são realizadas tentando minimizar essa
problemática, evitando colocar em risco o orçamento previsto.
As despesas de pessoal representam 60% da Receita Total, tendo em vista o aumento
de docentes e administrativos em função da ampliação dos cursos oferecidos e pelo
investimento que a IES se propõe a realizar na capacitação de seus funcionários.
Para o triênio 2013/2015 a IES prevê ainda investimentos de infraestrutura,
ampliando, inclusive o número de pavilhão com salas de aulas, banheiros e demais salas que
se fizerem necessárias de forma a garantir um ensino de qualidade aos acadêmicos.
Após analise das Demonstrações Contábeis referente ao primeiro semestre de 2013, a
mantenedora da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, apresenta um novo planejamento
financeiro e orçamentário para os próximos três anos.
Quanto a receita e investimentos em pessoal o planejamento financeiro foi efetuado
considerando o valor das mensalidades atuais e a carga horária de cada curso. Partindo-se dos
valores atuais é aplicada uma correção monetária projetada com base em análise econômica
do último semestre.
Quanto aos investimentos em bens patrimoniais por serem geralmente comuns a mais
de um curso foram tratados em conjunto.
No demonstrativo abaixo apresenta-se o planejamento consolidado dos cursos:
RECEITA ANUAL
Mensalidades
Taxas Diversas
Receita Total
DESPESAS Operacionais
Com Docentes
Administrativas e de Serviços
Sub-total
INVESTIMENTO EM PESSOAL

2013

2014

2015

6.848.604,00

7.533.464,40

8.663.484,06

78.252,80

86.078,08

98.989,80

6.928.869,80

7.621.556,48

8.764.488,86

2.425.139,29

2.667.653,22

3.067.801,21

692.896,94

762.186,64

876.514,63

3.880.222,87

4.268.245,15

4.908.481,93
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RECEITA ANUAL

2013

2014

2015

Qualificação de corpo docente

277.158,78

304.874,65

350.605,85

Qualificação de corpo administrativo

138.579,39

152.437,33

175.302,93

Bolsas p/corpo discente

831.476,33

914.623,96

1.051.817,56

Sub-total

1.247.214,50

1.371.935,95

1.577.726,34

TOTAL DAS DESPESAS

5.127.437,36

5.640.181,10

6.486.208,27

RESULTADO OPERACIONAL

1.801.432,44

1.981.375,38

2.278.280,59

Móveis e Utensílios

221.727,02

243.899,72

280.484,68

Pesquisa e Extensão

107.399,03

118.138,93

135.859,77

Máquinas e Equipamentos

88.552,23

97.407,46

112.018,57

Edificação e Construções

493.342,63

542.676,89

624.078,42

42.405,29

46.645,82

53.642,69

Biblioteca

311.803,62

342.983,98

394.431,58

Computadores e equipamentos de informática

146.894,15

161.583,56

185.821,10

Laboratórios

225.191,51

247.710,66

284.867,25

1.637.315,47

1.801.047,02

2.071.204,07

164.116,97

180.328,36

207.076,52

INVESTIMENTOS EM BENS
PATRIMONIAIS

Material Pedagógico

Subtotal
Resultado Líquido

Observa-se que está previsto superávit para todos os anos subsequentes, deve-se ao
aumento do numero de alunos e a queda da inadimplência. Superávit esse que será totalmente
reinvestido nos anos subsequentes.
Os gastos e investimentos projetados estão de acordo com o planejamento
determinado pelo projeto pedagógico de cada curso, obedecendo ao seu cronograma de
execução.

CONSIDERACÕES FINAIS

O Relatório de Autoavaliação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL referente ao
exercício de 2013 foi concluído com êxito, segundo o roteiro determinado que incluiu as dez
dimensões propostas pelo SINAES. A participação dos membros da CPA e dos membros dos
NDEs dos cursos foi imprescindível para a conclusão das análises. Também as contribuições
de gestores administrativos e acadêmicos e a atuação dos membros da dos funcionários e
Informações Gerenciais dos Recursos Humanos e orçamento foram decisivas para cumprir a
função de produzir um Relatório consistente e completo. O documento resultante contém os
elementos para serem fontes de consulta e instrumentos de consolidação da autoavaliação na
UNIGRAN CAPITAL.
As metas planejadas no PDI e PPI para 2011 a 2015 estão sendo cumpridas,
considerando que estas são vivenciadas ano a ano. A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
tem atenção focada no ensino, buscando a excelência. A pesquisa está em processo de
elaboração dos projetos e aprovação do Cadastro no CNPQ. Desenvolve a extensão atrelada
ao ensino e com a sua responsabilidade social. Esta faculdade vem fortalecendo sua política
de participação e vem propondo crescimento na oferta de cursos de forma cautelosa e
progressiva, visando a garantia da qualidade da formação oferecida aos jovens e adultos do
Estado de Mato Grosso do Sul. A pós-graduação está sendo estruturada em função de seus
propósitos de integração com os cursos de graduação e demandas da sociedade organizada.
O processo sistemático e contínuo de acompanhamento da avaliação possibilitou à
CPA enxergar a Faculdade UNIGRAN CAPITAL, integralmente e passar a contribuir
cotidianamente para a busca do êxito de sua missão. A análise dos dados permitiu identificar
as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em relação às dez dimensões do SINAES.
Este percurso teve, por um lado, a dificuldade de conscientizar os estudantes que eles fazem
parte deste processo e que precisam participar e contribuir com sua crítica para a melhoria da
educação oferecida. Por outro lado, verificou-se que é preciso aperfeiçoar os debates e
divulgação dos resultados, da avaliação externa e interna. Por fim, considera-se que o
processo de avaliação institucional trouxe a intensificação do diálogo ao instigar e motivar a
análise do interior de todos os serviços rumo ao compromisso assumido de ofertar ensino de
qualidade.
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, ao
elaborar o Relatório de Autoavaliação 2013, procurou evidenciar os objetivos e ações
realizadas, suas fragilidades e potencialidades, destacando, as ações que contribuíram para o
cumprimento das finalidades e missão social estabelecidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional e Código de Ética e de Conduta. Após
essa análise o relatório traz as propostas de ações a serem realizadas em cada dimensão do
SINAES.
Dessa forma, o processo de autoavaliação institucional constitui-se em um
compromisso entre os responsáveis (gestores, professores, funcionários, colegiado de cursos,
núcleos docente estruturante e órgãos colegiados) pelo funcionamento da IES na sociedade
campo-grandense, de acordo com as normatizações do MEC, garantindo a formação de
qualidade social dos jovens e adultos que nela confia.
Ficou evidente a necessidade de avançar na implementação e consolidação de
políticas e programas nas atividades de ensino/pesquisa/extensão que tenham como um dos
seus eixos norteadores a maior proximidade com a comunidade externa. Constatou-se a
necessidade de se investir mais nos laboratórios e equipamentos.
A CPA espera que os resultados apresentados neste Relatório de Auto-Avaliação
Institucional, referente ao ano de 2013, além de contribuírem com a melhoria do Projeto
Pedagógico Institucional, redirecione mudanças nas tarefas cotidianas da instituição e possa
contribuir também, para a Gestão Acadêmica e Administrativa, que busca a excelência da
qualidade das ações da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, por meio da contínua avaliação de
sua missão social. O processo de expansão ocorre de forma gradual, possibilitando
crescimento e investimentos equilibrados, principalmente em infraestrutura.
Com uma CPA fortalecida, espera-se que este relatório subsidie reflexões e debates,
ampliando a participação, as fontes e as formas de obter dados e a consequente abordagem
analítica e estratégica dos problemas a serem enfrentados. A CPA reconhece que a elaboração
deste trabalho é importante, mas não sintetiza e nem esgota o processo de autoavaliação que
se pretende instituir na Faculdade UNIGRANCAPITAL. Trata-se de um primeiro passo, de
muitos que devem ser dados para contribuir para um avanço seguro e consistente, que não
dependa de voluntarismos, mas de ações institucionalizadas.
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ANEXOS

R E G I M E N T O I N T E R N O - CPA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regimento Interno contém as disposições básicas sobre as atividades da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, prevista na Lei nº.
10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentada pela Portaria nº. 2051, de 19 de julho de 2004, do
Ministério da Educação.
Parágrafo Único. A Comissão Própria de Avaliação terá atuação autônoma em relação aos
Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados da instituição.
CAPÍTULO II
DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES
Art. 2° - Conduzir os processos de avaliação interna da instituição, sistematizar e prestar
informações solicitadas pelo INEP, no âmbito do SINAES, observada a legislação pertinente.
CAPITULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 3º À Comissão Própria de Avaliação, observada a legislação pertinente, compete:
I. Conduzir os processos de avaliação interna;
II. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de
Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), no âmbito do Sistema Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Superior
(SINAES);
III. Constituir subcomissões de avaliação;
IV. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar ás instâncias competentes;
V. desenvolver estudos e análises visando o fornecimento de subsídios para a fixação,
aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;
VI. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo
institucional.
CAPÍTULO IV
DA CONSTITUIÇÃO, MANDATO E FUNCIONAMENTO.
Art. 4º A Comissão Própria de Avaliação se compõe dos seguintes membros titulares:
I. Dois representantes do corpo docente;
II. Um representante do corpo discente, regularmente matriculados;
III Um representante do corpo técnico-administrativo;
IV Um representante da sociedade civil organizada,
§ 1º Os membros, inclusive o presidente, serão indicados pelo Diretor.
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§ 2º O mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução.
§ 3° A CPA poderá recorrer à administração da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, mediante
justificativa para obter consultoria de técnicos especializados da Instituição ou de outros órgãos
públicos e/ou privados.
Art. 5º A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e
extraordinariamente quando convocada por seu presidente ou por, pelo menos, um terço de seus
membros titulares.
§ 1º Juntamente com a convocação serão entregues ou enviados por e-mail, a cada membro, cópia
da ata de reunião anterior e dos pareceres, projetos e relatórios a serem apreciados.
§ 2º O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência, podendo a pauta ser
comunicada verbalmente, devendo a presidência justificar o procedimento.
§ 3º As reuniões só ocorrerão quando se obtiver o quórum mínimo da metade mais um dos
membros.
§ 4º A duração das reuniões deverá ser de, no máximo, duas horas, podendo ser estendida mediante
avaliação dos membros presentes.
§ 5º Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria dos votos favoráveis dos
presentes.
§ 6º O presidente terá somente o voto de qualidade.
§ 7º De cada reunião será lavrada ata, assinada pelo secretário, que será discutida e submetida a
voto na reunião seguinte e, sendo aprovada, subscrita pelo presidente e pelos demais membros
presentes.
Art. 6º O comparecimento às reuniões, exceto os membros representantes da sociedade civil
organizada, é obrigatório e tem precedência sobre qualquer outra atividade.
§ 1º Perderá o mandato o membro titular que, sem causa aceita como justa, faltar a três reuniões
consecutivas ou a cinco alternadas.
§ 2º A perda do mandato de membro constante do inciso I e III do art. 3º, será apurada nos moldes
da Lei nº 8112/90.
§ 3º O representante discente que tenha participado de reuniões da Comissão Própria de Avaliação,
em horário coincidente com atividades acadêmicas, terá direito a recuperação de aulas e trabalhos
escolares.
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CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO
Art. 7º O processo de avaliação interna, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação, desde a
fase de elaboração conceitual até a confecção de relatórios, deverá ser divulgado para a
comunidade acadêmica, pelos meios de comunicação usuais da instituição.
Art. 8º A Comissão Própria de Avaliação deverá ter pleno acesso a todas as informações
institucionais, exceto as que envolverem sigilo.
Art. 9º A Comissão Própria de Avaliação poderá requerer informações sistematizadas de todas as
unidades administrativas.
Parágrafo Único. As informações solicitadas deverão ser fornecidas dentro do prazo estabelecido
pela Comissão Própria de Avaliação.
Art. 10 A IES deverá fornecer à Comissão Própria de Avaliação as condições materiais, de
infraestrutura e recursos humanos necessárias à condução de suas atividades.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 Os casos omissos ou dúvidas na aplicação do presente Regimento serão resolvidos através
de discussões e votação da CPA.
Art. 12 A Comissão Própria de Avaliação – CPA – deverá manter os acadêmicos da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL informada de suas principais atividades e resoluções.
Art. 13 O presente regimento poderá sofrer alterações e adaptações, desde que propostas
oficialmente à CPA:
I – Através de documento assinado por dois terços de seus membros
II – Através de solicitação do dirigente da IES.
Parágrafo Único – Qualquer alteração do presente regimento deverá ser submetida e aprovada pelo
Diretor.

Art. 14 O presente regimento entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as disposições
em contrário.
Art. 15 Os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação - CPA – são considerados prioritários para
seus membros sobre quaisquer outras atividades da Instituição, exceto convocações por parte dos
diretores.

