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I. INTRODUÇÃO
Neste documento, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, apresenta o primeiro
Relatório Parcial de Autoavaliação da série histórica 2015 a 2017, contendo os resultados e a
análise dos cinco eixos e suas respectivas dimensões, coordenada pela Comissão Própria de
Avaliação, de acordo com o estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), por meio da 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, assim como em consonância com as determinações
do Ministério da Educação constantes da Nota Técnica nº14/2014 – CGACGIES/DAES/
INEP/MEC e a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2015 a qual orienta o Roteiro para
Relatório de Autoavaliação Institucional.
O trabalho da CPA em 2015 iniciou com uma reflexão sobre o grande desafio em
ofertar ensino superior diante das profundas mudanças das organizações do capitalismo
mundial e seu momento de crise estrutural, acarretando a 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.
Nesse cenário, a questão é ter clareza do papel social da Faculdade, é saber quais são
as contribuições que o ensino superior pode dar para as pessoas se formem sob os princípios
da cidadania e entenda a organização social contemporânea com criticidade e consiga acessar
as informações na velocidade intensa em que é produzida.
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 sistematizado, formando pessoas competentes
para assumirem as exigências da sociedade contemporânea que está a exigir autonomia intelectual
e habilidade de pensar o trabalho e avançar rumo à melhoria da sociedade. Dessa forma, esta
instituição se propõe a fazer o seu papel social, acima das razões mercadológicas.
O processo de autoavaliação desta IES ocorreu de forma coletiva e participativa do
momento de preparação à consolidação deste Relatório e tem como objetivos realizar a
avaliação formativa em relação ao desenvolvimento de todas as questões e ações previstas no
PDI e apreender as fragilidades e as potencialidades das condições estruturais gerais desta IES

9

por meio da análise dos dados, os quais são transformados em conhecimento que
compreendidos apontam ações de melhoria em todos os campos que constituem a
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL.

1.1 A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL

Caracterização da IES: FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
Instituição Privada: sem fins lucrativos
Estado: Mato Grosso do Sul
Município-sede: Campo Grande
Mantenedora: UNIGRAN EDUCACIONAL
CÓDIGO: IES – 4429
IGC – 4,0 (2015)
PDI 2016-2020
Quadro 1: Indicadores educacionais -2015
Indicadores educacionais -2015
Cursos de graduação presencial
Vagas ofertadas
Matrículas na graduação
Docentes
Servidores técnicos administrativos
Cursos de Pós-Graduação lato sensu

Total
10
1.460
2.638
101
89
08

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL apoia-se em sua mantenedora, a UNIGRAN
Educacional, a qual iniciou suas atividades em 1976, na cidade de Dourados/MS, 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 de toda a experiência de atuação na área do ensino superior há quase
quatro décadas, a Mantenedora elaborou um projeto para Campo Grande e em 2007 obteve do
Ministério da Educação (MEC) autorização para implantá-la e seu Plano de Desenvolvimento
Institucional contemplava uma instituição diferenciada das demais, onde os interesses, as
necessidades e as demandas da sociedade campo-grandense foram pontuadas e definidas, bem
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como as metas que se pretendia atingir. Atualmente está Recredenciada pela Portaria Nº. 713
de 14/07/2015.
Tendo em vista o perfil da região de Campo Grande, uma capital jovem e em
constante crescimento industrial, assim como um número expressivo de matrículas no Ensino
Médio e de jovens que não tiveram acesso ao Ensino Superior, evidencia a necessidade de
ampliação de vagas no ensino superior, bem como atender aos anseios da população, qual
seja, uma formação profissional de qualidade social.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL está sediada em Campo Grande, capital do
Estado de Mato Grosso do Sul, à Rua: Abrão Júlio Rahe, 325, Centro, 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 cursos superior que formem 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:


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,
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embasados nas normas legais, diretrizes curriculares nacionais e considerando o meio social
na qual está inserida.
No ano de 2015, esta IES recebeu a visita para a Renovação de Reconhecimento do
Curso de Gestão Ambiental, o qual recebeu o conceito 4,0, assim como a pontuação da
avaliação externa do Curso de Educação Física (Lic.) , pontuação 4,0.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL/2014 teve o conceito: IGC - Índice Geral de
Cursos: 4 e IGC Contínuo: 3.0493.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL conta para o ano de 2016 com dez cursos
autorizados pelo MEC, sendo a grande maioria já reconhecida com conceitos de excelência e
outros em processo de autorização. Como pioneira, ofereceu o primeiro curso de Radiologia
em nível superior do Estado e o primeiro curso de Biomedicina na Capital.
Quadro 2: Cursos oferecidos na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, Campo Grande, 2015
Cód. Modalidade/Habilitação
61

Administração - (Bach.)

141 Biomedicina- (Bach.)
81
41
42

Ciências Contábeis(Bach.)
Educação Física Licenciatura
Educação Física - (Lic.)

101 Educação Física – (Bach.)
102 Educação Física - (Bach.)
11

Enfermagem - (Bach.)

91

Psicologia - (Bach.)

32

CST em Estética e
Cosmética

Atos Legais
Vagas Turno Duração
Reconhecimento
(aguardando
Portaria
100
Diurno
8 sem
Ministerial) conceito MEC 4
Autorizado Portaria nº 720 de 27/11/2014
120
Diurno
8 sem
Conceito MEC 3
Reconhecimento, (Portaria N° 1032 DE
150
Diurno
8 sem
23/12/2015) - conceito MEC 4
Reconhecimento, (Portaria n. 300 de
180
Diurno
6 sem
14/04/2015) - conceito MEC 4
Reconhecimento, (Portaria n. 300 de
Noturno
6 sem
14/04/2015) - conceito MEC 4
Reconhecimento, (Portaria n. 300 de
180
Diurno
8 sem
14/04/2015) - conceito MEC 3
Reconhecimento, (Portaria n. 300 de
Noturno
8 sem
14/04/2015) - conceito MEC 4
Reconhecimento, Portaria nº 299/2012 150
Diurno
10 sem
conceito MEC 3
Autorizado pela Portaria nº 466 de
200
Diurno
10 sem
22/11/2011 - Conceito MEC 4
Rec. Portaria nº 213/2013 Conceito MEC 4
160 Noturno
6 sem

Reconhecimento pela Portaria n. 102 de
11/02/2014 - Conceito MEC 4
Autorizado pela Portaria nº 280 de
132 CST em Gestão Ambiental 19/12/2012 Conceito MEC 4 – (Aguarda
Portaria de Reconhecimento)
72

CST em Radiologia

120

Noturno

6 sem

100

Noturno

4 sem
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1.2 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

A CPA da Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem como objetivo geral conduzir os
processos de avaliação interna da instituição, sistematizar e prestar informações solicitadas
pelo INEP, no âmbito do SINAES, observada a legislação pertinente.
Como objetivo específico gerar, na Faculdade UNIGRAN CAPITAL o
autoconhecimento de suas potencialidades, fragilidades e oportunidades, visando ao
aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão administrativa e
financeira. Seu propósito é utilizar os resultados avaliativos como fonte de dados e
indicadores para a reestruturação do Projeto de Desenvolvimento Institucional e,
principalmente, dos Projetos Pedagógicos de Curso, visando o fortalecimento das relações da
instituição com a comunidade acadêmica e a sociedade.
Quadro 3: Composição da CPA
COMPOSIÇÃO DA CPA
*Sandra Luzia Haerter Armoa
Terezinha Pereira Braz
Thamiris de Cassia Ferreira
Ariane de Lima Zarate
Flodoaldo Modesto de Medeiros
Vera de Fátima de Paula Antunes

SEGMENTO REPRESENTATIVO
Corpo Docente
Corpo Docente
Corpo Técnico-administrativo
Discente
Sociedade Civil
Sociedade Civil

*Coordenadora

Comissão Própria de Avaliação – CPA designada pela Resolução/CONSEPE/
UNIGRAN CAPITAL n° 007/2015, a qual prorroga o mandato por mais 2 anos: de 10 de
fevereiro de 2015 a 25 de fevereiro de 2017

1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO

A Faculdade UNIGRAN CAPITAL, com apenas 8 anos de funcionamento, iniciou
com a avaliação institucional em 2009, sendo avaliada por 75 alunos e 10 professores e 4
funcionários. É no ano de 2011 que a Instituição inicia sua trajetória rumo à consolidação da
avaliação institucional, obteve na série histórica até 2014 entre 58% e 68% de participação
dos alunos e no ano de 2015, obteve-se o percentual de 81% de 2.638 alunos e 81% dos
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professores de um total de 103, 100% coordenadores e 60%dos funcionários administrativos,
em um total de 89.
A CPA tem papel fundamental na elaboração e desenvolvimento da proposta de
autoavaliação em consonância com os conselhos superiores da instituição (CONSEPE e
CONSU), NDEs, colegiados de Curso e comunidade acadêmica, com a finalidade contribuir,
continuamente, para a melhoria da instituição em todos os seus aspectos. Os resultados da
avaliação respaldam a organização e a gestão desta Instituição, ela pressupõe
acompanhamento e controle das ações decididas coletivamente, sendo o instrumento que
fornece os dados para a tomada de decisão.
Obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento às necessidades do
fluxo educativo da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, as ações da CPA, nos diferentes eixos,
se concretizam em situações de participação compartilhada, de forma a favorecer o diálogo,
como condição para a efetivação da avaliação. As atividades contam com a participação dos
diferentes setores e segmentos da instituição e têm um caráter formativo.
Quadro 4: Plano de ação estratégico
Objetivos
Consolidar a cultura da
autoavaliação
da
Faculdade UNIGRAN
CAPITAL.

Entender a informação,
captar seu significado e
gerar dados em contextos diferentes com rigor,
precisão, veracidade e
autenticidade.

Vivenciar
Autoavaliação
Faculdade

Metas
Ações
1 Criação de instrumentos a) Reunião da CPA com
e diálogos de convenci- coordenadores de curso e
mento para que 80% dos NDEs, colegiados de
alunos; 90% dos profes- Curso e líderes discentes
sores e 100% dos coorde- de cada turma sobre
nadores de curso partici- esclarecimentos da CPA
pem da avaliação Institu- enquanto
política
do
cional, até o final do ano MEC; seus objetivos e
de 2017.
seus desdobramentos na
Faculdade
UNIGRAN
CAPITAL.
b)União de todos os
segmentos da Faculdade
na abertura de diálogos
sistemáticos para ampliar
a
participação
na
realização da Avaliação
Institucional.
a) Elaborar uma agenda
de explicação dos questionários aos alunos com
a contribuição dos NDEs
de cada curso.

Responsável
Período
- CPA
Início de cada
-Coordenadores letivo.
de Curso
- Professores
- Direção Geral
Estudantes
Líderes de Sala

2 Participação de todos os
- CPA
segmentos no preenchi- NDEs
mento dos questionários
-Direção Geral
da Autoavaliação, ampliCoordenação de
ando a qualidade das
ensino e Extensão
respostas em relação às
-Coordenação de
características de: verdade,
Pós Graduação
rigor, precisão, veracidade,
autenticidade, efetividade
e ética em 30% ao ano de
2016 a 2018.
a 3) Realização da Auto- a) Reunião da CPA para -CPA
da avaliação em cinco fases Preparação
da - Coordenação de
Unigran com a reflexão para a Autoavaliação;
Informática

ano

Toda fase de preparação
e sensibilização da
Avaliação Institucional
no primeiro trimestre de
cada semestre.

Na fase de preparação e
sensibilização da Avaliação Institucional no
primeiro trimestre de
cada semestre.

Primeiro
semestre
realização das 5 fases
da
Autoavaliação

14

Capital em que
1) Aluno de graduação e
pós-graduação
avalia
Curso e Instituição e
Professor;
2) Professor avalia:
Instituição, Curso e
Autoavalia;
3) Coordenador de curso
avalia:
Curso
e
Instituição;
4) Pessoal administrativo
avalia a IES;
5) Egresso avalia a
Instituição.

concepção, adequação e b) A CPA divulgará uma - Professores
análise qualitativa dos agenda de reuniões a - NDEs
dados
e
informações serem realizadas com os
coletados com a partici- segmentos: Direção Geral,
pação de 100% de repre- Coordenação de Ensino e
sentatividade de todos os Extensão; Coordenação de
segmentos que constitui a Pesquisa
e
PósFaculdade de 2016 a 2018. Graduação;
Coordenadores de Curso

Analisar, coletivamente,
de
forma
qualitativa/quantitativa
os dados obtidos na
autoavaliação e discutir
as melhorias necessárias
no âmbito institucional e
de cada curso.

Realização das análises, Reuniões da CPA para - CPA, NDES
discussões, levantamento organização dos dados.
das
fragilidades
e
potencialidades
das Reuniões agendadas pela
responsabilidades
CPA com todos os
Institucionais e de cada segmentos para análise
curso com 100% de das informações, estudo e
participação
dos geração de relatórios
segmentos da IES.
parciais.

Oferecer
dados
e
informações de modo a
subsidiar o planejamento
dos coordenadores e
respectivos colegiados;
Diretoria
Geral
e
Coordenação de Ensino
e Extensão Acadêmica;
Coordenação
de
Pesquisa
e
PósGraduação e Diretoria
Geral e de Planejamento
Financeiro.

abrangendo: 1) Aluno
da Graduação, Egressos
e da Pós Graduação
avalia:
Curso;
Professores, Instituição
e Autoavalia.
2) Professor avalia:
Instituição, Curso e
Autoavalia.
3) Coordenador de
curso avalia: Curso e
Instituição.
Tabulação dos dados
pela Coordenação de
Tecnologia.
Segundo Semestre:
Realização
da
Avaliação Institucional
pelos
Funcionários;
Alunos
avaliando
professores; Egressos
avaliando e alunos de
Pós avaliando.
1º e 2º semestres do ano
de 2016 e 1º trimestre
do ano de 2017,
conforme
programa
logo abaixo.

Diálogo com todos os
cursos e gestão sobre as
potencialidades
que
precisam de continuidade
e
fragilidades
que
requerem melhorias por
parte da Instituição e por
parte de cada curso.
Elaboração de planos de CPA – NDE de
melhorias pela Instituição cada curso.
e pelos NDEs de cada
Curso.

Propor
ações
que
venham
produzir
melhorias na qualidade
da educação oferecida
pela
FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL.

Elaborar
Planos
de
Melhorias Institucional e
no âmbito de cada
Curso.

Elaboração de Plano de
Melhorias por 100% dos
responsáveis pela gestão
da Instituição e cursos de
forma participativa.

Divulgar os dados e
planos de melhoria a
toda
comunidade
acadêmica e externa.

Realização a divulgação
dos dados finais e planos
de melhoria a 100% dos
segmentos institucionais

Participação da CPA e
demais
segmentos
representativos
da
Faculdade no CONSEPE e
CONSU para aprovação
do Relatório Final da
Avaliação Institucional e
formas de divulgação.
- Reuniões da CPA com
NDEs , líderes estudantis,
Direção
Geral,
Coordenação de Ensino e
Extensão e Coordenação
de Pós Graduação

Realização de reuniões
com o corpo discente,
docente,
pessoal
administrativo, egressos,

CPA – Direção
Geral

- Coordenação de 1º trimestre do ano de
Curso e NDEs, 2016.
líderes estudantis,
CPA
Direção
Geral,
Coordenação de
Ensino
e
Extensão.
-CPA,
1º e 2º semestres do ano
Coordenação de de 2016 e 1º trimestre
Curso,
NDEs, do ano de 2017.
Direção Geral e
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de forma on line e por para
apresentação
e Coordenação
meio de comunicação discussão dos resultados Ensino
impressa
(banners, obtidos
nas
últimas Extensão.
cartazes, site institucional, avaliações;
redes
sociais
da Levantamento
de
Faculdade).
proposições para melhoria
dos pontos frágeis e
fortalecimento
das
potencialidades;
Identificação dos pontos
de
investimento
da
Mantenedora, caso esteja
associada à fragilidade ao
PDI.

de
e

1.4 METODOLOGIA

O trabalho da CPA provoca um movimento de reflexão comparativa sobre a qualidade
da educação posta em seu PDI com desdobramento no item II, o PPI e análise e avaliação da
oferecida pela IES, resultando em planejamento de ações a serem perseguidas rumo a excelência
da educação oferecida à sociedade. Para que a Instituição esteja preparada para enfrentar os
desafios contemporâneos, é fundamental conhecer a sua realidade, potencialidades, fragilidades e
limitações de forma que sejam conhecidas pelos seus membros.
Os dados são coletados por meio da aplicação de questionários on line, por eixo e
respectivas dimensões, de acordo com a Portaria MEC, N. 65 de 2014, apresentados em
tabelas, gerando números absolutos, percentuais e gráficos na medida da necessidade em dar
visibilidade aos resultados.
A análise ocorre por meio da reflexão e inferência do que dizem os dados e
confronta-se com o conhecimento sistematizado quando a situação exigir. A técnica utilizada
é descritiva e explicativa e a análise ocorre nas abordagens quantitativas e qualitativas.
Mesmo antes da reflexão coletiva, os dados são repassados para os coordenadores de curso e
respectivos NDEs, Diretoria Geral, Coordenação de Ensino e Extensão Coordenação de
Pesquisa e Pós-Graduação e Diretoria de Administração e Planejamento Financeiro, de modo
a subsidiar o planejamento e/ou replanejamento do ano seguinte. Participam da avaliação:
Durante o 1º semestre:


Aluno da Graduação, da Pós Graduação e Egressos avaliam: Curso; Professores,
Instituição e se Autoavalia.
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Professor avalia: Instituição, Curso e Autoavalia.


Coordenador de curso avalia: Curso e Instituição.
Durante o 2º semestre:



Funcionário avalia: Instituição.



Aluno avalia: professor



Aluno Egresso avalia



Aluno de Pós avalia: curso e Instituição
Os representantes da sociedade civil participam de todo o processo de análise e

consolidação do Relatório.
São considerados, ainda para análise, os dados dos relatórios das avaliações externas
em relação à Instituição e as especificidades de cada curso estão presentes no Plano de
Melhoria de cada um deles.
A discussão ancora-se nos compromissos sociais, políticos e pedagógicos da
Instituição e pelos principais objetivos da 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.
A CPA realiza o processo de Autoavaliação da FACULDADE UNIGRAN
CAPITAL em cinco fases visando o sucesso dessa ação, conforme o fluxograma a seguir:
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A primeira fase, a Preparação, momento em que se avalia e adéqua alguns
questionamentos on line de levantamento de dados. Elabora-se o Plano de Trabalho.
A segunda fase é de sensibilização: reuniões corporativas com o segmento
funcionário administrativo, coordenadores, NDEs, colegiado de cursos, líderes discentes. A
direção geral desta faculdade juntamente com a CPA realiza uma sessão de estudo sobre o
SINAES e suas exigências legais, e como a Faculdade UNIGRAN CAPITAL está organizada
para promover a sua autoavaliação. O Coordenador de cada Curso envia 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. A Coordenação de Curso adentra em cada sala de aula e explica a necessidade dos
alunos em participarem da avaliação.
A terceira fase é a de aplicação dos questionários eletrônicos, on line, 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. O
setor de tecnologia da Faculdade sintetiza os resultados por meio de tabulação em tabelas e
gráficos. A CPA organiza os dados consolidados, reelabora tabelas e gráficos e repassa aos
coordenadores, Direção Geral, Coordenação de Ensino e Extensão e Coordenação de Pesquisa
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e Pós-Graduação Lato Sensu, realizando as primeiras discussões a serem aprofundadas em
cada curso juntamente como NDE e posteriormente ao Colegiado de Curso, elaborando
relatórios parciais, que são reelaborados pela CPA.
A quarta fase, análise das informações, estudo dos relatórios parciais. Nesta etapa, a
CPA trabalha os relatórios e 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 por parte da Instituição e por parte de cada curso.
Na quinta fase realizam-se reuniões com todos os colegiados de cursos, NDEs,
Mantenedora, Direção Geral e Coordenação de Ensino e Extensão Acadêmica para a
apresentação do relatório final, sob a coordenação da CPA. Neste momento, quando a análise
qualitativa

dos

dados

e

informações

coletadas

e,

quando

necessário,

busca-se

complementação por meio de entrevistas junto aos líderes discentes, coordenadores de curso e
docentes do Núcleo Estruturante dos cursos. A seguir procede-se a aprovação do Relatório
pelo CONSEPE e 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, a CPA finaliza ,
elaborando o Plano de Melhorias Institucional e cada curso elabora seu Plano de Melhorias.
O período de fevereiro a março, o Relatório é postado no sistema do Ministério da
Educação - E-mec e para a gestão superior da IES subsidiar o planejamento e/ou revisão de
ações para o ano de 2016.
A CPA apresenta para a comunidade acadêmica, no início do primeiro semestre 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.
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 recebeu em 2015 a comissão para o reconhecimento do
CST em Gestão Ambiental, e está no aguardo das respectivas portarias.
Dessa forma, conclui-se a gestão do processo CPA pelo fluxograma, Programa e
Plano da CPA a seguir:
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O período de fevereiro a março de cada ano 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 para o ano subsequente.
Quadro 5: Programa de Avaliação Institucional em 2015
De 20 a 24de abril
De 4 a 15 de maio
De 18 a 30 de maio
De 1 de junho a 30 de julho
De 22 a 30 de junho

Reunião da CPA com todos os segmentos para Preparação da Avaliação Institucional.
Período de sensibilização e informações sobre a qualidade da Avaliação Institucional.
Aplicação dos questionários de Avaliação Institucional on line.
Tabulação dos dados levantados no primeiro semestre de 2016.
Divulgação dos resultados da avaliação dos professores pelos alunos aos
coordenadores de Curso.
De agosto a outubro
Tabulação dos dados 2015-1 e organização pela CPA, e divulgação para todos os
segmentos por meio de reuniões agendadas pela CPA.
De 21 a 25 de setembro
Preparação para a realização da Avaliação Institucional 2016 – 2.
De 28-9 a 6 de outubro
Período de sensibilização e informações sobre a qualidade da Avaliação Institucional.
De 1 a 31 de outubro
Realização da Avaliação Institucional on line
De 1 a 15 de dezembro
Discussão dos resultados de 2016-1 e 2016 – 2 e reuniões com todos os segmentos
para análise e produção parcial de relatório.
De 18 a 31 de Janeiro de Análise e discussão dos relatórios parciais por todos os segmentos.
2016
Elaboração do Plano de Melhoria Institucional pela CPA e Plano de Melhoria de cada
Curso pelos NDEs.
De 1 a 14 de fevereiro de Elaboração do Relatório Final
2016
20 de fevereiro de 2016
Reunião extraordinária do CONSEPE para aprovação do Relatório Final e formas de
divulgação.
De 21 de fevereiro a 10 de Divulgação dos dados e apresentação das melhorias a serem realizadas pela Instituição
março de 2016
e pelos cursos.
De 1 a 30 de Março de 2016 Postagem do Relatório no e-MEC.

20

Quadro 6: Planejamento da Autoavaliação - 2015
EIXO DE AVALIAÇÃO
DIMENSÃO DO SINAES
Eixo 1 – Planejamento e
Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação Institucional:
Avaliação.
- Dimensão 1: Missão e o Plano de
Eixo 2 – Desenvolvimento Desenvolvimento Institucional – PDI;
Institucional
- Dimensão 3: Responsabilidade
Social da Instituição.

- Dimensão 2: Políticas para o
Ensino, Pesquisa e Extensão

Eixo 3 – Políticas
Acadêmicas

Eixo 4 – Políticas de
Gestão

TEMAS ESPECÍFICOS
- Avaliação Externa e autoavaliação
- Desenvolvimento do PDI e Políticas
transversais – Política e Ações de
Responsabilidade Social.
- Avaliação do Ensino
- Extensão: Projetos de Inovação
Institucional e dos cursos.
- Pós – Graduação e Pesquisa: TCC;
Iniciação Científica e Pós Lato Sensu
Projetos de Inovação: Metodologias
centradas no aluno: o aluno tem uma
participação ativa na produção do seu saber.
O professor tem papel de mediador do
conhecimento científico e tecnológico,
fazendo a transposição didática.
Currículos contextualizado e flexíveis.
Interdisciplinaridade;
Integração
entre
Teoria e Prática: troca de experiências
vividas
na
relação.
Utilização
da
Tecnologia.

Jornadas acadêmicas
Feira das Profissões
Ações do Setor Comercial
Ações do Departamento de Marketing
- Dimensão 4: Comunicação com a
Participação nos eventos da Educação
Sociedade, e
Básica.
Ações do Departamento de Marketing
Participação nos eventos da Sociedade
Organizada e Política.
Celebração de Parcerias
Núcleo de Apoio Discente – NAD.
Programas de apoio pedagógico e financeiro
Bolsas de estudo
- Dimensão 9: Políticas de
Bolsa trabalho ou de administração
Atendimento aos discentes.
Programa Estímulo a Permanência; Plano de
Nivelamento; Cultural; Apoio Psicológico
(NUP).
Plano de Cargo e Carreiras
Planejamento Participativo
Clima Organizacional de trabalho
Dimensão 5: Políticas de Pessoal.
Avaliação Institucional
Capacitação de pessoal docente e
administrativo
Gestão Participativa
CONSU
CONSEPE
Direção Geral
- Dimensão 6: Organização e Gestão Coordenação de Ensino e Extensão
da Instituição.
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenação de Curso
NDEs
Colegiado de Curso
CPA
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EIXO DE AVALIAÇÃO

DIMENSÃO DO SINAES
- Dimensão 10: Sustentabilidade
Financeira.

Eixo 5 – Estrutura Física

- Dimensão 7: Infraestrutura Física

TEMAS ESPECÍFICOS
- Acompanhamento e Balanço Contábil
Geral
- Propostas de negociação/redução da
inadimplência.
- Infraestrutura predial
- Equipamentos e recursos didáticos
- Atualização e adequação da Biblioteca
- Informatização e Laboratórios
- Laboratórios específicos

II. DESENVOLVIMENTO

2.1 PERFIL SOCIOCULTURAL E ECONÔMICA DOS ESTUDANTES

Esta pesquisa objetivou traçar o perfil sociocultural dos alunos da FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL e conhecer o seu cotidiano, de sua vida familiar, econômica,
classificação etária, estado civil, residência e propriedade, renda, escolaridade dos pais, acesso
a internet, atuação em programas comunitários, entre outros e consolidar informações para
promover a melhoria das condições de ensino e dos procedimentos didático pedagógicos.
A coleta de dados sociocultural e econômica dos alunos é realizada a cada 2 anos.
Dessa forma, os dados foram obtidos em 2011.2 e em 2013.1 e no ano de 2015.2. Em 2011
participaram 57,8% dos alunos, em 2013 a participação foi de 68% e no ano de 2015,
responderam o questionário, 2.157 alunos, o que significa 81% dos alunos. Esse instrumento
possibilitou o conhecimento do perfil dos alunos, contribuindo na seleção de metodologias e a
fomentar políticas de apoio ao acesso e permanência nos cursos oferecidos pela Faculdade
UNIGRAN CAPITAL.
Esta IES entende a educação como um direito fundamental, universal, inalienável e
um instrumento de formação na luta pelos direitos de cidadania e pela emancipação social,
conforme prevê a Constituição Federal de 1988, nos seus Artigos 205 e 206, inciso I, que a
educação é dever do Estado e da Família e tem como princípio a igualdade de condições de
acesso e permanência na escola, sob o princípio da igualdade de condições para acesso e
permanência na escola.
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Cabe salientar a estratégia 12.10 do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014,
prevê assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma
da legislação. Essa estratégia encontra guarita nos acessos às instituições privadas por meio
dos programas de financiamento: FIES, PROUNI no âmbito federal e Vale Universidade do
Estado do MS.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL quis saber se o sexo feminino ainda predomina
entre os discentes, conforme pode-se observar no gráfico abaixo.
Gráfico 1: Sexo dos estudantes da Faculdade UNIGRAN CAPITAL

Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/UNIGRAN CAPITAL

Desde 2011, os dados comprovam que os estudantes do sexo feminino, é a maioria.
Observa-se no gráfico acima que 1.367 (64,3%) deles são do sexo feminino e 769 (35,7%) do
sexo masculino. Como nos demais anos, isto se deve aos Cursos de Psicologia; Estética e
Cosmética e Educação Física que têm grande parte do alunado do sexo feminino.
Em relação à idade dos alunos pode-se observar no gráfico abaixo:
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Gráfico 2: Idade dos estudantes da UNIGRAN CAPITAL - 2015

Em relação à idade dos alunos da UNIGRAN CAPITAL, verificou um dado muito
significativo, pois, 47,3% estão na faixa etária entre 18 e 24 anos. Esse percentual significa a
matrícula líquida, ou seja, na idade certa para que o jovem esteja no Ensino Superior e 36,5%
tem idade entre 25 e 35 anos. Portanto, 83,8% da clientela estão na fase eminentemente
produtiva. Ainda, verifica-se que na idade entre 36 e 50 anos, são 13%, conforme o gráfico
abaixo.
Além de se constatar que os alunos são jovens, verifica-se no gráfico abaixo que a
maioria dos alunos são solteiros.
Questionou-se o Estado Civil dos alunos:
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Gráfico 3: Estado civil dos Estudantes

Os dados informam que 65% se declararam solteiros e 26% casados. Esses dados
remete à necessidade da pedagogia do ensino e aprendizagem se mergulhar na perspectiva de
incompletude que a corrente geracional concebe a fase da juventude, o jovem, um sujeito
incompleto, que depende do futuro, ou melhor, de seu ingresso na vida profissional para ser
reconhecido socialmente e sentir o sucesso existencial. É uma Faculdade que tem que abrir
diálogo e travar discussões e ouvir seus alunos.
Fez parte dos questionamentos como o aluno considerando a classificação usada pelo
IBGE, define a sua cor.
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Gráfico 4: Classificação da cor pelo aluno, conforme o IBGE

Verifica-se que em relação à cor, 44,23% se declararam brancos; 43,4%, pardo e
9,1%, negro. Somando pardos e negros, tem-se 52,5%, o que aponta um dado positivo, pois
significa que esta IES é um espaço de oportunidades a uma população alijada do processo
civilizatório por muitos anos. Outro dado que reforça a análise é do IBGE em que os negros
(pretos e pardos) eram a maioria da população brasileira em 2014, representando 53,6% da
população. Porém, há de se considerar que a pobreza desse grupo aumentou. Em 2004, 73,2%
dos mais pobres eram negros, patamar e aumentou para 76% em 2014. Esse número indica
que três em cada quatro pessoas que estão na parcela dos 10% mais pobres do país são negras.
Isso significa o esforço que esse grupo está fazendo para frequentar a FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL e esta tem responsabilidades para dar continuidade ao processo de
desenvolvimento de oportunidades.
Declarou-se indígena, 0,5%. Observa-se que o índio é 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 FACULDADE 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.
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O Gráfico abaixo apresenta os resultados do seguinte questionamento: O imóvel em
que reside é?
Gráfico 5: Condição de moradia dos estudantes

Constata-se que 49,3% moram com os pais e 32,7% com esposas e filhos; 9,7%
moram sozinhos e 6,5% com parentes. Os imóveis onde residem, 48,5% estão quitados,
20,8% são próprios, mas ainda sendo pagos e, 24,1% são alugados. Um percentual pequeno
não trabalham, dependem dos pais.
Constatou-se que 7 alunos neste ano de 2015, declararam ter necessidade especial
para atendimento, sendo 4 deles de ordem física, o mais grave é um aluno com uma perna
mecânica; 2 alunos com baixa visão (não severa); 1 com deficiência auditiva leve. Esses
alunos são assistidos pelas coordenações de curso que acompanha e encaminha para os
atendimentos especiais da Instituição.
Os alunos com baixa visão enxergam com óculos. É recomendado a ele que sente no
centro da sala de aula, na primeira fileira, para ficar próximo do quadro negro; a carteira fica
em uma posição que evita a incidência de reflexo de luz no quadro. Observa-se a necessidade
de tempo adicional para a realização das tarefas; as atividades propostas são explicadas
verbalmente de modo claro e objetivo.
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O aluno com audição levemente comprometida é observado pelos professores, senta
na primeira fileira e o professor se relaciona diretamente com ele.
Os alunos com um grau leve de problemas mentais estão atingindo um nível similar
de aprendizagem em relação aos demais alunos, exigem mais tempo para realizar as
atividades, assim como nas avaliações.
O gráfico abaixo representa a situação de ganho financeiro total dos estudantes
considerando todos os rendimentos da família.
Gráfico 6: Renda familiar dos estudantes

Os dados informam que 96% dos alunos da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
declararam ter rendimento de até 3 salários e de três até dez.
O gráfico a seguir esclarece como os estudantes vão manter-se no Curso em que está
matriculado.
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Gráfico 7: Recurso utilizados para financiamento do curso

Observa-se, no gráfico acima, que 29,7% dos alunos contam com recursos próprios;
42% contam com o FIES; 9,8% estuda por conta dos pais; 9,2% conta com bolsa estudos e o
mesmo percentual de alunos pelo são financiados pelo PROUNI.
O gráfico abaixo sintetiza a situação de utilização de meio de transporte que os
estudantes utilizam para irem à Faculdade.
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Gráfico 8: Meio de transporte utilizado pelos estudantes

Em relação ao meio de transporte que os estudantes utilizam para ir à Faculdade,
observa-se no gráfico acima, que 41,8% utilizam de ônibus, 28,6% de carro, 25,4 de Moto;
0,8% de bicicleta e 3,3%, a pé.
Cabe atenção para o fato de que a Faculdade localiza-se no Centro de Campo
Grande/MS, constata-se que 96,6% utiliza-se de ônibus, carro, moto e bicicleta para chegarem
à Faculdade e 3,3% vão a pé. Este último percentual trata-se de alunos que saem do trabalho e
vão direto para a Faculdade; os demais moram em bairros, porém, o local da Faculdade é de
fácil acesso para os meios de transportes apurados nesta pesquisa.
A seguir os dados sobre a inserção dos alunos no mercado de trabalho
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Gráfico 9: Situação dos alunos trabalhadores

Em relação ao trabalho, verifica-se no gráfico acima, que 26,3% dos estudantes
declararam que trabalham e contribuem com o sustento da família; 22,7% apontaram que
trabalham e, ainda, recebem ajuda da família; 21,6% dizem que trabalham e se sustentam e
7,9% trabalham e são os principais contribuidores no sustento da família e 21,5% assumiram
não trabalhar e serem sustentados pelas famílias. Somando os que trabalham tem-se o
percentual de 78,5% dos estudantes estão empregados.
Os dados sobre a escolaridade dos pais revelam que as mães avançaram mais nos
estudos, conforme dados abaixo:
Quadro 7: Escolaridade dos pais dos estudantes
Grau de escolaridade
1) Ensino Superior
2) Ensino Médio
3) Ensino Fundamental (séries finais)
4) Ensino Fundamental (séries iniciais)
5) Nunca frequentou a escola

Mãe
17,5%
35,0%
23,3%
20,2%
4,0%

Pai
14,2%
31,9%
23,2%
24,8%
5,9%

Os dados sobre a escolaridade dos pais dos estudantes da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL, chama a atenção o percentual de 48% (apenas de pai) tem o Ensino Fundamental
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incompleto e completo, o que significa, em número absoluto de 1.135 e ainda, 127 pais que
nunca frequentaram a escola. As mães somam 927, o que corresponde a 43,5% na etapa do
Ensino Fundamental incompleto e completo e 86, que significa 4%, delas, nunca
frequentaram a escola. Assim mesmo, o grau de escolaridade das mães é maior, situação
também constatada pelo IBGE desde 2010.
Observa-se que o processo civilizatório é uma questão de conquista por meio de
lutas, pois a Educação Fundamental tem seu anúncio de “Escola para todos”, desde o séc.
XVII com a proposta de Comenius e, hoje, 400 anos depois, vivenciam-se o início do séc.
XXI, sem ter tido a oportunidade de frequentar a escola e o mínimo obrigatório no Brasil,
desde 1996, o Ensino Fundamental, instituído de 9 anos de escolaridade.
Cabe enriquecer os dados educacionais dos pais dos estudantes desta IES analisando
o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M do Estado de MS e de Campo
Grande, sua capital. Entre os 27 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, tem seu IDHM,
geral pontuado em 0,72, ocupa a 10ª posição no ranking, conforme o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD/2013.
Campo Grande está pontuado em IDH-M geral: 0.784; IDH - M Renda: 0.790; IDHM Longevidade 0.844 e IDH- Educação M 0.724. Essas pontuações colocam Campo Grande
na posição de índice Médio em IDH-M, está entre os municípios brasileiros na 100º posição
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL quis saber se seus alunos têm acesso à
internet em suas casas. O gráfico abaixo apresenta os dados.
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Gráfico 10: O acesso à Internet

Constata-se pelos dados acima, que a maioria, 84,14% dos alunos acessam a Internet
de suas residências, 5,7% acessam do trabalho e apenas 4,87% acessam da Instituição. Isso
ocorre por que já se verificou, anteriormente, que 78,5% dos estudantes trabalham e reservam
o fim de semana para acessarem os materiais, consultar notas e pesquisar para a elaboração de
trabalhos.
A esses dados cabe trazer o número de estudantes que advém da escola pública,
1.777, o que corresponde a 82% deles. Enquanto que da escola privada somam 379, o que
significa 18%. Trata-se 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 a 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, além de
projetos de nivelamento para calouros e veteranos nas áreas de exatas e Língua Portuguesa.
Os estudantes questionados sobre o principal motivo que os levaram a escolher a
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL para a sua formação superior, estes revelaram:
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Gráfico 11: Motivação para a escolha da Faculdade

O gráfico acima aponta para quatro motivos principais dos estudantes escolherem
esta IES para estudar: a qualidade de ensino e valor da mensalidade, alcançando percentuais
muito próximos: 30,6% e 31,3% respectivamente. O terceiro motivo foi apontado pelos
estudantes que foi a localização da Instituição. Esse dado é um fato que facilita muito para o
aluno/trabalhador, pois fica no centro da cidade e com vias de acesso a todos os bairros assim
como ao transporte urbano. O quarto motivo (12,2%) ficou por conta da recomendação de
parentes e amigos e por fim, 10,2% estão na UNIGRAN CAPITAL porque o Curso em que
está matriculado só é ofertado por esta IES.
Observa-se que o percentual de qualidade de ensino que somado ao dado da
recomendação de parentes e amigos, obtém-se o percentual de 42,8%. Esta IES tem desde o
início de sua história em Campo Grande, com apenas 8 anos de funcionamento tem como
meta principal ser reconhecida pela excelência na formação em todos cursos, conforme
compromisso assumido em sua Missão Institucional, anteriormente citada. Também os
valores financeiros a serem cobrados são calculados de forma a não exacerbar onerar os
estudantes e suas famílias, um propósito da Mantenedora em acessar o Ensino Superior a uma
parcela maior da população.
Os alunos foram questionados sobre a sua participação em programas comunitários
por iniciativa própria, conforme pode se verificar no gráfico abaixo:
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Gráfico 12: Participação em iniciativas e programas comunitários

De acordo com o gráfico acima, 70,7% dos estudantes questionados sobre a sua
participação em iniciativas e programas comunitários, afirmaram não participar. Já, 17,1%
dos estudantes apontaram participar por meio das atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa
planejadas em algumas disciplinas dos currículos dos cursos e 12,2% assumem a participação
em programas comunitários por iniciativa própria.
Verifica-se nos resultados do gráfico acima que é preciso trabalhar de forma
interdisciplinar a questão da cidadania e valores como solidariedade. Embora o percentual
baixo de alunos tenha indicado participar de atividades de alguma disciplina, faltou dos
demais articular a questão de atividade nas comunidades com inúmeras ações realizadas pelos
cursos da área da saúde (Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Educação Física (Bacharel),
Radiologia).
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.

35

2.2 APRESENTAÇÃO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES
PERTINENTES A CADA EIXO/DIMENSÃO

Nesta parte do Relatório serão analisados os cinco eixos, anteriormente citados com
suas respectivas dimensões indicadas pelo SINAES e vivenciados pela FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL com a finalidade de facilitar o diálogo entre as atividades que estão
sendo articuladas, conduzindo a avaliação de forma objetiva, focando a essência de cada um,
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 a
identidade da Instituição e PDI .

2.2.1 EIXO 1 – Planejamento e avaliação institucional: Dimensão 8 do SINAES:
planejamento e avaliação
 Aluno Avalia
Verifica-se no quadro abaixo que os estudantes foram questionados sobre o seu
conhecimento em relação aos resultados da Avaliação Institucional e se eles conheciam as
mudanças ocorridas com os resultados da avaliação.
Verifica-se que de 54% a 76% dos alunos de todos os cursos ofertados pela Faculdade
UNIGRAN CAPITAL, relacionados no quadro abaixo, pontuaram os critérios “Excelente” e
“Bom”, o que significa que eles conhecem os resultados da Avaliação Interna e o atendimento da
ouvidoria, assim como sabem das mudanças ocorridas na esfera pedagógica e de infraestrutura.
Verifica-se que a meta de participação na Autoavaliação com qualidade precisa ser trabalhada.
Verifica-se que o quantitativo de 2.157 alunos participou da Avaliação e a Instituição
atingiu a meta pensada no PDI Institucional, de 81%, porém há necessidade de trabalhar a
qualidade dessa participação e fortalecer a disseminação dos resultados e ampliar a discussão
em sala de aula sobre os resultados e mudanças ocorridas na IES dado os resultados da
Avaliação Institucional.
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Quadro 9: Conhecimento da Avaliação Institucional (questionários e resultados) e Ouvidoria
Cursos

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física - Licenciatura
Educação Física - Bacharelado
Administração
Tecnologia em Radiologia
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

11.93%
17.85%
17.59%
14.31%
14.06%
18.47%
20.90%
14.91%
12.90%
17.28%

48.86%
54.77%
58.13%
48.81%
62.50%
51.35%
55.22%
52.29%
41.94%
56.79%

22.73%
17.85%
14.34%
24.48%
20.31%
21.62%
8.96%
17.20%
25.81%
20.99%

10.23%
5.54%
5.35%
8.27%
1.56%
4.50%
2.99%
7.80%
19.35%
2.47%

1.70%
2.77%
1.91%
1.91%
─
2.25%
7.46%
1.38%
─
2.47%

NSA - Não se
aplica/desconhece
4.55%
1.23%
2.68%
2.23%
1.56%
1.80%
4.48%
6.42%
─
─

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande- MS, 2015-1.

Dando continuidade à análise, observa-se que a CPA, os coordenadores de curso, os
professores e líderes de sala precisam fortalecer a participação na Autoavaliação com
qualidade; intensificando a comunicação/informação sobre a Avaliação Institucional.
Verifica-se que o CST em Gestão Ambiental apresentou os maiores dados no critério
“Regular” e “Fraco”. Nesse curso será preciso uma atenção especial de todos.
Para complementar a análise questionou-se os líderes de sala e estes afirmaram que
os calouros não deram tanta atenção à Autoavaliação, não conhecem muito bem essa política
que bem informada traz benefícios à comunidade acadêmica.
 Aluno de Pós-Graduação avalia
O percentual de 87,5% dos cursistas da Pós-Graduação afirma conhecer e Avaliação
Institucional (questionários e resultados) e Ouvidoria; pontuaram os critérios “Excelente” e
“Bom”, o que significa que eles conhecem os resultados da Avaliação Interna e o atendimento
da Ouvidoria, assim como sabem das mudanças ocorridas na esfera pedagógica e de
infraestrutura. No entanto, 12,5% foi o percentual atribuído ao critério “Fraco”. Essa atitude
exige um trabalho mais de perto, por parte da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, que
deverá esclarecer a necessidade da avaliação para fins próprios, uma ação que reverte em
melhorias durante o ano.
 Professor Avalia
Participaram da avaliação interna 79 professores dos 103 que compõem o quadro
docente em 2015 da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, o que corresponde a 76,7% deles. A
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meta do PDI é que 90% dos professores façam a Avaliação Institucional. Neste caso é preciso
reforçar a sensibilização para que amplie a participação.
Quadro 10: Conhecimento da Avaliação Institucional e Ouvidoria
A. Excelente
B. Bom
C. Regular
D. Fraco
E. Péssimo
F. NSA (Não se aplica/desconhece).
Total

34
35
05
03
00
02
79

43,04 %
44,30 %
6,33 %
3,80 %
─
2,53 %
100,00 %

Observa-se que 87,3% dos professores afirmam por meio dos critérios “Excelente” e
“Bom” que conhecem os questionários, os propósitos, os resultados e as mudanças realizadas
pela Instituição e as adequações nos PPCs de curso, após a tabulação e análise dos dados.
Conforme já se mencionou tanto a Instituição como o NDE de cada curso elabora seu Plano
de Melhoria, o qual é aprovado pelo Colegiado de Curso, pelo Diretor Geral e Diretora
Administrativa e de Planejamento da Mantenedora. A CPA, juntamente com a coordenação
de cada curso, precisa ampliar o diálogo sobre a Autoavaliação com os de professores novos,
e principalmente com os cursos de Enfermagem, Educação Física (Bacha), Administração e
Biomedicina, os quais entre 9% a 16% avaliaram no critério: “Regular”; e 12,5% dos
professores de Psicologia e Educação Física (Lic.) como “Fraco”.
 Professor de Pós - Graduação Lato Sensu, avalia
Quadro 11: Conhece as razões da realização da autoavaliação da UNIGRAN CAPITAL?
A. Excelente
B. Bom
C. Regular
D. Fraco
E. Péssimo
F. NSA (Não se aplica/Desconhece).
Total

26
06
00
00
00
00
32

81,25 %
18,75 %
─
─
─
─
100 %

Observa-se na tabela acima, que 32 professores da Pós-Graduação participaram da
Autoavaliação, o que corresponde a 100%, e por unanimidade eles pontuaram nos critérios
“Excelente” e “Bom”, afirmando conhecerem os propósitos da Avaliação Institucional e
perceberam as mudanças devido aos resultados da avaliação.
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 Coordenação de Curso Avalia
Participaram da avaliação 8 coordenadores (100%) da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL no 1º semestre do ano de 2015. Questionados sobre a sua participação nas
discussões com a CPA, Gestão Institucional, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de
Curso em relação aos resultados da Autoavaliação, 87,5% deles atribuíram a pontuação
máxima, afirmaram o critério Excelente e 12,5% avaliaram no critério “Bom”. Como eles
participam ativamente das discussões de elaboração deste Relatório, percebe-se que há espaço
para ampliar o diálogo e melhorar a qualidade das discussões.
Segue no quadro abaixo a síntese do movimento da CPA em 2015 e propostas para
2016.
 Avaliação e Proposições da Avaliação Institucional
Objetivo Geral: consolidar na Faculdade UNIGRAN CAPITAL o processo de avaliação
institucional como prática de autoconhecimento de suas potencialidades e fragilidades, de reflexão
das melhorias que precisa realizar, buscando aprimorar seu desempenho rumo à qualidade do
ensino, pesquisa e extensão e da gestão administrativa e financeira. É, ainda, seu propósito tornar
a prática avaliativa uma ação norteadora, para que haja o fortalecimento das relações da
instituição com a comunidade acadêmica e a sociedade. Além de atender o estabelecido pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
Quadro 12: Avaliação e proposições da Avaliação Institucional
Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Utilizar os
Análise dos resultados do
A percepção dos Adesão e
resultados da
ano de 2015 e preparação
discentes sobre a valorização por
autoavaliação
para a avaliação de 2016.
avaliação como parte da maioria
como subsídio
algo que toma
dos professores e
para a tomada de Intensificação da
tempo demais, coordenadores de
decisão para a
sensibilização dos discentes não se
curso e gestores
melhoria da
e docentes para os objetivos importando com no trabalho da
qualidade da IES da avaliação interna
a seriedade das CPA.
posta em seu
orientada pelas dimensões
respostas
Discussão do
PDI e PPCs.
do SINAES, melhorando a necessárias para Relatório da CPA
qualidade das respostas dos que a Instituição juntamente com a
questionários on line..
e os cursos
Gestão, NDEs e
melhorem sua
Sociedade Civil.
Conscientizar os Adequação da tabulação dos qualidade.
cursistas da Pós- dados juntamente com o
O trabalho
Graduação e os
Departamento de
realizado pelos
calouros da
Informática.
professores e
graduação sobre
coordenadores
a importância da Organização de uma escala
da Graduação e
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas/2016
Aplicação dos mesmos
instrumentos para
coerência e
acompanhamento na
autoavaliação na série
histórica de 2016 a
2017.
Realização de reunião
com os calouros e
cursistas da PósGraduação para explicar
a necessidade e a
importância de todos
participarem da
Autoavaliação
Institucional no ano de
2016.
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Objetivos
participação
deles na
Avaliação
Institucional de
2016.

Ações Realizadas
de uso dos computadores
para os discentes
responderem os
questionários.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Pós Graduação na
conscientização
dos alunos para a
realização da
Autoavaliação.

Ações propostas/2016

Ampliação da
divulgação dos
resultados da CPA e
mudanças ocorridas
A utilização da
devido aos indicadores
Ouvidoria pelos apurados em cada Eixo
alunos como
avaliativo.
instrumento que Os coordenadores de
leva os problemas curso farão uma reunião
e dúvidas para a com os alunos de seus
Coordenação de respectivos cursos para
Ensino e
que eles compreendam
Extensão e
os propósitos e ajudem a
Diretoria Geral e disseminar a cultura da
o retorno dado a avaliação entre os
eles.
alunos.
Realização de reuniões
por parte da CPA e
Coordenação de cada
Curso, ampliando o
diálogo sobre a
Autoavaliação com os
professores novos.
Ampliação da
participação do corpo
docente na Avaliação
Institucional.
Realização da avaliação
interna seguindo as 5
fases do Regimento da
CPA e envolver os
gestores, alunos, NDEs e
Colegiados de Curso,
professores e cursistas
da Pós-Graduação.

Analisar e refletir
os resultados da
avaliação interna,
enquanto uma
ferramenta capaz
gerar mudanças
nos currículos,
nas metodologias
de ensino, nos
conceitos e
práticas de
formação, na

No término do relatório da
CPA já se discutiu a
preparação para a
divulgação e discussão com
os discentes, NDEs e
colegiados de curso no final
do ano de 2015 e início do
ano de 2016.

Disponibilização
de pouco tempo
dos professores,
coordenadores e
demais
segmentos da
Faculdade para
análise dos
dados.
A resistência
dos alunos no

Dar continuidade à
inclusão do
funcionamento da
Ouvidoria como parte da
Avaliação Institucional.
O interesse de
Produzir a síntese dos
todos, após
resultados da avaliação
visualizarem os
por meio de PowerPoint
resultados por
e refletir nas reuniões
participar da
dos docentes e discentes,
discussão e utilizar por curso.
os dados para
melhoria do
Realizar encontros com
ensino.
a gestão, o NDE e
A elaboração do
Colegiados de Curso
Plano de Melhoria para análise dos dados
pelos NDEs dos
consolidados e apurar as
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Objetivos

Ações Realizadas

gestão, nas
estruturas de
poder, nos
modelos
institucionais e
nas configurações
do sistema
educativo.
Divulgar, entre a
comunidade
acadêmica, o
trabalho já
alcançado através
da participação da
Avaliação
Interna.

Acompanhar,
através da CPA,
Diretoria Geral e
Coordenação de
Ensino e
Extensão, 100%
das avaliações
interna e externa
dos Cursos
(ENADE).

Reuniões da CPA com a
Diretoria, Coordenação de
Ensino e Extensão,
coordenações de curso e
NDEs para verificar os
pontos fortes e fracos
apontados, no domínio dos
conteúdos cobrados nas
provas ENADE.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
preenchimento cursos e da
da mesma. Os
Instituição pela
alunos alcançam CPA, juntamente
um bom
com os gestores.
percentual de
preenchimento,
mas, seria
importante que
eles o fizessem
sem a
necessidade de
mobilização
intensa por parte
da IES.

Não há
A dedicação dos
fragilidade neste alunos e a
item.
valorização do
ENADE pelos
gestores e
docentes da IES.

Ações propostas/2016
mudanças necessárias
indicadas pela avaliação
interna.
Elaboração do Plano de
Melhoria da Instituição e
de cada curso.
Realização de reuniões
de estudo sobre os
resultados da
autoavaliação com todas
as coordenações de
curso e seus respectivos
colegiados.
Divulgação e análise dos
resultados da Avaliação
para todos os segmentos
da Faculdade.
Apresentar os resultados
para os líderes de sala e
discutir os pontos que
precisam ser melhorados
e pontos fortes da
Instituição.
- Reunir com os
egressos e discutir os
resultados da Avaliação
Continuação do
acompanhamento ,
através da CPA,
Diretoria Geral e
Coordenação de Ensino e
Extensão, 100% das
avaliações interna e
externa dos Cursos de
Graduação em relação à
avaliação do ENADE.

Verifica-se que a Avaliação Institucional, além de ser uma ferramenta para os
gestores da IES, o estudo também fornece informações ao público em geral, contribui para
traçar estratégias para melhorar a classificação em outros rankings, e gera indicativos que
permitem o estabelecimento de referências.
Dessa forma, a avaliação é entendida como uma ação transformadora, conjunta e
contínua, com o propósito de buscar a excelência do ensino, pesquisa e extensão e fortalecer a
cultura de qualidade na Faculdade UNIGRAN CAPITAL. Ela cria condições para se
confrontar as metas planejadas com os resultados obtidos, identificando os pontos fortes e as
fraquezas da instituição e o debate para superação de forma coletiva.
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2.2.2 EIXO 2 – Desenvolvimento institucional: contempla a Dimensão 1: missão e plano
de desenvolvimento institucional – PDI e a Dimensão 3: responsabilidade social da
instituição

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
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 o ano de 2011-2015, bem como as ações voltadas para o
ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação.
A elaboração do PDI e sua constante adequação ocorrem por meio de um processo
contínuo e participativo, articulado, 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.
No ano de 2015, realizou-se uma avaliação do PDI e a partir do 2º semestre a
Direção Geral coordenou várias reuniões de levantamento de dados, análise e reflexão,
estudos e discussões, abrangendo os NDEs de cada Curso, que também avaliou o PPC e
traçou metas e ações para a reformulação do Curso e do PDI. O atual PDI esgotou seu
quinquênio em 2015. O próximo PDI está posto para o período de 2016 a 2020.
As discussões confirmaram a Missão posta no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2011-2015 – PDI, levando-a para o próximo quinquênio (2016 – 2020),
assim como a 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, para que a sociedade onde está inserida a reconheça como uma instituição de
excelência na educação superior.
A CPA observou uma boa articulação entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Visto que, em 2015 esta IES
recebeu a visita para a Renovação de Reconhecimento do Curso de Gestão Ambiental, o qual
recebeu o conceito 4,0, assim como a pontuação da avaliação externa do Curso de Educação
Física, pontuação 4,0, elevando CPC da Instituição para 4,0.
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Os cursos cumprem com as políticas institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão postas no PDI e PPI e possuem uma excelente política de ensino presencial, assim
como para a graduação e a pós-graduação.
A avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PDI de 2011 a 2015, a
Faculdade UNIGRAN CAPITAL conseguiu vencê-las e se propôs a novos desafios,
reforçando outras metas e ações a serem implementadas ano a ano para o período de 2016 a
2020.
O compromisso desta Instituição firmado em sua missão 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.
A missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é bastante ousada, mas compatível
para este momento da sociedade, em que se tem a democratização do ensino, a expansão da
escola pública, os investimentos do Estado na expansão do atendimento ao ensino médio,
buscando atender as necessidades de uma sociedade industrializada, urbanizada e com
exigências de qualificação profissional tecnológica. Marcílio (2005, p.434)1 explica que o
atendimento dessas exigências provocou a expansão do ensino médio, que, por sua vez, tem
relação direta com a mobilidade social ascendente que se verificou no país nas décadas mais
recentes e o aumento da busca por ensino superior.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5
(cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz
respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que
orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve
e/ou que pretende desenvolver.
Neste ano de 2015 expira o período planejado do PDI da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL e já se finalizou a elaboração coletiva do próximo para o período de 2016 a 2020.

1

MARCÍLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo, Instituto Fernand Braudel e
Imprensa Oficial do Estado de S. Paulo, 2005.
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 Aluno Avalia: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
É preciso conhecer o Projeto de Desenvolvimento Institucional e nele está a Missão
da IES, assim como sua visão de futuro e seus valores, pois, proporciona visibilidade do
compromisso que a Faculdade tem na formação dos profissionais, no entanto, é fundamental
que se tenha em mente que o profissional terá que executar suas atividades com
responsabilidade e engajamento para concorrer à empregabilidade. Hoje, não basta
conhecimento teórico-prático, pois na mesma proporção são valorizados atitudes assertivas,
habilidades de se colocar em prática o aprendizado de maneira consistente e hábil, ética e,
ainda, o alinhamento dos valores do indivíduo com os valores organizacionais. Todos os
envolvidos com a educação superior precisam conhecer e avaliar se o que a Instituição
oferece tem a ver com a sua necessidade.
O quadro abaixo traz uma síntese da avaliação dos estudantes sobre o seu entendimento
deles do texto que expressa a missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e se eles a reconhecem
presente nas atividades acadêmicas.
Quadro 13: Conhecimento do aluno sobre a Missão e PDI da UNIGRAN Capital – 2015
Cursos

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física - Licenciatura
Educação Física - Bacharelado
Administração
Tecnológico em Radiologia
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnológico em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

19.32%
21.23%
22.10%
34.38%
26.13%
17.01%
26.87%
17.89%
25.81%
27.16%

53.41%
56.62%
52.57%
39.06%
54.05%
52.94%
59.70%
52.06%
41.94%
55.56%

17.61%
16.62%
18.67%
23.44%
15.32%
19.87%
11.94%
19.27%
19.35%
12.35%

6.82%
2.15%
3.81%
─
2.25%
6.36%
1.49%
5.50%
6.45%
1.23%

0.57%
0.92%
0.57%
─
─
1.91%
─
1.15%
6.45%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)

2.27%
2.46%
2.29%
3.13%
2.25%
1.91%
─
4.13%
─
3.70%

Verifica-se que entre 70% a 86% dos estudantes de todos os cursos atribuíram os
critérios máximos de pontuação, confirmando compreenderem a comunicação do texto que
expressa a Missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e concordam que a Instituição está
fazendo um esforço para concretizá-la em suas ações, cumprindo os objetivos e metas
traçados no PDI.
No entanto, o percentual atribuído no critério “Regular”, chama a atenção para que se
faça um trabalho mais intensificado com os cursos: Enfermagem, Educação Física -
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Bacharelado e Licenciatura, Tecnológico em Radiologia, Tecnológico em Gestão Ambiental e
Psicologia.
Vivenciar a missão proposta é um grande desafio, pois oferecer um ensino de
excelência e formar o cidadão comprometido com a ética e, ainda, apto para desenvolver
serviços de qualidade inovadora quando chegar ao mercado de trabalho. Isso exige da
Faculdade um vigiar constante de toda sua estrutura pedagógica e administrativa, professores
de excelência para enfrentar o jovem e adulto que trabalham e que tem seus estudos passados,
em sua maioria, na escola pública, o que exige atenção dobrada na oferta de nivelamento e
metodologia de ensino, pesquisa e extensão.
Observa-se que há necessidade de dialogar mais com os alunos sobre o profissional
necessário para este momento da sociedade, a fim de estimulá-los a estudar mais e exigir mais
do professor na sala de aula, assim como nas questões de materiais, equipamentos e
infraestrutura.
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 desfrute da excelência do ensino.
 Aluno de Pós – Graduação avalia Missão da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL
Quadro 14: Conhecimento sobre a missão da instituição
Conhecimento sobre a Missão da Faculdade UNIGRAN Capital
A. Excelente
02
B. Bom
08
C. Regular
00
D. Fraco
05
E. Péssimo
00
F. NSA (Não se aplica/Desconhece).
00
Total
15

12,50 %
50,00 %
─
31,25 %
─
─
100 %

Dos 15 cursistas da Pós – Graduação que responderam esta questão, 62% afirmam
conhecer a Missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, enquanto 31,2% desconhecem. Este
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dado revela a necessidade de discutir com os alunos da Pós-Graduação, pois, conforme já se
anunciou a Missão proporciona visibilidade do compromisso de formação ofertada pela IES,
retrata a identidade e alinha os valores organizacionais com a educação oferecida.
Cabe atenção para a necessidade de um trabalho de conscientização dos cursistas
para ampliar a participação na próxima Avaliação Institucional.
 Professor Avalia: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Participaram 79 professores dos 103 que compõem o quadro docente de 2015 da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL, o que corresponde a 76,6% deles.
Quadro 15: Conhecimento dos professores da Missão e do Plano de Desenvolvimento
Institucional
Conhecimento: PDI da UNIGRAN CAPITAL
A. Excelente
27 34,18 %
B. Bom
39 49,37 %
C. Regular
07
8,86 %
D. Fraco
04
5,06 %
E. Péssimo
00
─
F. NSA (Não se aplica/desconhece)
02
2,53 %
79
100 %
Total

Conhecimento: Missão da UNIGRAN CAPITAL
A. Excelente
46 58,23 %
B. Bom
28 35,44 %
C. Regular
04
5,06 %
D. Fraco
01
1,27 %
─
E. Péssimo
00
─
F. NSA (Não se aplica/desconhece).
00
Total

79

100 %

Dos professores que participaram da avaliação, 83,5% conhecem o PDI, já a Missão
da Faculdade UNIGRAN CAPITAL é mais conhecida, os dados aferem em 93,6% deles. Há
necessidade de que os coordenadores e a Direção Geral repassem uma síntese do PDI e ao
mesmo tempo incentive os professores, principalmente dos cursos de Educação Física Lic.,
Psicologia e Biomedicina a conhecerem o PDI, embora este tenha sido elaborado em
coletividade. Já a missão é preciso ser trabalhada nos cursos de Radiologia, Educação Física
Lic., Gestão Ambiental e Biomedicina, uma vez que é por meio da organização da Instituição
que a Missão será vivenciada.
 Professor da Pós-Graduação avalia: Missão e o Plano de Desenvolvimento
Institucional
Os 32 professores da Pós-Graduação afirmaram, por unanimidade, compreender a
missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e concordam que esta está presente nas ações da
Faculdade, consideram que esse compromisso está presente na qualidade dos cursos que
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fazem, principalmente em seu corpo docente, que contou em 2015 com 65,6% Mestres e 6,3%
Doutor e Especialista 28,10%.
 Coordenador Avalia: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
O percentual de 100% dos coordenadores conhece e compreende a missão, no
entanto, 87,5 % conhecem o PDI e 12,5% pontuou no critério “Regular”. Verifica-se a
necessidade de a Gestão Geral dialogar mais sobre o PDI, envolvendo todos os coordenadores
no processo de adequações ao PDI, anualmente.
 Síntese da Avaliação e Proposições da Avaliação Institucional: Missão e o
Plano de Desenvolvimento Institucional
Objetivo Geral: Avaliar a vivência da missão institucional a partir da articulação do PDI
e PPI nas ações da Faculdade UNIGRAN CAPITAL no âmbito pedagógico e administrativo.
Quadro 16: Avaliação e Proposições da Avaliação Institucional: Missão e o Plano de
Desenvolvimento institucional
Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Avaliar a
Realização de reuniões
Complexidade e
-Ano de reconstrução
Articulação
para articulação das
extensão do tema. do PDI para o período
entre o PDI e o políticas de ensino da
de 2016 a 2020.
PPI nas
instituição com o
Reunir os NDEs
- O efeito mobilizador
Políticas de
PDI e PPI no início de cada com todos os
da atividade traz para
Ensino.
semestre com a presença integrantes para a o debate todos os
de todos os professores,
discussão do
implicados
coordenadores de curso e PDI/PPI, é difícil a - O interesse e
funcionários, em geral.
presença de todos motivação de todos
em todas as
em participar da
reuniões. É um
avaliação e de sua
tempo dedicado à reelaboração, no
Instituição.
cuidado de
articular e realizar o
Reunião com os
fazer pedagógico com
Capacitar os
professores para discussão Vivenciar as teorias o PDI, PPI, PPC e
docentes para da organização didática da que embasam as
Plano de Ensino.
vivência das
Faculdade UNIGRAN
tendências
Constante debate dos
políticas
CAPITAL, visando a
metodológicas,
princípios norteadores
pedagógicas
responsabilidade de cada articulando
da proposta
pensadas no
um em articular-se com a teoria/pratica/interdi pedagógica da
PDI/PPI em
missão institucional e
sciplinaridade e
Faculdade,
sala de aula.
políticas de ensino
contexto social e
revitalizando-a em
previstas no PPI,
tecnológico.
todos os eixos e
desdobradas no PPC e
respectivas dimensões
Plano de Ensino.
indicadas pelo
Análise anual dos
SINAES.
currículos dos cursos
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
-Estudos sistemáticos
das políticas que
orientam o novo
PDI/PPI – 2016 a 2020,
e adequação dos PPCs e
Planos de Ensino.
-Capacitar os
coordenadores de curso
e o pessoal
administrativo
pautando-se nos
indicadores de
qualidade do
atendimento e
sistematização do
trabalho em
conformidade com o
previsto no PDI para
cada setor da
Faculdade.
- Discussão dos
princípios filosóficos da
IES e de seu
compromisso
explicitados na sua
Missão e a
concretização no fazer
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

oferecidos por esta IES.

Avaliar a
Reunião de estudo para
articulação
definição de novos projetos
entre o PDI e o contemplando a iniciação
PPI nos
científica.
projetos de
Pesquisa e
Extensão.

Avaliar a
articulação
entre o PDI e o
PPI nas
políticas de
Extensão da
IES.

- Estudantes, em
maioria, trabalham
e não tem tempo
para a pesquisa.

Realização de atividades Não há pontos
sociais junto à comunidade frágeis.
pelos Cursos ofertados em
2015.
Planejamento de
atividades sociais de todos
os Cursos ofertados, de
forma interdisciplinar.
Realização de dois grandes
eventos
Sociais
Institucional.

Estruturar o ensino e
pensar em articular
com a resolução de
problemas, gerando
pesquisas. Assim
como a cobrança de
Artigo Científico nos
cursos que exigem o
Trabalho de
Conclusão de Curso.
Interesse pelos
docentes em abrir a
pesquisa via Iniciação
Científica.
- A presença de um
coordenador de
pesquisa e PósGraduação para
organizar e liderar a
pesquisa na
Faculdade.
Há interesse dos
coordenadores em se
articular com a
sociedade, via
extensão social e,
também, cursos livres
de extensão com
mensalidades baixas,
propiciando a
participação das
classes mais
vulneráveis.
- Intensificação de
programas de
extensão enquanto
cursos livres para
atender a demanda

Ações propostas
pedagógico e
administrativo da
Faculdade.
-Encontros semestrais
dos NDEs e Colegiados
de curso para estudos e
discussão da
necessidade de
adequação dos
planejamentos de
ensino, juntamente com
os professores.
- Análise dos planos de
ensino pelos
coordenadores a fim de
verificar a integração
das políticas da
Faculdade.
Dar continuidade à
pesquisa, no ano de
2016, 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
implementar a
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Objetivos

Ações Realizadas

Avaliar
a -Acompanhamento do
articulação
Plano de Curso, analisando
entre o PDI e o o seu desdobramento das
PPI
nas políticas ditadas no PDI e
Políticas
de PPI.
Gestão
-Encontro regulares entre a
Acadêmica
Direção Geral e
Coordenação de Pesquisa
com os coordenadores de
cada curso para
providenciar condições de
funcionamento dos
mesmos.
-Tabulação dos resultados
da Avaliação interna e
encaminhamentos de
melhorias junto aos
coordenadores, integrantes
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
articulação
avaliativas, contemplando
entre o PDI e a os cinco eixos e as
Autoavaliação respectivas dimensões
indicadas pelo SINAES.
- Análise dos resultados da
-Avaliação Interna pela
CPA e discussão com o
grupo gestor da Faculdade.
Promover a
-Reunião entre CPA,
motivação dos Coordenadores, Direção
estudantes e
Geral e Acadêmica, NDEs
estimular a
e colegiados de curso para
autonomia
discutir a função do
intelectual por Ensino superior neste
meio da
momento da sociedade,
utilização das adequação do PDI e PPI
Tecnologias.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
social por meio da
semana dedicada a
cada curso.
-A complexidade
-Maior envolvimento
que envolve a oferta de todos os
de formação de
segmentos da
excelência ao
Faculdade com as
trabalhador que
metas e valores da
espera uma
Instituição.
formação mais
-Sistematização de
prática.
ações de forma
integradora com
-Não há o hábito de todos os cursos.
se formar grupos de -Conhecimento das
estudos entre os
dificuldades em
estudantes fora do vivenciar as políticas
ambiente da IES
determinadas no
nos finais de
PPC.
semana.
-Interesse da gestão
mantenedora em
- A dificuldade de estar próximos de
dedicação focada
todos, inclusive dos
nos estudos para
estudantes,
além da sala de
dialogando sempre
aula.
que necessário.

A experiência em
lidar com os
resultados da
avaliação é pequena
por parte da maioria
dos profissionais da
Faculdade.

Interesse de todos em
compreender cada
dimensão e realizar
adequação no seu
fazer diário dentro da
Faculdade.

Ações propostas
exposição de cultura
liderada pelo Curso de
Arte da mantenedora.
-Elaboração do
calendário letivo,
incluindo os encontros
com os coordenadores,
professores, NDEs e
colegiados de curso.
-Elaboração de um
calendário de eventos e
divulgação na IES em
geral.
- Reunião semestral
com todos os
funcionários,
articulando o fazer
técnico com a missão e
objetivos da IES.
-Elaboração e
acompanhamento dos
planos de melhorias
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.

Divulgar o Relatório da
CPA a todos os
profissionais da
Instituição e alunos
líderes e deixar exposto
no site da Faculdade a
disposição de todos
Valorização dos
alunos, professores e
dados coletados pela sociedade civil.
CPA, fazendo parte - Reflexão sobre a
da discussão dos
função do Ensino
NDEs em busca da Superior na sociedade
melhoria da proposta contemporânea.
de formação.
-Introduzir,
progressivamente, nas
Preocupação do
aulas as tecnologias
grupo gestor com a compatíveis com a
Acessibilidade e
mudança constante do
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades
Potencialidades
políticas afirmativas. perfil dos estudantes e
necessidades do
conhecimento a ser
dominado.
Atender as necessidades
de acessibilidade
solicitadas, assim como
condições pedagógicas
de aprendizagem.

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.
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.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
A Faculdade UNIGRAN Capital, desde a sua criação, há oito anos, sempre
desenvolveu ações de responsabilidade social junto às comunidades carentes da cidade de
Campo Grande, atendeu às solicitações de ações para orientações e atendimento nas áreas da
saúde, atividade física, beleza e estética, entre outros, sejam de empresas, órgãos
governamentais ou instituições filantrópicas, quando solicitada.
A partir do ano de 2013, a Faculdade UNIGRAN Capital aderiu à Campanha do Dia
da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular promovida pela Associação
Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior – ABMES, que institui uma data para uma
grande campanha em nível nacional, além das demais ações de responsabilidade social
realizadas no decorrer do ano. Neste ano a IES obteve o Selo de Instituição Socialmente
Responsável do período 2015/2016.
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Para o ano letivo de 2015 a Faculdade UNIGRAN CAPITAL instituiu em seu
calendário 16 eventos de responsabilidade social, abaixo relacionados, contemplando ações
coordenadas por seus cursos superiores, à comunidade local e do entorno nas áreas da saúde,
estética, meio ambiente, tecnologia da informação, administração e finanças, esportes e lazer,
abrangendo um total de 11.550 pessoas; entre elas, voluntários da comunidade acadêmica, que
contou com membros da administração superior, discentes, docentes e técnicoadministrativos, além das pessoas atendidas da comunidade.
Quadro 17: Ação Social UNIGRAN CAPITAL - 2015
Curso/Evento

PALESTRA: “Saúde e Beleza: Cuidados para a face, corpo e
cabelos” – MS GÁS
DIA DA MULHER – Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de MS - CREA
MUTIRÃO DE SAÚDE NO PRESÍDIO FEMININO DE CAMPO
GRANDE MS
A contabilidade Simplificando o Imposto de Renda
1ª Edição do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Particular da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
DIA DAS MÃES - Brasil Telecom
DIA DAS MÃES – Hospital de Câncer Alfredo Abrão
OFICINAS NA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPO
GRANDE “DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS,
PRECONCEITO E ÉTICA “
– APAE EM AÇÃO - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e/ou Múltipla
- APAE EM AÇÃO - 2015
– CLUBE DE MÃES DA APAE DE CAMPO GRANDE “Cuidando
de quem cuida”
II SEMINARIO “SAÚDE E LONGEVIDADE” - DIA DO IDOSO –
1º DE OUTUBRO
2ª Edição do Dia da Responsabilidade Social AÇÃO SOCIAL
“CIDADE DA VIDA”
CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA –
OUTUBRO ROSA
III SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DA UNIGRAN
CAPITAL (2015) - III SEMINÁRIO SOBRE AS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS NA CONTEMPORANEIDADE DA UNIGRAN
CAPITAL
CAMPANHA “DIA LARANJA” – PELO FIM DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

C.H

Período

Participação

10

9/03/2015

150

04

13/03/2015

35

20

Março de 2015

200

25

9 a 18/04/2015

40

30

25/04/2015

08
08

7e 8/05/2015
9/05/2015

2.418
47
50

20

02 e 03/07/2015

60

30

25/08/2015

700

10

25/08/2015

700

30

25/09/2015

700

04

01/102015

200

40

03 e 04/10/2015

3.000

20

01 a 31/10/2015

2.000

10

16/ a 21/11/2015

450

20

25/11 a
10/12/2015

800

 Aluno Avalia: Responsabilidade Social
Sobre essas atividades, anteriormente relatadas, os alunos foram questionados se eles
participaram dos projetos de responsabilidade social. Os dados da tabela abaixo comprovam
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que entre 70% a 82% dos alunos de todos os cursos confirmam a participação nos referidos
projetos.
Quadro 18: Conhecimento da Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e
participação)
Curso
Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

19.32%
21.54%
23.62%
34.38%
22.52%
18.92%
38.81%
20.87%
29.03%
19.75%

55.68%
56.31%
54.10%
45.31%
57.66%
52.46%
46.27%
49.08%
35.48%
62.96%

15.34%
16.31%
17.52%
17.19%
16.22%
19.24%
10.45%
18.58%
19.35%
13.58%

7.39%
2.77%
2.48%
1.56%
1.80%
5.72%
2.99%
6.88%
9.68%
1.23%

1.14%
1.54%
0.95%
─
─
2.23%
─
2.06%
6.45%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)
1.14%
1.54%
1.33%
1.56%
1.80%
1.43%
1.49%
2.52%
─
2.47%

Os dados acima indicam a necessidade de discussão com os alunos de todos os
cursos, pois estes têm participado das atividades e os percentuais indicando desconhecer as
ações de Responsabilidade Institucional não conferem, uma vez que são eventos planejados
por curso com antecedência e com a participação de todos eles.
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 e assistenciais básicos. A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem se
preocupado em firmar uma política de inclusão social. Há uma aproximação da Faculdade
com os povos indígenas sob vários aspectos envolvendo várias atividades por meio do Projeto
Nativos a vós nativos, além de alunos indígenas.
Além da aproximação com os povos indígenas, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL
tem ótimo relacionamento com o Movimento Quilombola de MS. Junto desse movimento a
Faculdade acompanha as ações de luta pela liberdade e reconhecimento de suas terras e
cultura que, ainda não estão expressos com sucesso nas ações políticas e sociais do Estado de
MS. Age como parceira nesses movimentos, pois, contrapõe às tentativas de aniquilamento de
seus valores africanos que tanto contribuíram com seus saberes para a fundação e o progresso
do Brasil. Todo ano celebra junto da comunidade negra a SEMANA DA CONSCIÊNCIA
NEGRA UNIGRAN CAPITAL.
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Cabe ressaltar que no quadro discente da Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem
alunos indígenas das etnias Terena, Kaiowá e Kadiwéu além dos alunos afro-brasileiros
inclusive da comunidade “Tia Eva” e de “Furnas do Dionísio”, localidades próximas de
Campo Grande considerados como antigos quilombos.
 Aluno da Pós-Graduação avalia: Responsabilidade Social
Quadro 19: Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e participação)
Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e participação)
A. Excelente
B. Bom
C. Regular
D. Fraco
E. Péssimo
F. NSA (Não se aplica/Desconhece).
Total

01
13
02
16

06,25 %
81,25 %
12,50 %
100 %

Dos 16 cursistas da Pós-Graduação que avaliaram a Responsabilidade Social, 87,5%
atribuíram pontuação máxima para a realização dos eventos, 2 alunos pontuaram o critério
“Fraco”, ocorre que há cursistas que não moram em Campo Grande e não conhecendo o
compromisso da Instituição de Responsabilidade Social.
 Professor Avalia: Responsabilidade Social
O percentual de 98,7% dos 79 professores afirmou conhecer e participar das ações de
Responsabilidade Social que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL desenvolve, apenas 1
professor diz desconhecer.
Questionou-se, também, os professores se eles elaboram, propõem ou participam de
projetos de responsabilidade social da Instituição, 98% deles confirmaram a participação e
22% participam das proposições. O professor é convidado, estimulado a participar, mas
alguns professores justificam, pois trabalham em outros locais e nem sempre é possível a
participação, mas estes ficam envolvidos por meio das reuniões das coordenações de curso e
sugerem as ações que podem ser realizadas, junto à coordenação de Ensino e Extensão que
lidera essa dimensão está sempre presente.
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 Coordenador de Curso Avalia: Responsabilidade Social
Todos os coordenadores atribuíram as pontuações máximas para o desenvolvimento
de programas e ações de Responsabilidade Social, pois incentivam, planejam, divulgam e
valorizam as os eventos realizados pela Faculdade UNIGRAN CAPITAL. Esses são os
resultados de ações decididas no coletivo, com a presença e participação de 100% dos
coordenadores.

Síntese

da

Avaliação

e

Proposições

da

Avaliação

Institucional:

Responsabilidade Social
As atividades de Responsabilidade Social da Faculdade UNIGRAN CAPITAL têm
como finalidade contribuir para o desenvolvimento da comunidade. E esta, por sua vez, se
reflete na formação de profissionais competentes com visão ética. A responsabilidade social
significa o grau de obrigações que esta Instituição assume por meio das ações que protejam e
melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios interesses,
pois esta IES focada na educação e formação de seres humanos, formadora de competências,
tem importante papel na formação dos seus discentes tanto em aspectos sociais quanto
econômicos.
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 divulgação
do conhecimento.
Assumir um compromisso individual ético, contribuindo para uma vida mais justa,
digna e de qualidade.
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Quadro 20: Avaliação e proposições da avaliação institucional: Responsabilidade Social
Resultados alcançados
Fragilidades Potencialidades
-Aproximar os
- Discussão dos
As ações de
-Há préalunos dos problemas NDEs de cada curso responsabilidade disposição de
da sua comunidade, sobre a necessidade social muito
participação dos
desenvolvendo o
de intensificar a
focadas nas
alunos em ações
senso crítico sobre a oferta de atividades semanas
sociais e
realidade em que se de responsabilidade comemorativas assistenciais.
encontram.
social tanto à
comunidade interna
Estimular a criação como à externa e
de soluções coerentes planejamento das
para os novos
mesmas.
problemas
enfrentados nos dias
de hoje.
-Estimular e
-Realização de
Não há
-Participação de
proporcionar aos
vários projetos junto fragilidade nesta um grande número
estudantes a
aos povos indígenas ação.
de acadêmicos nos
participação em
e movimento negro.
eventos externos
eventos de
Realização de
assistenciais.
aproximação étnico atividades de
raciais e
responsabilidade
diversidades.
social pelos cursos
de Enfermagem,
Educação Física e,
Radiologia e
Psicologia.
Objetivos

Proporcionar ao
acadêmico um
contato direto com a
sociedade
através de atividades
práticas de
responsabilidade
social e ações
assistenciais, ligadas
ao campo
profissional de cada
curso.

Ações Realizadas

- Realização de
várias ações de
responsabilidade
social na
individualidade de
cada curso.
- Realização de
ações coletivas
(todos os cursos),
abrangendo uma
comunidade de
bairros mais
carentes.

-Muitos alunos
são
trabalhadores e
tem dificuldade
em se dedicar
mais tempo para
as atividades.

A participação e
dedicação de
alunos e
professores dos
cursos
em eventos,
especialmente
aqueles que
promovem ações
de
Responsabilidade
Social.

Ações propostas
- Execução de projetos sociais
no âmbito de cada curso,
intensificando nos cursos
articulados com a saúde.
-Ampliar o atendimento no
campo da Estética e da
Psicologia para a comunidade
interna da Faculdade

-Realização de projetos junto
aos povos indígenas e
Movimento Negro, atrelados à
disciplina
de
Filosofia,
Sociologia,
Seminários
Especiais, dentre outras.
Realizações de atividades de
Responsabilidade Social pelos
cursos, principalmente na área
da saúde.
-Promoção de seminários na
comemoração de cada semana
de cada curso, abrangendo as
comunidades excluídas como
palestrantes
junto
à
Universidade
Estadual
e
Federal.
Realizar ações de
responsabilidade social
coletivas, sendo uma em cada
semestre sob a coordenação
de Ensino e Extensão.
e outras gerenciadas por
curso.
Realizar ações de
responsabilidade social por
curso, no formato de
Extensão, atrelada ao
Currículo.

A análise na avaliação institucional do esforço da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
em vivenciar a responsabilidade social permite inferir que esta representa um avanço em
termos de políticas determinadas pelo Ministério da Educação, para a sociedade que tem no
Ensino Superior a instância mais elevada de formação de seus cidadãos para o mundo do
trabalho, o que impacta na melhoria das condições de vida de toda a nação.
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A Faculdade UNIGRAN CAPITAL realiza ações de responsabilidade social coletiva
assumindo um compromisso individual ético, contribuindo para uma vida mais justa, digna e
de qualidade, não significa fazer caridade e ações assistencialistas; pulverizar ações sociais;
fazer doações descompromissadas. Trata-se de um compromisso para com a sociedade,
expresso por meio de atos e atitudes que a afetam positivamente, de modo amplo, ou a alguma
comunidade, de modo específico.
A proximidade dos alunos com os problemas da sua comunidade é umas das formas
de desenvolver o senso crítico e apurado sobre a realidade em que se encontram. Esta
interação do aluno com a comunidade será capaz de estimular a criação de soluções coerentes
para os novos problemas enfrentados nos dias de hoje. Nota-se, portanto, o dever das IES para
com a formação de profissionais capacitados e éticos, pois são estes que vão interferir na vida
da sociedade, exercitando sua profissão.
O Curso de Enfermagem, por exemplo, realizaram trabalhos em campanhas de
vacinação; ações de prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa); ações de prevenção ao
câncer de colo uterino (coleta de exames preventivos); campanhas de prevenção ao
HIV/AIDS e outras DST; campanhas de prevenção às doenças infecciosas e parasitárias
(dengue, tuberculose); ações educativas no sistema penitenciário com enfoque em saúde da
mulher; trabalho para o banco de doadores de medula; educação em saúde nas escolas e
creches; atividades para melhoria na qualidade de vida dos recém nascidos e lactentes e
atividade educativa sobre saúde do homem.

2.2.3 EIXO 3 – Políticas Acadêmicas: abrange a dimensão 2: Políticas para o Ensino,
Pesquisa e Extensão; a dimensão 4: Comunicação com a Sociedade e a dimensão 9:
Políticas de Atendimento aos Discentes.

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e 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, mesmo no seu último ano de vigência,
foi adequado 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,
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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 por meio de ampla discussão e reflexão fundamentada na formação
interdisciplinar e abrangência das relações étnico racial, indígena e o meio ambiente.
A busca pelo ensino de qualidade e do reconhecimento social de ser uma Instituição
que presta serviços de excelência que se concretiza nas metas previstas.
Constata-se que as metas e estratégias foram cumpridas, considerando o ano em
análise, 2015, 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 oferta. A meta de ampliação de cursos seguiu de
forma progressiva.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL preocupa-se em proporcionar aos acadêmicos
um embasamento humanístico que lhes permita compreender as relações de trabalho, as
alternativas sócio-políticas 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 na formação dos egressos de forma que possa desempenhar com conhecimento,
contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural do município e da Região.
No que se refere à abordagem pedagógica, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL, a
partir do ano de 2014, capacitou os professores para trabalharem as metodologias ativas,
considerando a necessária mediação do conhecimento científico em articulação com a prática.
Trouxe para o conhecimento dos professores as tendências críticas da educação e os passos da
metodologia de Saviani. Discutiu-se, ainda, a metodologia da problematização para estudos
de caso, pautada na teoria de Paulo Freire, vista anteriormente. Neste caso é a pesquisa
enquanto procedimento de ensino, pautada em questões problematizadoras. Essa situação
precisa ser motivadora, despertar o interesse do aluno pela sua discussão. O problema deve
propor situações sobre as quais o aluno já tenha algum conhecimento prévio. Os primeiros
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problemas devem referir-se a situações que os alunos já tenham vivenciado na prática ou em
sua própria vida ou e estudos anteriores.
Também há ampla integração entre professores, técnicos de informática, no incentivo
da utilização da TICs, de marketing/multimídia, trabalhando como meios para que a parte
pedagógica atinja um de seus fins que é o trabalho sempre inovador por meio da linguagem
informática.
Em relação à meta de Ensino, esta tem sido realizada, mas sempre é vista como uma
meta inatingível, pois os resultados das avaliações internas e externas, esta última nos casos
dos cursos que já possuem CPC, indicam que há sempre necessidade de melhoria.
O desempenho dos discentes é rigorosamente acompanhado pelas coordenações de
curso que, anualmente, fazem um balanço discutindo a qualidade da formação 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 passam por avaliação pelo Núcleo Docente
Estruturante e aprovação do 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, 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 persistência 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.
Outra questão a mencionar é sobre a integração dos conteúdos, esta ocorre sob os
princípios da interdisciplinaridade, isso exige uma reflexão aprofundada e crítica sobre os
saberes estudados, permitindo a consolidação da autocrítica, do desenvolvimento da pesquisa,
da 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. É
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compromisso dos professores dialogarem por grupos de áreas afins e otimizar a aprendizagem
dos alunos.
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.
 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 de edital específico – chamada PIBIC 2015/2016.
Com a Iniciação Científica, a Instituição dá um salto na qualidade do ensino e
extensão. 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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FLUXOGRAMA – ENSINO – PESQUISA E EXTENSÃO

Interdisciplinaridade – Flexibilidade
Curricular

Ensino

Núcleo de Apoio Discente - NAD

Avaliação sistemática dos cursos,
Interna e externa

Atualização constante das ementas;
Metodologia diversificada de ensino;
Avaliação Interdisciplinar.
Correspondência entre teoria/prática.
Flexibilidade Curricular.

Consolidação do perfil do egresso.
Integração curricular interdisciplinar.

Reflexão sobre a qualidade da educação
posta no PDI
Adequação e organização do processo
educativo;
Sistema de acompanhamento contínuo do
desempenho do aluno; da organização
didática e da infraestrutura institucional

Promover
a
extensão
enquanto
Responsabilidade Social e enquanto difusão
do conhecimento científico para a sociedade
em geral.

Extensão

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

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

Pesquisa

Pós-Graduação
Lato Sensu

Iniciação Científica - PIBIC
Pesquisa Docente

Formação Continuada

Compreender o rigor da produção científica
Incentivar os vários tipos de pesquisas
científicas;
Vivenciar a ética na pesquisa.
Desenvolver pesquisas que contribuam na
produção de conhecimento científico nas
várias áreas do conhecimento.

Alinhamento com as demandas regionais.
Interface da Graduação e Pós- graduação
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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, articulando teoria e prática, com o campo profissional de cada
curso. São pontos fortes os esforços despendidos pelos professores e pela 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 estágio é outro ponto forte, cada curso possui sua
própria organização em atendimento às especificidades, totalmente regulamentados.
Ampliando a discussão neste relatório, a Instituição junto à CPA questionou os
alunos quanto o ensino, pesquisa e extensão.
 Aluno Avalia: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Quadro 21: Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do seu Curso
Cursos

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Educação Física (Bach.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

NSA (Não se
aplica/desconhece)

18.75%
24.62%
26.86%
18.60%
25.00%
24.32%
34.33%
23.85%
22.58%
30.86%

55.68%
55.69%
54.29%
53.58%
48.44%
51.35%
53.73%
53.90%
45.16%
51.85%

19.32%
14.77%
14.10%
18.60%
17.19%
18.92%
5.97%
16.51%
19.35%
14.81%

3.41%
3.08%
3.05%
6.04%
6.25%
2.70%
4.48%
3.44%
9.68%
1.23%

2.27%
0.31%
0.76%
1.91%
─
0.45%
─
1.15%
3.23%
─

0.57%
1.54%
0.95%
1.27%
3.13%
2.25%
1.49%
1.15%
─
1.23%

Verifica-se que de 72% a 88% dos alunos dos cursos afirmam conhecer o PPC de seu
curso, no entanto, se somar as avaliações que estão no critério (Péssimo, Fraco e Regular),
fica em torno de 25%, com exceção do Curso de Gestão Ambiental. Isso indica a necessidade
da coordenação de curso trabalhar os itens do PPC durante o ano, discutindo com os alunos as
adequações feitas pelo NDE para que eles familiarizem com o Projeto Pedagógico de Curso e,
dessa forma entendam melhor o compromisso educacional e ético que a Faculdade tem ao
abrir as suas portas para que ele venha se formar em seu espaço.
A seguir os alunos foram questionados sobre o seu conhecimento do Plano de Ensino
de cada disciplina.
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Quadro 22: Conhecimento dos Planos de Ensino das disciplinas do seu Curso
Curso

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

NSA (Não se
aplica/Desconhece)

21.02%
32.31%
30.53%
28.13%
22.52%
20.03%
35.82%
30.73%
38.71%
38.27%

57.95%
56.62%
51.91%
45.31%
56.76%
52.94%
53.73%
53.21%
35.48%
45.68%

16.48%
9.23%
14.31%
17.19%
17.57%
19.40%
8.96%
12.16%
16.13%
12.35%

3.41%
1.23%
2.29%
6.25%
1.80%
5.25%
1.49%
2.52%
6.45%
3.70%

0.57%
0.31%
0.19%
─
0.90%
1.75%
─
0.46%
3.23%
─

0.57%
0.31%
0.76%
3.13%
0.45%
0.64%
─
0.92%
─
─

Os percentuais de positividade vão de 72% a 88% dos alunos afirmam conhecer e
discutir os elementos do Plano de Ensino juntamente com o professor. Os planos de ensino
são apresentados e discutidos com os alunos na primeira aula de cada professor. Eles trazem o
ementário e programa, objetivo geral e específico, competências e habilidades, metodologias
e avaliação do ensino e da aprendizagem. Somados os critérios “Regular”, “Fraco e Péssimo”,
têm-se os percentuais entre 14% a 25%. Significa a necessidade de os professores atentarem
sempre como está seguindo o Plano de Ensino e mostrar como acessá-lo no ambiente virtual
da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Quadro 23: Os professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas em sala de aula?
Cursos

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

29.55%
41.54%
38.86%
26.56%
30.63%
30.37%
31.34%
38.76%
35.48%
40.74%

47.16%
44.62%
43.43%
35.94%
39.19%
46.90%
46.27%
45.18%
35.48%
38.27%

19.89%
12.00%
13.90%
26.56%
22.52%
17.17%
17.91%
14.91%
22.58%
17.28%

3.41%
1.54%
2.86%
7.81%
4.95%
3.50%
1.49%
0.46%
3.23%
3.70%

─
─
0.57%
1.56%
1.80%
1.59%
2.99%
0.23%
3.23%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)

─
0.31%
0.38%
1.56%
0.90%
0.48%
─
0.46%
─
─

Observa-se pelos dados acima que de 71% a 86% dos alunos consideram que os
professores dominam os conteúdos de suas respectivas disciplinas. Os professores são
também avaliados individualmente e por semestre de forma identificável. Cada professor,
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juntamente com o coordenador faz diante dos resultados a sua autoavaliação e decide pontos a
serem melhorados em relação à gestão de sua aula. Todos os cursos precisam atentar para a
qualidade do ensino.
 Aluno avalia a pesquisa
O percentual de 35% dos alunos entendem os propósitos desta Instituição de
oportunizar a realização de pesquisas por meio da Iniciação Científica cadastrados no PIBIC
pela Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa, esta atividade iniciou em 2014 e está bem
recente, em processo de consolidação. Há um esforço em articular a Pós-Graduação com a
Graduação, Pesquisa e com a Extensão.
A Instituição contempla a disciplina Metodologia Científica em todos os cursos no
início para que os alunos saibam dos saberes sobre a ciência, Normas da ABNT, Tipos de
Conhecimento e as normas que embasam o rigor do conhecimento sistematizado. Para
viabilizar a política de iniciação científica, a UNIGRAN CAPITAL implantou o Programa de
Iniciação Científica, oferecendo condições materiais e financeiras para execução de projetos
que posteriormente irão pleitear financiamento do CNPq, colocando o acadêmico da
graduação em contato com as exigências da produção do conhecimento científico, ao mesmo
tempo em que proporciona aos docentes, carga horária para a produção científica com todas
suas implicações políticas, sociais e éticas.
Muitos alunos otimizaram os resultados por participar da reunião de interesse em
desenvolver junto com os professores a pesquisa científica, porém a maioria são trabalhadores que
vão além das 8 horas de trabalho, saindo deste para a Faculdade e um percentual vem de cidades
vizinhas, o que dificulta, pois além do trabalho têm a viagem diária. Em 2015-1, foram
desenvolvidos 16 projetos de Iniciação Científica com a participação de 16 alunos e 9 professores
pesquisadores da Instituição. Em 2015-2, foram desenvolvidos 8 projetos de Iniciação Científica
com a participação de 8 alunos e 4 professores pesquisadores da Instituição. Ainda os números
são tímidos, mas o processo iniciou o e o esforço é ampliar sempre.
Atualmente, as produções: artigo de iniciação científica, artigo de conclusão de curso
e artigo de conclusão de pós-graduação lato sensu, além dos relatórios de Pesquisa Docente,
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.
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O TCC concentra-se no desenvolvimento e desdobramento dos fundamentos teóricos
e práticos, vinculado basicamente aos semestres finais dos cursos de graduação. Neste, o
aluno é estimulado a produzir trabalhos acadêmicos que propiciem o desenvolvimento de um
conjunto de competências no campo da sua futura atuação profissional, através de uma maior
compreensão entre a realidade prática e as teorias apreendidas em sala de aula. Assim, é
possibilitado ao acadêmico verificar que a produção de conhecimento não fica dissociada da
prática da pesquisa, uma vez que o perfil do novo aluno no contexto globalizado, frente às
tecnologias atuais, requer do profissional novas habilidades e competências e exige
pensamento autônomo e crítico.
Dessa forma, a formação acadêmica nos cursos de graduação, bacharel, licenciatura e
tecnológico, não se limitam ao cotidiano da sala de aula. Assistir às aulas, fazer os trabalhos e
sair-se bem nas avaliações está longe de ser o suficiente, pois o aluno é incentivado a
preocupar-se com o contínuo enriquecimento de sua formação através da participando em
eventos científicos, estágios (obrigatórios e não obrigatórios), leitura de obras de interesse,
participação em grupos de pesquisa, e publicando artigos em revistas especializadas com o
apoio dos professores orientadores. Os trabalhos de conclusão dos cursos se consolidaram,
então, na exigência de um artigo científico, o qual é apresentado para Banca de Avaliação da
respectiva área de conhecimento e formação.
Em relação à Extensão realizou-se 28 ações. São atividades resultantes de pesquisa
de Ensino, veiculando conhecimento científico em correspondência com a prática, conforme
quadro abaixo.
Quadro 24: Ações de Extensão – 2015
CURSO

TEMÁTICA

EXPOSIÇÃO DE ARTES “MULHERES EM
CORES”
PROJETO “NATIVO A VÓS NATIVOS” –
HOMENAGEM AOS POVOS INDÍGENAS DE
TODOS OS CURSOS MS
SEMANA DO MEIO AMBIENTE DA UNIGRAN
CAPITAL
II SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E
ACESSIBILIDADE
EMPREENDEDORISMO – AÇÕES PARA UMA
NOVA GERAÇÃO I
ADMINISTRAÇÃO E SEMANA INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO
E CIÊNCIAS CONTÁBEIS - SEMPREE
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
CURSO: CÂNCER: ASPECTOS CELULARES E
MOLECULARES, PREVENÇÃO,
DIAGNÓSTICO E FORMAS DE TRATAMENTO

C.H

PERÍODO

VAGAS

-

10 a 31/03/ 2015

2000

08

29 e 30/04/2015

300

20

09 a
11/06/2015

100

04

21/09//2015

150

04

27/03/2015

140

30

21 a 23/10/2015

200

40

12/09 a
14/11/2015

34

64

CURSO

TEMÁTICA

C.H

PERÍODO

VAGAS

I JORNADA ACADÊMICA DE BIOMEDICINA
ACADEMIA UNIGRAN CAPITAL: GINÁSTICA
E MUSCULAÇÃO
GRUPO DE DANÇA UNIGRAN DANÇA UNIDANÇA
TREINAMENTO ESPORTIVO: MODALIDADES
VOLEIBOL E HANDEBOL, LUTAS

20

05 e 06/11/2015
Março a Nov. de
2015
Março a Nov. de
2015
Março a Nov. de
2015
Março a
Novembro de
2015

85

– CURSO LIVRE

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO - LAFFEX
III FESTIVAL DE LUTAS DA UNIGRAN
CAPITAL
Modalidades: Jiu-jitsu, Judô, Luta escolar e Jogos
de oposição.
SEMANA DA DEFICIÊNCIA UNIGRAN
CAPITAL
SEMANA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
I SIMPÓSIO DA LADIPE/UFMS (LIGA
– BACHARELADO E
ACADÊMICA DE DOENÇAS INFECTOLICENCIATURA
PARASITÁRIAS EM ENFERMAGEM) EM
PARCERIA COM A LADI LIGA ENFERMAGEM
DA UNIGRAN CAPITAL
IV JORNADA DE ENFERMAGEM - “A
ENFERMAGEM EM DEFESA DO SUS:
QUALIDADE E ÉTICA NA ASSISTÊNCIA”
V JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE
ESTÉTICA E COSMÉTICA
Tema: “A estética na atualidade”.
EDUCAÇÃO FÍSICA COSMIATRIA EM DISCROMIAS FACIAIS E
– BACHARELADO E CORPORAIS (HOME CARE) – CURSO LIVRE
IV SEMINÁRIO DE PRÁTICA CLÍNICA
LICENCIATURA
CURSO: TAXIDERMIA DE AVES, RÉPTEIS,
PEIXES E MAMÍFEROS
II JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE
GESTÃO AMBIENTAL
GESTÃO DE TALENTOS: ASSESSORIA EM
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
IV JORNADA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA:
"A DIVERSIDADE NA/DA PSICOLOGIA”
NÚCLEO DE PSICOLOGIA DA FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL (NPU)
PLANTÃO DE ACONSELHAMENTO
PSICOLÓGICO
ATIVIDADES PRÁTICAS EM PSICOLOGIA
SOCIAL
V JORNADA ACADÊMICA DE RADIOLOGIA

80
80
80
80

170
50
50
200

06

03/06/2015

200

02

21 a 24/09/2015

170

20

28/08 a
03/09/2015

1100

04

24/04/2015

180

20

De 18 a
22/05/2015

163

04

21 e 22/05/2015

200

10

17/10/2015

20

08

20/10/2015
09/05 a
20/06/2015

200

20

09 e 10/06/2015

180

-

Março a
Novembro de
2015

50

10

27 e 28/08/2015

250

40

40
40
60
20

Fevereiro a Nov.
de 2015
Fevereiro a Nov.
de 2015
Março a Nov. de
2015
12 a 14/11/2015

40

50
450
50
180

As atividades de Extensão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL constituem aportes
decisivos à formação do estudante, seja pela ampliação do universo de referência que
ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas que possibilitam a
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eles integrar na sociedade. Esses resultados permitem o enriquecimento da experiência
discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que abrem espaços para
reafirmação e materialização dos compromissos éticos e solidários tarefa na formação do
jovem no Ensino Superior.
 Aluno avalia a Extensão
Quadro 25: Participação nas Atividades Complementares oferecidas pelo Curso
Curso

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

17.05%
23.69%
27.62%
21.88%
23.87%
18.44%
28.36%
17.43%
32.26%
25.93%

53.98%
55.08%
50.29%
53.13%
51.35%
50.56%
46.27%
47.71%
45.16%
53.09%

21.02%
16.00%
16.38%
17.19%
18.92%
21.62%
20.90%
24.31%
9.68%
12.35%

5.11%
4.62%
3.62%
6.25%
2.25%
6.84%
1.49%
8.49%
6.45%
7.41%

2.27%
─
1.14%
─
2.70%
1.59%
1.49%
1.38%
6.45%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)
0.57%
0.62%
0.95%
1.56%
0.90%
0.95%
1.49%
0.69%
─
1.23%

O percentual de 64% a 77% dos alunos atribuíram critério máximo afirmando que
participam dos programas, projetos e eventos de Extensão realizados pela Instituição e pelos
cursos. No entanto, o critério “Regular” foi significativo apontado pelos estudante. Ocorre que
78,5% dos estudantes da Faculdade UNIGRAN CAPITAL declararam que trabalham e
sempre que indagados pela ausência nas atividades de Extensão reclamam que estão em
serviço. É significativa a quantidade de solicitação de declaração da Faculdade justificando a
ausência no trabalho. A solicitação destes é que a Faculdade ofereça em suas dependências,
mas a Extensão sempre ocorre fora das dependências da Faculdade, se concretiza através do
acesso da população aos conhecimentos na interface faculdade/comunidade, superando com
isso, o processo de aprendizagem exclusivo no espaço de sala de aula e chega com força na
comunidade por meio do Ensino e da pesquisa via TCC, pós-graduação lato sensu e da
Iniciação Científica em processo de consolidação.
Uma das estratégias do PDI refere-se às Atividades Complementares e grande parte
delas faz interface com a Extensão: “Estabelecer correspondência entre as atividades de
extensão e complementares com as disciplinas dos cursos, por meio de pontuação/carga
horária”. Dessa forma, todos os cursos tem um quantitativo de Atividades Complementares
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obrigatório no curriculo escolar, organizadas com Regulamento próprio e indicações de
atividades.
Entre 70% e 78% dos alunos atribuíram pontuação máxima (somados Excelente e
Bom) na Participação nas Atividades Complementares oferecidas pelos Cursos, com exceção
do Curso de Psicologia, que recebeu 64% nos critérios. A dificuldade está no cumprimento de
atividades fora do recinto da Faculdade. No entanto, é política da Faculdade que parte dessas
atividades sejam no campo da prática, da aproximação com a comunidade, em atividades
extra aulas realizadas pelos alunos, as quais contribuem para o desenvolvimento de suas
habilidades e competências inerentes à prática profissional reconhecida e supervisionada de
acordo com Regulamento próprio do curso. As pontuações “Regular, Fraco e Péssimo”
indicam a necessidade de diálogo nesse campo em todos os cursos.
 Alunos de Pós-Graduação avalia Ensino Pesquisa e Extensão
Quadro 26:Aluno de Pós-Graduação avalia Ensino Pesquisa e Extensão avalia
Questionamentos
Conhecimento sobre o
Projeto Pedagógico do seu
Curso (PPC).

Percentuais e análise
O percentual de 80% dos cursistas afirma conhecer o Projeto
Pedagógico do Curso e 20% deles pontuou o critério “Fraco”. Neste
último caso, não há justificativa, pois o cursista tem acesso ao PPC por
meio do sistema on line e o a Coordenação da Pós Graduação apresenta
o PPC a todos.
A abertura da aula de Pós-Graduação é realizada por um profissional da
área atuante nas universidades e no campo profissional com o objetivo
de apresentar o perfil profissional necessário neste momento da
sociedade no campo singular de sua competência..
Ocorre que alguns alunos não comparecem e outros se matriculam
depois da aula magna.
O Coordenador apresenta e discute o Projeto de Curso, o que tem sido
de grande valia, pois os alunos já com as informações gerais têm
contribuído com adequações momentâneas.
Conhecimento dos Planos de O percentual de 81% dos cursistas afirma conhecer os planos de Ensino
Ensino das disciplinas do
e 19% deles pontuou o critério “Fraco”.
seu Curso
Os planos de Ensino são apresentados no primeiro dia de aula de cada
disciplina e ficam no sistema virtual acadêmico virtual e o aluno tem
toda liberdade de discutir o Plano com o professor e acompanhar a
disciplina por esse instrumento.
Docentes apresentam
O percentual de 75% pontuaram os critérios “Excelente e Bom” e 25%
conhecimentos teóricoconsideraram Fraco. Os docentes contratados para as aulas de Póspráticos atualizados
Graduação precisam apresentar currículo compatível com o campo de
saber em que vai ministrar aulas, além priorizar a formação em Curso
de Mestrado e Doutorado e no caso de não haver o profissional stricto
sensu, contrata-se o Especialista, de acordo com a Resolução/MEC/ n.1
de 2007.
As aulas são motivadoras e O percentual de 75% pontuaram os critérios “Excelente e Bom” e 25%
de relevância profissional
consideraram Fraco. Um dos princípios da Pós-Graduação é o professor
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técnico-científica

Titulação e Experiência
profissional dos Docentes

Pesquisa e Extensão

trabalhar a teoria científica articulada à prática profissional. Cabe aqui
abrir diálogo entre professores e cursistas, juntamente com a
coordenação de Pós Graduação.
O percentual de 88% pontuaram os critérios “Excelente e Bom” e 12%
consideraram Fraco. A contratação de professores para a Pós-Graduação
considera obrigatoriamente, a titulação mínima de Mestrado. Conforme
já se mencionou, esta IES prioriza o profissional stricto sensu e no caso
do Especialista, este tem que comprovar domínio amplo teórico e
prático do campo de saber proposto.
Os alunos egressos da Pós-Graduação avaliaram em 88% como
“Excelente e Bom”, os encaminhamentos de pesquisa da Instituição.
Essa parte da Extensão está em processo inicial de desencadeamento
para levar conhecimentos para a sociedade em geral.

Quadro 27: Cursos de Pós Graduação em 2015
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Dermoestética Facial
Psicanálise e a Clínica Lacaniana
Gestão e Liderança Estratégica
Treinamento Funcional e Qualidade de Vida
Educação Física Escolar
Tomografia e Ressonância Magnética

Nº DE VAGAS

PERÍODO

25
25
25
25
25
25

28/03/2015 a 26/03/2016
28/03/2015 a 26/03/2016
28/03/2015 a 26/03/2016
28/03/2015 a 26/03/2016
28/03/2015 a 26/03/2016
28/03/2015 a 26/03/2016

A meta referente a Pós Graduação Lato Sensu está progressivamente sendo
desenvolvida, as pesquisas apontam um leque grande de necessidades, mas ao divulgar a
oferta, a procura é reduzida, inviabilizando a abertura de cursos.
 Professor da graduação avalia o Ensino Pesquisa e Extensão
O professor indagado sobre seu conhecimento do apoio institucional na realização de
projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão; 86% deles pontuaram os critérios “Excelente e Bom”;
11,5% pontuaram o critério Regular e 2,5% como “Fraco”.
A Instituição apoia todo Projeto de Ensino, de Pesquisa e Extensão, desde que seja
da área de conhecimento proposta pelo Professor do Curso e que traga benefícios para a
formação dos alunos. Conforme já abordagem anterior, neste ano de 2015, os cursos
realizaram 30 Projetos de Extensão e 16 de Ensino. A Faculdade UNIGRAN CAPITAL
entende a extensão e o ensino superior como o processo educativo, cultural e científico que
articulados proporciona a Extensão como processo acadêmico definido, no processo de
integralização curricular efetivado em função das exigências da sociedade, indispensável na
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formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, conforme
preconiza o PPI.
O quadro abaixo traz cinco questões em que os professores deram continuidade na
avaliação do Ensino Pesquisa e Extensão.
Quadro 28: Professores avaliam Ensino Pesquisa e Extensão
Questionamentos

Resultados e análise

Discute o Plano de Ensino com a
relação teórico e prática da
profissão
Participa das reuniões do NDE
ou de Colegiado de Curso

Dos 79 professores que participaram da avaliação, 78 (98,8%) pontuaram os
critérios “Excelente e Bom”, apenas 1 professor avalia como “Regular”.

Participa de ações Institucionais
de incentivo a diversidade
artística, ambiental e cultural

Avaliação do Programa Recém
Ingresso
da
UNIGRAN
CAPITAL (nivelamento)

Participa
das
Ações
Capacitação
Docente
Instituição

de
na

O percentual de 85% dos professores participam das reuniões do Colegiado
de Curso e, ou, do NDE; 8,3% pontuaram que de vez em quando, 1,2% não
participam e 5,5% desconhecem esse chamado.
Entre duas a três vezes ao ano, o Colegiado de cada Curso é chamado a
participar de reuniões para aprovarem ou não, as decisões tomadas pelo
NDE.
Os professores recebem o convite com antecedência e com a apresentação
de pauta. Os resultados desta pesquisa mostra que é preciso esclarecer os
professores novos sobre essas reuniões, as quais são chamadas
indiscriminadamente de “reunião de Professores”.
Dos professores que participaram da Autoavaliação, 90% pontuaram a
participação nas ações Institucionais de incentivo a diversidade artística,
ambiental e cultural. São projetos institucionais que contemplam o Ensino.
Conforme já se mencionou, a Instituição elabora esses projetos, juntamente
com todos NDEs, somando, 16 ações Institucional de Responsabilidade
Social. Considera-se a participação excelente, pois a Instituição não obriga o
docente a participar, ela incentiva.
Os professores solicitados a avaliarem o Programa Recém Ingresso da
UNIGRAN CAPITAL (nivelamento), aprovam com adesão de 90%; 1,2%
avalia como “Regular” e 3,8%, desconhece. Os dados mostram que é preciso
falar mais sobre esse programa, assim como solicitar sugestão do que
abordar para além da Linguagem e Argumentação, Matemática Financeira e
Química.
Dos 79 professores que responderam esta avaliação, 90% afirmam ter
participado da Capacitação Docente proporcionada pela Instituição. O
percentual de 6,2 pontuaram como Regular e 3,8 desconhecem. O
planejamento da capacitação docente é elaborado pela Diretoria Geral, CPA,
Coordenação de Ensino e Extensão e passa pela adequação e aprovação dos
Coordenadores e NDEs.

Os professores, ainda foram questionados sobre o apoio Institucional na realização
de projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Quadro 29: Professor avalia o apoio Institucional na realização de projeto de Ensino, Pesquisa
e Extensão
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

33.33%

44.44%

11.11%

─

─

NSA - Não se
aplica/desconhece
11.11%

CST em Estética e Cosmética

66.67%

─

33.33%

─

─

─

Educação Física (Lic.)

12.50%

75.00%

─

─

─
─

12.50%
─

Curso

Administração

45.45%

45.45%

9.09%

─

CST em Radiologia

33.33%

33.33%

33.33%

─

─

─

Educação Física (Bach.)

57.14%

33.33%

─

─

─

Ciências Contábeis

100.00%

─

9.52%
─

─

─

─

Psicologia

62.50%

37.50%

─

─

─

─

─

100.00%

─

─

─

─

42.86%

42.86%

14.29%

─

─

─

CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Verifica-se que os professores têm apoio para a realização de projetos de Ensino,
Pesquisa e Extensão, de 66% a 100% confirmam os critérios “Excelente e Bom”, apenas os
cursos tecnológicos apontaram percentual de 33% “Regular”. O Curso de Enfermagem é um
dos mais atuantes e há professor pontuando que desconhece, portanto carece de ampliação de
diálogo com o Colegiado de Curso.
 Professor de Pós-Graduação avalia Ensino Pesquisa e Extensão
Os professores da Pós Graduação lato sensu, por unanimidade, pontuaram nos
critérios “Excelente e Bom”, afirmando: a) conhecer o Projeto Pedagógico do Curso em que
ministra aulas; b) assim como elabora e apresenta aos alunos o seu Plano de Ensino; c) avalia
como eficiente o ambiente virtual na realização de suas atividades docentes, pois, atende as
necessidades de sua disciplina e conhecem o regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
 Coordenador de Curso avalia o Ensino, Pesquisa e Extensão
Os coordenadores questionados sobre o seu conhecimento do apoio Institucional na
realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, por unanimidade pontuaram os
critérios, “Excelente e Bom”; assim como, em relação à competência de ensino, pesquisa e
extensão dos professores de seus cursos e, ainda o estímulo. Ocorre que todos os projetos
Institucionais são de Responsabilidade Social e de Extensão e são elaborados em conjunto
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com os coordenadores e aprovados pelo CONSEPE e, os projetos de Pesquisa são exclusivos
de Curso, assim como a maior parte dos projetos de Extensão.
Quadro 30: Coordenador de Curso avalia o Ensino, Pesquisa e Extensão
Questionamentos
- Promove discussão para construção e/ou reformulação do PPC,
principalmente das propostas curriculares de seu curso junto ao NDE
e Colegiado de Curso?
- Participa das Ações de Capacitação na Instituição?
- Participa de ações Institucionais de incentivo a diversidade
artística, ambiental e cultural
- Avaliação do Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL
(nivelamento)
- Como avalia o estimulo que promove aos alunos de participar das
atividades de ensino, pesquisa e extensão?
- Participa das Ações de Capacitação na Instituição

Resultados e análise
Nestes dois questionamentos, percentual
de 87,5% dos coordenadores pontuou os
critérios “Excelente e Bom”, apenas 1
avalia como “Regular”.

Nestes quatro questionamentos, o
percentual de 100% dos coordenadores,
atribuiu os critérios “Excelente e Bom”.

Em relação ao Ensino a Faculdade propõe um trabalho que prima pela
correspondência entre teoria e prática de forma interdisciplinar. Para tanto concebe o
entendimento de forma sempre participativa e procura abranger o maior número possível de
alunos, coordenadores e funcionários nos processos de decisão, conforme pode se comprovar
pelos dados anteriormente levantados e analisados. Tem conseguido pensar os Projetos
Pedagógicos de Curso com currículos dinâmicos, flexíveis, adequados e sempre atualizados,
que coloquem em movimento as diversas propostas e ações para a formação do cidadão capaz
de atuar com autonomia diante dos problemas que a dinâmica social impõe, conforme está
posto no PDI.
A política institucional de pesquisa desenvolvida na IES busca a articulação do
ensino e da extensão, fundamentando-se em práticas como o desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), a educação superior continuada no formato dos cursos de PósGraduação Lato Sensu e a Iniciação Científica desenvolvida com fomento de bolsas de apoio,
e as práticas investigativas em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos.
Em relação às atividades de Extensão em 2015, pode-se afirmar que foram muito
dinâmicas. A Instituição executou 19 projetos de Extensão e os cursos realizaram 30 Projetos.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL entende a extensão e o ensino superior como o processo
educativo, cultural e científico que articulados proporciona a Extensão como processo
acadêmico definido, no processo de integralização curricular efetivado em função das
exigências da sociedade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e
no intercâmbio com a sociedade, conforme preconiza o PPI.

71

Finalizado a descrição das avaliações da dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e
Extensão pelos alunos, professores (da Graduação e Pós-Graduação) e coordenadores de curso,
tem-se a preocupação em sintetizar o movimento ocorrido na dimensão avaliada, apontar as
fragilidades e potencialidades e traçar as políticas para o ano de 2016.
Objetivo Geral: Realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, objetivando
formar profissionais criativos, inovadores, empreendedores, capacitados e competentes a
pensar com autonomia os conhecimentos sistematizados, sob os princípios da democracia, da
ética e da justiça social.
O quadro abaixo sintetiza as realizações e as ações necessárias para a melhoria da
educação a ser oferecida.
Quadro 31: Avaliação e proposições da avaliação institucional: Ensino Pesquisa e Extensão
Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ações propostas/2016

Ensino
Ampliar a oferta
de cursos de
Graduação e PósGraduação, a
partir da análise da
demanda social e
mercadológica.

Solicitação de
Autorização para
quatro cursos em
2015.
Reconhecimento do
Curso de Gestão
Ambiental (aguarda
Portaria); de
Psicologia (Bacharel)
e Contábeis e
Administração.

A demora na
tramitação do
processo no
MEC para os
atos regulatórios
dos cursos,
muitas vezes,
implica na
retomada da
análise da
demanda
inicialmente
identificada.

Reestruturação de
100% dos projetos
pedagógicos dos
cursos de
graduação.

Todos os PPCs de
cursos foram
debatidos e
adequados pelos
NDEs dos cursos, sob
aprovação dos
respectivos
colegiados.

Propiciar o ensino
que capacite o
estudante a atuar
nas diversas
circunstâncias da
vida profissional e
vivenciar a
cidadania na
sociedade.

Capacitação
dos O professor
professores para o trabalha em
Planejamento
de vários locais e
Ensino que contemple seu tempo é
as
metodologias curto para
ativas, substituindo da planejar
aula expositiva por: dinâmicas
estudos de casos, inovadoras de
resolução
de aulas.
problemas,
aulas
práticas em sala de
aula ou laboratórios,
dinâmicas de grupos,

A Instituição tem
condições materiais,
Infraestrutura Física
e profissionais com
formação Stricto
Sensu para abertura
de cursos de Pós e
de Graduação em
diversas áreas.
Estrutura Física
adequada para
ampliar a oferta de
vagas.

Receber comissões do Mec
para Autorização dos cursos
de Psicologia (Licenciatura);
Arquitetura; Nutrição e CST
de Designer de Interiores
e Reconhecimento do Curso
de Psicologia (Bacharel) e
Gestão Ambiental.
Investigação de demandas
para a oferta de novos cursos,
aproximando mais do aluno
do Ensino Médio e verificar
os cursos pretendidos por eles.
Dar continuidade à constante
busca de adequação dos PPCs
rumo a excelência na
formação do Egresso.

Pré-disposição dos
professores e
coordenadores de
curso para inovar.

- Capacitação continuada para
os docentes , visando a
melhoria de sua prática.
Capacitação sobre a o que seja
Inovação do Ensino e como
A preocupação dos vivenciá-las, de forma a
professores e
contemplar o trabalho docente
coordenadores em pautado pela: Flexibilidade
acessar os
dos currículos;
conhecimentos
Interdisciplinaridade;
científicos em
Integração entre Teoria e
correspondência
Prática.
com a prática e
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Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas
estudo a partir de
vídeos, aulas práticas,
elaboração
e
execução de projetos,
palestras proferidas
por convidados locais
e regionais, dentre
outros.

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
princípios éticos.

Ampliação do espaço de
discussão com os estudantes
sobre o PPC do Curso e em
cada disciplina o Plano de
Ensino.

Acompanhamento
sistemático do
desempenho
discente nas
avaliações internas Discussão dos NDEs com seus
e externas.
respectivos colegiados sobre a
necessidade do professor
Proposição de ações mostrar domínio dos conteúdos
de apoio
significativos acessados aos
pedagógico aos
alunos em correspondência com
discentes e atenção a prática social sob os
individual aos
princípios da democracia, da
alunos com
ética e da justiça social.
deficiências.

Analisar os
resultados das
avaliações internas
e externas sobre as
ações pedagógicas
desenvolvidas
pelos cursos.

Análise da Avaliação
Interna pelos cursos e
elaboração Plano de
Melhoria

Discutir o nível de
exigência dos
cursos com os
representantes de
alunos nos NDEs;
Colegiado,
CONSEPE e CPA

Estudos realizados
Nº reduzido de
pelos NDEs sobre os alunos nas
objetivos mínimos a discussões.
ser alcançado em
cada formação dos
cursos ofertados.

Reunião da CPA
juntamente com os
coordenadores para
priorizar a
organização dos
dados levantados pela
avaliação interna.
Elaboração do
Relatório e Plano de
Melhoria
Institucional.
Elaboração do Plano
de Melhoria de cada
Curso, com base nos
resultados da
avaliação interna.

Ações propostas/2016

Pouco tempo
disponível dos
docentes que
compõem o
NDE,
Colegiados e
Coordenadores
para análise e
discussão de
resultados.

A discussão do
Informar os estudantes sobre
NDE e colegiado de as Atividades
cada curso.
Complementares ao ensino
essenciais à sua formação.
Dar continuidade à política de
análise dos resultados da CPA
e elaboração

O resultado da CPA
em que os alunos,
embora em nº
reduzido, cobram
maiores exigências
no decorrer de sua
formação.

Ampliação do diálogo entre os
NDEs, colegiados de curso e
um número maior de alunos
do que os que os representam
nas várias instâncias da
Faculdade e levantar detalhes
do que é preciso exigir deles
para que não tenham
dificuldades no mercado de
trabalho ou seguir outras
etapas de formação.
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Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ações propostas/2016

Pesquisa e Extensão
Prover condições
para o
desenvolvimento
da pesquisa
científica e da
extensão.
Fortalecer o
Programa de
Iniciação
Científica em
todos os cursos
Ampliar o nº de
concessão de
Bolsa Científica
para a participação
de alunos nos
projetos de
pesquisa.

Apoio financeiro para O tempo de O quadro docente
todas as pesquisas do alunos
e com formação
PIBIC.
professores para stricto sensu.
se dedicarem à
pesquisa é muito
reduzido.

Planejamento da
O aluno desiste,
Iniciação Científica. em alguns casos,
Em 2015-1da pesquisa.
desenvolvimento de
16 projetos de
Iniciação Científica
com a participação de
16 alunos e 9
professores
pesquisadores da
Instituição.

Interesse dos
professores em
desenvolver
pesquisa com
Iniciação Científica.

Ampliação da contratação
professores com formação
stricto sensu.
Ampliar o apoio para a
realização de pesquisas assim
como para a apresentação nos
eventos científicos.
Retomar a reflexão sobre as
linhas de pesquisa.
Ampliação da realização de
pesquisa pelos docentes com a
participação de alunos.

Em 2015-2 desenvolvidos 8
projetos de Iniciação
Científica com a
participação de 8
alunos e 4 professores
pesquisadores da
Instituição.
Socializar o
conhecimento
acadêmico e
promover a
participação
efetiva de setores
da sociedade na
vida da Faculdade.

Planejamento por
Não há neste
Curso das atividades item
de Extensão.
Coordenação de
projetos de Extensão
Institucional (o que
requer ações de todos
os cursos) pela
Coordenação de
Integrar o ensino e Ensino e Extensão.
a extensão com
Realização de 28
demandas sociais, atividades resultantes
buscando
da pesquisa na
comprometimento Dimensão do Ensino.
da comunidade
universitária, em
todos os níveis,
estabelecendo
mecanismos que
inter-relacionem o
saber acadêmico
ao dos demais
setores da
sociedade;

Interesse da maior
parte dos alunos e
professores.

Dar continuidade à pesquisa
enquanto ensino levar para a
comunidade externa.
Levar o conhecimento
científico e a sua
correspondência com a prática
à comunidade interna e
externa.
Incorporação curricular
definitiva das ações de
extensão, reconhecendo seu
potencial formativo e
inserindo-as, de modo
qualificado, no projeto
pedagógico dos cursos.
Ampliação do apoio e
financiamento para a criação
de plataforma de comunicação
da Extensão, favorecendo a
divulgação de suas políticas,
atividades e produtos, bem
como uma gestão eficiente da
informação.
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Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ações propostas/2016

Pós Graduação
Ofertar cursos de
Pós Graduação
Lato Sensu em
todas as áreas da
graduação.

Em 2015 foram
consolidados 6 cursos

Realizou-se pela
Coordenação de
Pesquisa várias
Ampliar as ações visitas às empresas e
que articulem a
setores públicos
graduação e a pós- divulgando os cursos
graduação.
possíveis de serem
feitos nesta IES.
Realizada por meio
da docência, os
professores da
Graduação também
dão aula na Pós
Graduação Lato
Sensu.
Articulação realizada
por meio do
Programa
Institucional de
Iniciação Científica
(PIBIC), coordenado
pelo Coordenador de
Pesquisa e PósGraduação

Não há
fragilidade neste
item.

A procura pelos
cursos enquanto
formação
continuada dos
próprios alunos da
UNIGRAN
CAPITAL.
O respeito dos
alunos de Pós
Graduação e da
Graduação em
relação ao corpo
docente qualificado

Não há
fragilidade neste
item

Dar continuidade à ampliação
da oferta de cursos de Pós
Graduação Lato Sensu,
articulados com os cursos
oferecidos pela IES.

Ampliação do nº de reuniões
com docentes para discutir a
abertura de cursos de PósGraduação.
Abertura para que apresentem
projetos em consonância com
as normatizações federais e
Institucional.
Realização de capacitações na
forma de mini cursos,
facilitando a participação de
todos que tem tempo escasso
para elaboração de Projeto de
Pesquisa.
Realizar reuniões semestrais
para troca de experiência
pedagógica realizada no
ensino, na pesquisa e na
extensão.

O preceito constitucional de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e
as normatizações da Extensão Universitária na LDB e no PNE 2014 denotam sua
institucionalização no âmbito formal. Por seu caráter vinculatório, essas iniciativas
representam a consolidação de uma etapa decisiva na construção da política de
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Mas ainda há muito a ser feito para o fortalecimento dessa política, em termos de sua
implantação e implementação, ano a ano.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
 Aluno avalia a Comunicação com a sociedade
A avaliação da dimensão Comunicação com a Sociedade teve como foco o
cumprimento das metas institucionais registradas no PDI 2011-2015. As ações propostas
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objetivam a efetivação da comunicação interna e externa como instrumento de integração, de
democracia e da identidade da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Os alunos foram chamados a avaliar a qualidade da comunicação interna e externa da

Faculdade, como seu site, redes sociais, e-mail marketing, mensagens de texto via celular,
folders, panfletos, campanhas televisivas, vídeos institucionais, banners e outdoors, entre
outros, no que se refere às suas estratégias, recursos e à imagem pública da instituição nos meios
de comunicação social e perante a comunidade.

Quadro 32: Avaliação da Comunicação da Faculdade (sites, redes sociais, etc.)
Curso
Enfermagem - 66
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.) - 80
Administração - 75
Tecnologia em Radiologia - 72
Educação Física (Bach.) - 64
Ciências Contábeis - 88
Psicologia - 75
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina - 80

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

20.45%
26.46%
25.52%
25.00%
22.07%
16.85%
31.34%
25.92%
16.13%
33.33%

46.02%
51.08%
54.67%
50.00%
50.00%
47.06%
56.72%
49.54%
45.16%
46.91%

23.86%
16.92%
14.29%
18.75%
16.67%
23.21%
8.96%
16.97%
19.35%
13.58%

3.98%
4.00%
4.38%
1.56%
6.76%
7.47%
1.49%
5.05%
12.90%
4.94%

5.11%
1.23%
0.19%
3.13%
3.60%
4.29%
1.49%
1.61%
6.45%
1.23%

NSA (Não se
aplica/desconhece)
0.57%
0.31%
0.95%
1.56%
0.90%
1.11%
─
0.92%
─
─

Constata-se que entre 60% a 88% dos alunos atribuíram pontuação positiva,
avaliando com conceitos “Bom” e “Excelente” a comunicação interna e externa da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL.
A Faculdade Unigran Capital fez investimentos significativos no setor no período
avaliado e ampliou os canais de comunicação interna e externa.
A Política de Comunicação da Universidade tem sido coordenada e implementada
pelo Departamento de Marketing e Assessoria Comunicação, setores reconhecidos e
legitimados pela Direção Geral para planejar e executar as ações e estratégias de comunicação
institucional.
Até 2015, as estratégias de Comunicação eram definidas pelo Departamento de
Marketing da UNIGRAN CAPITAL (DMU), criado em 2011. Em agosto do ano passado, a
instituição investiu na implantação da Assessoria de Comunicação, tornando-a corresponsável
pelas políticas e estratégias de comunicação da faculdade.
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No Departamento de Marketing e Assessoria de Comunicação atuam cinco
funcionários e dois estagiários. A equipe conta com profissionais formados nas áreas de
Jornalismo, Comunicação Empresarial, Publicidade e Marketing.
As principais metas dos setores de Comunicação e Marketing no período avaliado
foram:
- criar e manter atualizados os meios de comunicação com os públicos interno e
externo, incluindo o Portal da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, Facebook e Instagran;
- produzir materiais de divulgação em conformidade com padrões internacionais de
qualidade;
- criar o relacionamento da faculdade com os meios de comunicação local e estadual;
- aumentar o envolvimento da comunidade com a faculdade, por meio da divulgação
dos eventos abertos ao público e da oferta de serviços pela instituição;
-fazer com que a faculdade se torne referência de fontes para os jornalistas nas áreas
em que atua;
-divulgar a produção acadêmica;
- envolver a comunidade acadêmica nas campanhas solidárias propostas pela
instituição;
- buscar mecanismos para aumentar a autonomia e agilidade na atualização de
notícias no site da Faculdade;
- fortalecer a comunicação interna da IES;
- digitalizar e organizar profissionalmente o acervo fotográfico da Faculdade.
Dentre os produtos de mídia utilizados para efetivar a comunicação institucional
destaca-se o Portal da Unigran Capital, que fornece informações relevantes para o público
interno e externo.
Nos últimos anos, o avanço tecnológico possibilitou a abertura de novos canais de
comunicação com o público, como o uso de aplicativos como Whats App, redes sociais,
mensagens via celular que podem atingir em poucos minutos milhares de pessoas previamente
cadastradas, além das ferramentas tradicionais como e-mail marketing, telefone e distribuição
de materiais impressos. Tais ferramentas melhoraram a comunicação interna e colaboraram
para ampliar a comunicação externa.
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A IES mantém uma página oficial no Facebook, com 14.307 seguidores e Instagran,
com 1.211 seguidores (dados de 24/02/2016).
O diálogo com a sociedade organizada tem trazido grandes contribuições, quer por
meio de críticas construtivas, quer por meio do reconhecimento da qualidade da educação,
grande esforço realizado diuturnamente para a busca da excelência. Hoje, a UNIGRAN
CAPITAL é conhecida da sociedade, não só pelo reconhecimento de sua Mantenedora há 40
anos no mercado da Grande Dourados/MS, mas pelo seu trabalho em Campo Grande, capital.
Matérias sobre palestras, pesquisas científicas, eventos culturais e entrevistas com os
professores da UNIGRAN CAPITAL na mídia sul-mato-grossense têm contribuído para ampliar
o número de pessoas que conhecem a instituição, atrair a comunidade para dentro da faculdade,
promover debates e melhorar o relacionamento com a sociedade em todos os aspectos.
Em todos os eventos que promove, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL conta com
um público que vai além das autoridades convidadas, resultado da divulgação por meio de
anúncios ou mídia espontânea em redes sociais, emissoras de rádio e televisão, jornais, sites e
revistas, além do investimento em outdoor, panfletos, folders e cartazes.
Os percentuais de “Péssimo, Ruim e Regular” da tabela acima merecem consideração.
Os coordenadores de Curso e respectivos NDES, juntamente com a Direção Geral, deverão
desencadear um amplo diálogo, a fim de apontar quais os aspectos precisam ser melhorados.
A faculdade Unigran Capital também realizou pesquisa de opinião entre os
acadêmicos sobre a OUVIDORIA da instituição, que funciona diuturnamente junto à
Coordenação de Ensino e Extensão e à Direção Geral, por meio de comunicação escrita
anônima ou identificada.
Quadro 33: Avaliação do conhecimento sobre a ouvidoria
Curso

Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

NSA (Não se
aplica/desconhece)

10.80%
15.38%
13.14%
9.38%
17.12%
12.08%
13.43%
11.47%
9.68%
14.81%

40.34%
51.69%
48.95%
42.19%
41.89%
37.04%
50.75%
41.51%
51.61%
44.44%

27.27%
21.23%
23.43%
26.56%
25.68%
29.25%
19.40%
21.56%
12.90%
29.63%

10.23%
6.46%
5.90%
6.25%
5.41%
9.54%
1.49%
9.86%
16.13%
4.94%

5.11%
3.08%
2.29%
3.13%
3.15%
6.84%
2.99%
3.90%
9.68%
1.23%

6.25%
2.15%
6.29%
12.50%
6.76%
5.25%
11.94%
11.70%
─
4.94%
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Observa-se que de 50% a 67% dos alunos consideraram a “Ouvidoria” um
instrumento “Bom” e “Excelente”, o que significa que esse mecanismo de controle de
qualidade e de comunicação com o discente funciona bem junto à Coordenação de Ensino e
Extensão da Faculdade e Direção Geral da UNIGRAN CAPITAL. O índice de respostas
neutras e negativas - “Regular”, “Fraco” e “Péssimo” - será analisado e detalhado por meio de
diálogo das coordenações de curso e respectivos NDEs, além de outras ações que venham a
explicar melhor aos estudantes o funcionamento.
Cabe atenção para o fato de que a Ouvidoria foi estruturada como um canal de
contato direto e imparcial com a comunidade pela Direção Geral e tem revelado expressiva
demanda de acesso e de encaminhamentos para soluções institucionais e, também, trazidas
pela comunidade.
Deste modo, encontra-se sob a responsabilidade do Diretor Geral e da Coordenação
de Ensino e Extensão, os quais respondem aos e-mails, fazem atendimento individual e
pequenas reuniões com os reclamantes. 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.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL dispõe, também, 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 2015 retratou muitas reclamações em
relação à perda de provas, número de faltas excessivas ao permitido legalmente, 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.
Por meio das redes sociais, a faculdade também recebe centenas de mensagens com
questionamentos, elogios, críticas e sugestões. O tempo de resposta no Facebook a essas
mensagens é de 24 minutos em média.
Trabalha-se intensamente a imagem da Instituição na comunidade, uma imagem que
sempre foi positiva em razão do reconhecido trabalho realizado pela mantenedora nos últimos
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40 anos, trabalho esse que deu especial atenção aos problemas locais e regionais, sobretudo de
ordem social no interior do Estado de Mato Grosso do Sul.
Busca-se sempre a participação sistemática da sociedade nos eventos realizados pela
Faculdade UNIGRAN CAPITAL, objetivando o compartilhamento do conhecimento
científico aqui produzido e a sustentação da imagem da Instituição junto à própria sociedade e
instituições parceiras nos projetos.
Professor e Coordenador avaliam a Imagem Institucional com a comunidade externa
O percentual de 93,6% dos professores avaliou a Imagem Institucional na
comunidade externa com conceitos “Excelente e Bom”. Os coordenadores de Curso
atribuíram “Excelente e Bom” por unanimidade e o percentual de 97% dos funcionários
atribuíram os critérios “Excelente e Bom” para a Imagem Institucional na comunidade
externa, conforme os dados do quadro abaixo.
Quadro 34: Professor e Coordenação de Curso avaliam a imagem institucional com a
Comunidade Externa
Professor avalia a Imagem Institucional com a comunidade externa
Excelente
Bom
Regular
Fraco
Péssimo
Total
Coordenação avalia a Imagem Institucional com a comunidade externa
A. Excelente
B. Bom
Funcionário a Imagem da Instituição da comunidade externa
Excelente
Bom
Regular

N. Abs.
040
034
004
001
000
079

%
50,63 %
43,04 %
5,06 %
1,27 %
─
100 %

06
02
08

75,00 %
25,00 %
100%

19
15
1

54,29%
42,86
2,86

Verifica-se que os coordenadores fizeram um juízo sobre a imagem da Faculdade
totalmente positiva, pois estes participam na construção da imagem pretendida indo até a
sociedade para partilhar conhecimentos e prestarão serviços, principalmente na área da saúde,
estética e da administração e contábeis e, trazendo a sociedade para a Faculdade prestando
serviços e oferecendo atividades culturais que ampliam os saberes das pessoas e propiciam
maior qualidade de vida.
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Em relação à avaliação dos professores e funcionários, mesmo sendo um percentual
pequeno que considera a Imagem da Faculdade perante a sociedade “Regular e Fraco”, é
importante que se abra um canal de diálogo para que estes contribuam com sugestões que
ampliem a positividade da Faculdade perante a sociedade.
Sabe-se que 82% dos alunos são oriundos da escola pública e esta Faculdade tem um
compromisso diferenciado com esse público, uma vez que a maioria se esforça tanto
economicamente, como culturalmente para realizar sua formação na etapa de ensino superior.
Busca-se ser uma referência para a sociedade em termos de excelência da educação que oferta
e acessibilidade para todos.
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; prestar de contas; verificar os aspectos relevantes
das demandas que venham se apresentar e avaliar os que necessitam ser implementados e
analisar os resultados obtidos.
A tabela a seguir apresenta uma avaliação da dimensão “Comunicação com a
sociedade” e respectivas proposições.
Quadro 35: Avaliação e proposições da avaliação institucional: comunicação com a sociedade
Objetivos
Transmitir as
concepções de
educação da IES

Discutir com o
Departamento de
Comunicação,
Direção Geral, NDEs
dos cursos sobre a
qualidade e os
recursos da
comunicação interna
e externa.

Realizar ações em
que a sociedade

Resultados alcançados
Fragilidades Potencialidades
Produção de vídeos em Não há
Os alunos têm
que a Instituição se
fragilidades interesse em falar
apresenta e informa as neste campo dos cursos, quer
concepções de
trazendo críticas
educação pensadas em
construtivas como
cada curso.
reconhecendo
suas qualidades.
Ações Realizadas

Ações propostas
Ampliação das formas de
transmitir para todos os
públicos com que a IES se
relaciona, as suas reais
concepções educacionais, de
forma a refletir seu
compromisso social e sua
cultura organizacional.
Ampliação do diálogo com a
sociedade por meio de maior
aproximação das entidades de
classe, TV, Rádio e visitas à
sociedade organizada e
escolas de Ensino Médio.

Novos contratos de
Não há
Profissionais
pessoal especializado. fragilidades reconhecidos no
Intensificação da
neste campo. mercado de
comunicação interna e
trabalho.
externa.
Profissionais
criativos e
inovadores na arte
gráfica e escrita. Ampliação da autonomia de
criação de meios de se
comunicar com a sociedade.

- Realizou-se vários
eventos em que a

Fortalecer o setor responsável
pela comunicação social da
IES.
Não há
A disposição dos Ampliar formas de atividades
que seduzem a comunidade
fragilidades. alunos e
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Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades Potencialidades
para dentro desta IES.
venha participar
sociedade veio
professores em
ativamente da vida
participar, como ações
receber a
acadêmica.
sociais, cursos de
comunidade e
dança, ginástica,
atendê-los em
Proporcionar a vinda tratamentos estéticos,
suas necessidades
da comunidade para a massagens de
que a Faculdade
Faculdade Unigran
relaxamento.,
dispõe de
Capital de forma a
atendimentos na área
conhecimento e
melhoria das
de Psicologia,
infraestrutura.
condições de vida da campanhas para
comunidade, ao
doação de sangue
repartir com ela o
saber que produz e as
informações que
detém em seu
contexto
Apoiar e sensibilizar Realização de
Não há
Interesse em
Convidar a comunidade
a Comunidade
palestras educativas
fragilidade participar por
externa a vir até a IES para se
Acadêmica,
com profissionais
neste campo parte dos
informar sobre os campos de
professores e
conceituados da
professores e
conhecimento por meio de
funcionários para
sociedade do Estado de
acadêmicos.
palestras na área da saúde,
trazerem pessoas da MS e de fora do
estética, de gerenciamento e
comunidade externa Estado.
Investimento da comportamentos sociais.
para a UNIGRAN
Mantenedora em
CAPITAL por meio Realização da Semana
trazer
Trazer os intelectuais para
de eventos educativos de cada curso, com
profissionais de discutir as demandas da atual
e culturais.
entrada livre.
fora, com
sociedade em relação à
destaque no meio formação de pessoas.
Promoção de cursos de
acadêmico e
extensão a valores
profissional.
Utilização dos veículos de
mínimos, permitindo a
comunicação local e regional
participação da
na divulgação dos projetos,
sociedade interessada.
das metas e das ações da
Faculdade.
Não
há
Participar dos eventos Participação dos cursos
Interesse das
Comunicação a todos
sazonais promovidos em eventos como o dia dificuldades coordenações e
interessados sobre os eventos
nesta
pela sociedade.
da Mulher e
professores em
educacionais e culturais
orientações às pessoas atividade.
participar
realizados na sociedade, em
no Centro Esportivo de
dos eventos de
geral.
Campo Grande no
cada área
campo da saúde e
promovidos por
cuidados com o corpo.
diversas entidades
de classe.
Não há
Estreitar o
- Promoção de
Fácil acesso às
Realizar convênios para o
dificuldades secretarias
relacionamento com a atividades com o
cumprimento de estágios dos
nesta
Educação Básica e
Ensino Médio,
municipais e
diversos cursos.
com as demais
proporcionando Aulão atividade.
estaduais em
Oferecimento de cursos,
secretarias públicas. de Redação e preparo
todas as áreas.
palestras que o poder público
para o ENEM.
venha necessitar.
Disponibilizar de espaço
- Cedência da estrutura
físico para algumas ações
física para que a
públicas.
educação básica
Fazer-se presente nas
realizasse cursos aos
atividades públicas, sempre
professores e para o
que convidado.
Governo Federal
Oferecer cursos de
Objetivos

Ações Realizadas
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades Potencialidades

Ações propostas

realizar o ENEM.

Consolidação da
Ouvidoria enquanto
um instrumento de
avaliação
Institucional.

Comunicar a
sociedade sobre os
processos seletivos
para os cursos da
Faculdade.

complementação ou PósGraduação que forem
solicitadas pelo poder público.
Atendimento
pela Congestiona Confiança
dos Apresentar a todos um relato
Coordenadoria
de mento
de alunos
e
da da utilização da Ouvidoria
Ensino e Extensão que trabalho
sociedade nesse para assuntos diversos pelos
soluciona demandas e
serviço.
alunos.
realiza
Atualizar o Manual do
encaminhamentos aos
Acadêmico
adequando-o
meios adequados.
conforme os questionamentos
dos alunos no decorrer do ano.
Divulgação
de Não
há Investimento da Realização de editais e
vestibular e demais fragilidades Instituição
nas campanhas publicitárias para a
eventos de interesse
ações necessárias. divulgação
do
processo
social
seletivo da Faculdade.
Montagem de quiosques de
informações para inscrição de
vestibulares em vários locais
da cidade.

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem como ponto forte a sua política de
atendimento aos discentes, esta está bem delineada no PDI e PPI e vem promovendo junto à
comunidade acadêmica diversas formas para promover o apoio pedagógico e financeiro
necessário para ingresso e permanência. Sejam por meio de programas de nivelamento de
conhecimento do ensino médio com as edições semestrais do Programa Recém-Ingresso seja
pelo Núcleo de Apoio Discente e por meio das as ações do Núcleo de Psicologia que apoia a
comunidade em suas dificuldades psíquicas mais profundas, como também as formas de
incentivo por meio dos programas de bolsas e incentivos tanto as institucionais como as
oferecidas pelo governo federal e estadual.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL vem promovendo junto a sua comunidade
acadêmica diversas formas para promover o apoio pedagógico e financeiro necessário para
ingresso e permanência. Um dos programas é o Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL,
uma ação de nivelamento dos conhecimentos do ensino médio essenciais para os estudos do
Ensino Superior. Esse curso ocorre semestralmente, abrange os conhecimentos de Linguagem
e Argumentação, Matemática Financeira, Química, Oratória e Trabalhos Científicos. Quando
o estudante está com problemas de ordem psíquica é atendido pelo Núcleo de Psicologia
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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
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.



Realizar o acompanhamento psicopedagógico quando o estudante manifestar estresse ou
demonstrar comportamentos que impeçam seus estudos com aproveitamento.



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



Oferecer gratuitamente ao aluno recém-ingresso cursos e oficinas de Língua Portuguesa,
Física, Matemática, Química, Biologia, Oratória, Metodologia do trabalho científico, entre
outras, a fim de possibilitar seu aperfeiçoamento em conteúdos considerados essenciais ao
bom desempenho desse aluno no ensino superior.



Apoiar a organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil).
 Aluno avalia as políticas de atendimento aos discentes
Os alunos questionados sobre o conhecimento desse Programa afirmam, dentre 60%

a 80% deles que conhecem e o aprovam nos critérios “Excelente e Bom”, porém de 13% a
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27% avaliam como “Regular”, de 1,8% a 9,6% no critério “Fraco” e, ainda há alunos que não
conhecem o programa. Verifica-se no quadro abaixo os detalhes da avaliação.
Quadro 36: Avalie o Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL
Curso
Enfermagem
Tecnologia em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
Tecnologia em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
Tecnologia em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

14.77%
19.69%
18.29%
18.75%
23.87%
13.67%
25.37%
17.24%
25.81%
22.22%

49.43%
57.85%
53.33%
50.00%
50.90%
47.06%
53.73%
53.10%
35.48%
58.02%

19.89%
15.38%
16.95%
12.50%
17.12%
24.01%
11.94%
16.55%
12.90%
9.88%

3.41%
3.08%
2.86%
6.25%
1.80%
4.61%
─

2.84%
─
0.38%
─
1.35%
1.91%
─

3.22%
9.68%
2.47%

0.46%
6.45%
─

NSA (Não se
aplica/Desconhece)
9.66%
4.00%
8.19%
12.50%
4.95%
8.74%
8.96%
9.43%
9.68%
7.41%

Esses últimos pontos nos critérios “Regular” e “Fraco” exigiu uma entrevista com os
líderes de sala. Segundo eles, a questão é trabalhar e vir para a aula no sábado. Os professores
procuram dar uma atenção especial, com atendimento na carteira e o Coordenador de Curso,
também recebe o aluno com dificuldade de aprendizagem em sua sala para uma explicação
individualizada.
Outra forma de atendimento aos alunos é a “Ouvidoria”, analisada no item anterior e
também por intermédio dos grupos de discentes organizados, os quais são recebidos pela
Diretoria Geral. A Faculdade busca oferecer apoio em suas instalações disponíveis, assim
como espaços para participação e convivência estudantil como o pátio coberto onde se
localiza a cantina com mesas, cadeiras, além de uma grande área aberta para circulação e
trânsito dos alunos, proporcionando um ambiente agradável e de interação entre o corpo
discente. Esse ambiente está disponibilizado também para a realização de eventos de
iniciativa dos acadêmicos ou de sua representatividade discente.
Esta IES disponibiliza também, um setor específico denominado Núcleo de Apoio ao
Discente (NAD) a fim de acolher as demandas dos alunos. As dificuldades financeiras são
mediadas com a apresentação do programa próprio de bolsas de estudos totais e parciais, além
dos descontos com as organizações públicas e privadas conveniadas. São contemplados com
bolsas os acadêmicos que atuam como estagiários com trabalho administrativo, como auxiliar
de laboratórios, em atividades de extensão, em iniciação científica, monitorias, atividades
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articuladas com o setor produtivo ou serviços de voluntariado, além é claro dos
comprovadamente carentes.
Os alunos foram solicitados a avaliar o atendimento do Núcleo de Apoio ao
Discente.
Quadro 37: Atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente - NAD
Curso
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física – (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

21.02%
16.92%
20.99%
21.88%
22.07%
16.85%
19.40%
21.05%
29.03%
28.40%

46.59%
56.31%
49.62%
35.94%
48.65%
46.42%
56.72%
48.28%
32.26%
39.51%

19.89%
13.85%
15.08%
23.44%
13.51%
19.40%
8.96%
15.56%
19.35%
14.81%

3.98%
4.00%
4.20%
7.81%
4.05%
5.56%
7.46%
4.81%
3.23%
3.70%

5.68%
4.00%
2.48%
1.56%
3.60%
4.93%
1.49%
2.75%
3.23%
8.64%

NSA (Não se
aplica/desconhece)
2.84%
4.92%
7.63%
9.38%
8.11%
6.84%
5.97%
7.55%
12.90%
4.94%

Verifica-se que de 58% a 77% dos alunos atribuíram os critérios “Excelente e Bom”.
Ocorre que esse setor sofreu muito com a tecnologia do Governo Federal que não permitia o
acesso ao cadastro no FIES e Prouni e para o início de 2016, muitas bolsas foram cortadas.
Dessa forma, os alunos trouxeram a problemática para o atendimento do NAD. Porém é um
setor equipado com funcionários suficientes para prestar atendimento aos alunos dentro do
ritmo da normalidade acadêmica.
Cabe atenção ao que já foi mencionado anteriormente sobre a participação dos
alunos nos órgãos colegiados. Estes são alunos líderes de sala de aula e também indicados
pelos Colegiados de Cursos, devendo ser aluno regularmente matriculado e não ser aluno
reprovado. Quando prevalece o estabelecimento da representatividade discente pelo
Colegiado de Cursos, o mandato é de um ano com possibilidade de 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.
A representação estudantil se revela de grande importância para a comunidade
acadêmica, além de ter assento obrigatório em todos os Conselhos da IES, participa da
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Comissão do FIES, da Comissão Própria de Avaliação Interna (CPA) da IES e de todos os
projetos de extensão.
Professor e Coordenador avaliam as políticas de atendimento aos discentes.
Quadro 38: Professor e Coordenador avaliam as políticas de atendimento aos discentes.
Conceito

Nº abs. de prof.

%

A. Excelente
B. Bom
C. Regular
D. Fraco
E. Péssimo
F. NSA -Não se aplica/desconhece.
Total

06
35
4
1
00
3
079

45,57 %
44,30 %
5,06 %
1,27 %
─
3,80 %
100 %

Nº abs. de Coord.
6
2
0
0
0
0
8

%
75%
25%
─
─
─
─
100%

O percentual de 90% dos professores avaliaram as políticas de atendimento aos discentes
nos critérios “Excelente e Bom”. No entanto, têm-se em número absoluto, 4 professores dos
cursos de Estética e Cosmética, Psicologia e Biomedicina avaliaram como “Regular”, 1 como
Fraco e 3 desconhecem a Política. Considera-se de suma importância dialogar com os professores
de modo geral e colher sugestões de adequação e de novas desconhecem a política, são
profissionais que adentraram para o trabalho nesta faculdade no 2º semestre e o ritmo é muito
acelerado, provavelmente não tenha se atentado para todas as políticas educacionais desta
Instituição. No início de cada ano a Direção Geral administra uma capacitação para docentes e
técnicos-administrativos sobre cada programa e políticas da Instituição.
Os professores avaliaram o Programa Recém Ingresso com os critérios máximos,
somente o percentual de 50% dos professores do Curso de Ciências Contábeis comunica que
desconhece, é preciso dialogar com o Colegiado desse curso sobre esse Programa, pois
justamente esse curso é contemplado com aulas de nivelamento de matemática financeira.
Quadro 39: Professores avaliam o Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL
Curso
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

11.11%
66.67%
25.00%
54.55%
66.67%
47.62%
50.00%

88.89%
16.67%
75.00%
36.36%
33.33%
42.86%
─

─
16.67%
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

4.76%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)
─
─
─
9.09%
─
4.76%
50.00%
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Psicologia
CST em Gestão Ambiental

62.50%
─

12.50%
100.00%

12.50%
─

Biomedicina

42.86%

42.86%

14.29%

12.50%
─
─

─
─
─

─
─
─

Já os coordenadores de curso por unanimidade avaliaram o Programa do Recém
Ingresso como “Excelente”, apenas 1 coordenador avaliou no critério “Bom”. Ocorre que esse
Programa passa pela análise e avaliação dos NDEs para ser implantado.
 Estímulos à permanência do aluno na Faculdade UNIGRAN CAPITAL
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem se preocupado e se esforçado em criar e
executar ações de estímulos à permanência do aluno nos estudos, em consonância com sua
missão e, a partir do contexto histórico e geográfico de Mato Grosso do Sul, mais
precisamente na capital Campo Grande.
Neste momento, os critérios de adesão às bolsas do Fies estão sendo adequadas pelo
Governo Federal e o atendimento do NAD terá que ser discutido para encontrar o melhor
caminho de eficiência e eficácia no atendimento aos discentes. Essa discussão será realizada
de forma coletiva, com a participação de todos os segmentos que compõem a Faculdade
UNIGRAN CAPITAL.
A Faculdade UNIGRAN Capital mantém um programa próprio de bolsas de estudos
totais e parciais. São contemplados 74 alunos com bolsas de 90%. Estas bolsas são oriundas
de um convênio com o Governo do Estado de MS, denominado “Vale Universidade”. O
Estado/MS remunera 70% do valor da mensalidade e a UNIGRAN CAPITAL complementa
com 20% e o aluno complementa com 10% do valor da mensalidade. Com essas bolsas os
acadêmicos atuam como estagiários em trabalho administrativo nos órgãos do Governo.
O PROUNI contemplou em 2015, 94 bolsas com 50% de financiamento e 44 com
100% de financiamento. Atualmente, há 365 alunos assistidos com bolsas do Prouni e 1.725
atendidos pelo financiamento do FIES.
Ainda, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL incluiu 30 alunos com dificuldade
financeira, concedendo 100% de bolsa como estagiários, os quais prestam 6 horas de trabalho
na Instituição como auxiliar de laboratórios, em atividades de extensão e atendimentos
diversos à comunidade acadêmica. Também concede descontos de 10% a 30% de acordo com
os convênios firmados expressos no quadro abaixo:
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Quadro 40: Convênios e parcerias UNIGRAN CAPITAL- concessão de descontos

ABRAPS SAÚDE
ACADEMIA AFTER BEFORE
ACICG (Associação Comercial)
APECSUL/SINDESTÉTICA
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO BANCO DA
TERRA
BANCO DO BRASIL
BASE AEREA DE C. GRANDE
BOMBEIROS
BRASIL TELECOM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICOS
CMO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-CRA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CRC/MS
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS-CRECI
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-CREF
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQUITETURA- CREA/MS
CORREIOS
EMBRAPA
FEIRA CENTRAL
FEMSA
GBOEX
GOVERNO DO ESTADO
KEPLER WEBER
MARISA LOJAS S/A
MRV – FACIL CONSULTORIA
PERKAL
PERNAMBUCANAS
POLÍCIA AMBIENTAL
POLICIA CIVIL
PREFEIT. DE CAMPO GRANDE
PREFEITURA SIDROLANDIA
PROTEGE S/A
REDE TENDÊNCIA
SANESUL
SANTA CASA
SARA NOSSA TERRA
SICREDI
SINDICÁRIO
SINDJUFE/MS
SINDMOTOTÁXI
SINTÁXI
SINPOL
SINTERMS
ULTRAMEDICAL

Graduação
Presencial
25%
25%
25%
25%

Pós Grad
Presencial
25%
20%
25%
15%

25%

20%

25%
25%
30%
25%
25%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
15%
25%
25%
15%
25%
15%
15%
15%
20%
25%
20%
25%
25%
15%
25%
20%
25%
15%
25%
15%
25%
15%
20%
25%
25%
25%
25%
15%
20%
25%
25%
20%
15%
25%
20%
25%
25%
25%
15%
25%
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A seguir dá-se continuidade à avaliação desta Dimensão analisando a organização
Estudantil.
 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.
A seguir apresenta-se uma reflexão do trabalho realizado e novas propostas nesse
campo administrativo.
Objetivo: Analisar as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida
acadêmica e os programas através dos quais a IES busca atender aos princípios inerentes à
qualidade de vida estudantil.

90

Quadro 41: Avaliação e proposições da avaliação institucional das políticas de atendimento
aos discentes
Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Aprimorar o
Registro de controle de
Parte dos alunos Agilidade no
sistema
diversos aspectos da vida não utilizam o
atendimento e
acadêmico de
de acadêmicos da
sistema para
retorno rápido das
informação.
graduação; controle do
matrícula,
solicitações dos
Controlar os
lançamento de notas e
provocando filas alunos.
documentos e as frequência; emissão de
para atendimento Acesso do aluno
demandas
históricos Escolar;
na Secretaria,
aos coordenadores
acadêmicas
execução de análise
além de deixarem e professores.
curricular de programas de para o último dia. Autoatendimento
disciplinas e certificados de
oferecido ao aluno
conclusão de curso;
com qualidade.
Emissão e controle de
Professores
diplomas; manutenção dos
realizam seus
registros acadêmicos;
deveres
inscrições de vestibular e
burocráticos em
transferências; além de
qualquer local
levantamentos estatísticos
dado estar on line.
para Direção.
Criação de ferramenta que
possibilita a postagem do
Plano de Ensino, atividades
para os alunos.
Integrar os
Identificação de déficits de O tempo do
Atuação incisiva
discentes à vida informação para os setores aluno em
da Coordenação
acadêmica.
de atendimento (fornecido frequentar as
de Ensino e
pelos responsáveis pelos
aulas de
Extensão
Contribuir para a setores).
nivelamento é
Aulas presenciais.
superação das
Identificação dos
muito escasso.
dificuldades do
problemas, resolução dos
aluno em
mesmos e proposta de
acompanhar e
devolutiva em, no máximo,
permanecer com 48 horas.
êxito no curso.
Programa Recém Ingresso.
Fortalecimento do Núcleo
de Atendimento ao
Discente.
Núcleo de Apoio
Psicológico.
Objetivos

Aprimorar as
formas de apoio
ao discente com
base nas
necessidades
apontadas na
avaliação
institucional

Ações realizadas

Ações propostas
Atualização e adequação
constante do Software
Institucional.
Iniciar o trabalho de
digitalização da
Secretaria Acadêmica.
Organização e ampliação
do atendimento do
suporte técnico com
estagiários.
Atendimento técnico
com rapidez ao professor
com problemas de acesso
ao sistema.
Adequação do sistema às
especificidades dos
cursos.

Organização de
atendimento e
redistribuição dos
mesmos aos setores
competentes.
Acompanhamento da
Coordenação de Ensino
e Extensão
que faz conferência até a
finalização do processo.
Continuação da oferta
das aulas de nivelamento
concentradas nos
conteúdos de leitura,
interpretação de textos e
produção, matemática
financeira e Química,
Oratória e Produção dos
Trabalhos Acadêmicos,
de forma presencial.

Programas de Bolsas
Institucional, Estadual e
Federal
Mudanças na sistemática de Não há
Incentivos para
Sistematizar um plano de
avaliação, mais formativa fragilidades neste que o aluno forme apoio de nivelamento
sem deixar a somativa.
item.
grupo de estudo mais intensivo e
extraclasse.
valorizar a aprendizagem
Intensificação dos cursos de
junto ao aproveitamento
reforço e nivelamento;
O funcionamento das disciplinas
e organização do curriculares.
Fortalecimento do Núcleo
Núcleo de Apoio Atendimento aos alunos
de Apoio Discente.
Discente.
com dificuldade de
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Objetivos

Ações realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ações propostas

aprendizagem pelos
Conhecimento do professores das
perfil do corpo
disciplinas: Língua
discente.
Portuguesa, Física,
Matemática, Química,
Biologia, Oratória,
Metodologia do trabalho
científico.
Elaboração de provas e
exercícios no modelo
ENAD para habilitar os
alunos a resolvê-las.
Divulgar o Núcleo de
Apoio Discente , assim
como a Clínica de
Psicologia.
Ampliação e melhoria
das condições de
trabalho do NAD.

Os alunos contam com o apoio dos professores, Coordenador de Curso para
quaisquer dúvidas, necessidade de resolver conflitos de qualquer natureza. Conta, ainda com o
apoio da Coordenação de Ensino e Extensão. Os funcionários da Biblioteca, Secretaria
Acadêmica, Tesouraria e Setor comercial estão à sua disposição para auxiliá-los na prestação
de serviços pertinentes a esses setores.

2.2.4 EIXO 4 – Políticas de Gestão: compreende a dimensão 5: Políticas de Pessoal,
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição e dimensão 10: Sustentabilidade
Financeira

Este eixo traz as dimensões 5 e 6 do SINAES, “Políticas de Pessoal” e “Organização
e Gestão da Instituição”. Estas dimensões se complementam porque elas se complementam,
coexistem no campo da administração das instituições, órgãos e empresas do mundo dos
negócios em geral. A dimensão 10, Sustentabilidade Financeira será analisa em item especial.
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Dimensão 5: Políticas de Pessoal
De acordo com Dutra (2002), a efetividade da gestão estratégica de pessoas está
relacionada à clareza por parte da organização sobre o que ela espera das pessoas. A política
de gestão de pessoas no setor privado corresponde ao alcance do perfil desejado para a força
de trabalho e sua atuação de forma motivada e eficiente, em um modelo de gestão que vise o
cumprimento da Missão da Instituição.
Nesta Faculdade a política de gestão de pessoas está fundamentada no Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos e dos docentes. Estes estabelecem as diretrizes
para as questões ligadas à remuneração, motivação, desenvolvimento e reconhecimento das
pessoas, assim como as capacitações necessárias.
Os professores foram convidados a avaliar o Plano de Cargos e Carreiras da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL e os dados estão postos no quadro abaixo.
Quadro 42: Professores avaliam o Plano de Cargos e Carreiras
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

11.11%

44.44%

33.33%

─

─

NSA- Não se
aplica/Desconhece
11.11%

CST em Estética e Cosmética

50.00%

33.33%

16.67%

─

─

─

Educação Física (Lic.)

12.50%

50.00%

12.50%

27.27%

45.45%

9.09%

─
─

12.50%

Administração

12.50%
─

─

─

─

─

─

4.76%

Cursos

CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

66.67%

33.33%

18.18%

47.62%

28.57%

─

100.00%

19.05%
─

─
─

─

─

50.00%

12.50%

─

─

─

100.00%

─

─

12.50%
─

25.00%
─

42.86%

57.14%

─

─

─

─

Observa-se que os professores de quatro cursos avaliaram por unanimidade o Plano
de Cargos e Carreiras nos critérios máximos. Os demais avaliaram positivamente entre 55% a
84%. Os percentuais entre 33% e 10% avaliaram como “Regular”, apenas um curso
com,12,5% de seus professores avaliou como “Fraco”, o mesmo percentual foi atribuído
como “Péssimo”. O que preocupou nesta análise são os percentuais dos cursos que revelam
desconhecer o Plano de Cargos e Carreiras.
Esses dados indicam a necessidade da Direção Geral e coordenações de curso
apresentar aos professores, principalmente os contratados a partir do 2º semestre de 2015 o

93

Plano de Cargos e Carreiras. Os coordenadores avaliaram por unanimidade nos critérios
“Excelente e Bom” o Plano de Cargos e Carreiras.
Os funcionários que participaram da Avaliação Institucional em número de 35. O
percentual de 66% deles pontuaram conhecer o Plano de Cargos e Carreira nos critérios
“Excelente e Bom”; 17% desconhecem e 17% avaliou como “Regular”. Neste item caberá à
Direção Geral desencadear um estudo do Plano de Cargos e Carreira com os funcionários.
Quadro 43: Funcionários avaliam Plano de Cargos e Carreira e possibilidades de ascensão
profissional na IES
Questionamentos
Conhece o Plano de Cargos e Carreira?
Qual conceito você atribui às possibilidades de ascensão
profissional na Instituição?

Exc

Bom

Reg

Fraco

NSA

28.57%

37.14%

17.14%

─

17.14%

42,86%

45,71%

5,71%

─

5,71%

Em relação às possibilidades de ascensão profissional na Faculdade UNIGRAN
CAPITAL, 88% dos funcionários avaliaram ter ciência, o que vai além do conhecimento do
Plano de Cargos e Carreira e 2 funcionários pontuaram como “Regular” e 2 desconhecem essa
possibilidade.
 Funcionários Avaliam: Políticas de Pessoal e Organização e Gestão da
Instituição
O corpo técnico administrativo, assim como o Corpo Docente, são organizados e
implementados conforme ocorre 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 e apoia a continuidade dos estudos e, quando for o caso, a conclusão da
educação básica, quando for o caso.
Para que os funcionários expressassem a sua avaliação desta IES, elaborou-se 25
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.
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O questionamento abaixo requer uma análise de destaque, pois uma instituição que
tem sua missão pautada na busca da excelência da formação de seus alunos precisa, antes de
tudo, capacitar, não só os docentes, mas também os seus funcionários. A tabela abaixo mostra
a avaliação dos funcionários sobre sua capacitação, incentivos para estudar na Faculdade e
outros estímulos, sociais, culturais e com relação à saúde.
Quadro 44: Funcionário avalia a IES em relação a: incentivos, qualificação, capacitação,
atendimento social, cultural e de saúde.
Questionamento
Exc
Bom
Reg
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL estimula e promove
qualificação/cursos de seus colaboradores para melhoria de 57,14% 20,00% 14,29%
suas funções?
Conhece os incentivos para estudar na FACULDADE
45,71% 40,00% 8,57%
UNIGRAN CAPITAL?
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL mostra preocupação
em atender aos funcionários em termos sociais, culturais e 37%
40%
8,57%
de saúde?

Fraco
─

NSA
8,57%

─

5,71%

3,00%

─

Verifica-se que o percentual de 77% dos funcionários que participou da avaliação
atribuiu o critério “Excelente e Bom” para a Faculdade UNIGRAN CAPITAL por estimular e
promover a qualificação de seus servidores para melhoria de suas funções. O percentual de
14,29% pontuou o critério “Regular”, o que significa em números absolutos a soma de 5
funcionários. Um fator que contribui para esse percentual é o fato da rotatividade de
funcionários no 2º semestre; também o dado sugere que a IES precisa ampliar as capacitações,
ouvindo as necessidades de seus funcionários e 8,57% desconhecem, estes em número de 3
foram contratados no último trimestre do ano e, ainda, não houve capacitação. Esta ocorre
durante o primeiro bimestre de cada ano.
Sobre a Faculdade UNIGRAN CAPITAL oferecer incentivos para as pessoas da
família e o funcionário estudar na IES (funcionário, o filho ou marido/ mulher direito de
estudar com 100% de bolsa), 86% deles, pontuou “Excelente e Bom”, 3 funcionários
atribuíram o critério “Regular” e 2 desconhecem os incentivos.
Dos funcionários, 77% confirmam que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL se
preocupa em atender os funcionários em termos sociais, culturais e de saúde. A Instituição
tem a parte social e cultural forte, no campo da saúde, indica um Convênio que favorece o
atendimento a preços razoáveis.
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O conjunto de questões na tabela abaixo pretende conhecer a avaliação que eles
fazem sobre o relacionamento entre os vários setores em que permeia o seu trabalho.
Quadro 45: Funcionários avaliam o Clima Organizacional
Questionamentos
Qual o conceito você atribui ao clima organizacional da
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL?
Indique o seu nível de satisfação em trabalhar na
Faculdade UNIGRAN CAPITAL
A Direção Geral é acessível?
Os Coordenadores de curso se mostram acessíveis?
O Coordenador de Ensino e Extensão se mostra
acessível?
O Coordenador de Pós-graduação e Pesquisa se mostra
acessível?

Exc

Bom

Reg

Fraco

NSA

25,71%

71,43

2,86%

─

─

65,71%

28,57%

5,71%

─

─

62,86%
37,14%

37,14%
48,57%

─
8,57%

─
2,86%

─
─

57,14%

37,14%

─

─

5,71%

54,29%

37,14%

2,86%

─

5,71%

Verifica-se que o Clima Organizacional da Instituição, entendido nas relações
interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional, foi avaliado por
97% dos funcionários nos critérios “Excelente e Bom” e 94% atribuiu critérios máximos ao
nível de satisfação em trabalhar na Faculdade UNIGRAN CAPITAL, o que vem corresponder
com a política de abertura, participação, responsabilidade e democracia nos relacionamentos,
comunicação pessoal e respeito. A gestão de modo geral foi muito bem avaliada pelos
funcionários e também comprova os princípios da Instituição já mencionados anteriormente.
Assim como pode se verificar na avaliação da acessibilidade em compartilhar a
resolução de problemas e receber os funcionários pelos demais gestores. O percentual de 86%
dos funcionários pontuaram a acessibilidade deles com os coordenadores de Curso como
“Excelente e Bom”; 96% pontuaram a acessibilidade deles com Coordenador de Ensino e
Extensão como “Excelente e Bom” e 84% deles, avaliaram a acessibilidade com Coordenador
de Pós-graduação e Pesquisa como “Excelente e Bom”. O critério “Regular” atribuído ao
atendimento dos coordenadores deve-se ao fluxo muito grande de alunos e às vezes há um
descompasso na resolução de problemas. O índice muito reduzido do critério “NSA –
desconhece” deve se que há funcionários que seu setor não se relaciona com alguns gestores
diretamente.
A Instituição tem trabalhado anualmente a questão das Relações Humanas entendida
como a ciência do comportamento humano, no seu relacionamento intra e interpessoal.
Valendo-se também de outras ciências que estudam o homem no seu relacionamento, como a
psicologia, a sociologia, a moral, enfim, as chamadas Ciências Sociais. A Instituição se
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preocupa em ver o indivíduo segundo três aspectos: o biológico, psíquico e social e realiza as
capacitações, considerando o coletivo dentro desses aspectos.
A tabela abaixo traz a avaliação dos funcionários sobre as condições e recursos
materiais para desenvolver o trabalho, possibilidades de ascensão e se há compatibilidade
entre o número de funcionários e alunos.
Constata-se que 88%; 97%; 94% e 83%, respectivamente aos questionamentos
abaixo, em relação às condições de trabalho; aos recursos materiais disponíveis e o número de
colegas de trabalho em relação ao número de alunos; os funcionários atribuíram o conceito
“Excelente e Bom”.
Quadro 46: Funcionários avaliam condições materiais e humanas de trabalho
Questionamentos
Qual o conceito que você atribui às condições de trabalho?
Qual o conceito que 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?

Exc
54,29%

Bom
34,29%

Reg
─

Fraco
11,43%

NSA
─

51,43%

45,71%

2,86%

─

─

60,00%

22,86%

11,43%

─

2,86%

Observa-se que 4 funcionários atribuiu o conceito “Fraco” para as condições de
trabalho, assim como “Regular” para com o número de alunos e serviços a serem
desenvolvidos. Isso exige um encaminhamento nas reuniões geral de funcionários para
detectar os “impedimentos” no fluxograma de serviços e juntos pensar em como melhorar o
fluxo de funcionários em compatibilidade com o fluxo de serviços e o que é preciso para
melhorar as condições de trabalho.
A Avaliação Institucional neste sentido em que os funcionários se avaliaram possui
caráter pedagógico na medida porque contribui para o processo de desenvolvimento da
instituição. Tem compromisso social porque busca contribuir para o processo de
desenvolvimento científico e social, implicando o fortalecimento da cidadania.
 O Corpo Docente da Faculdade UNIGRAN CAPITAL
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 a serem desenvolvidas pelo professor, podendo o mesmo ser
contratado como horista, dedicação parcial ou tempo integral. Percebe-se o claro esforço da
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instituição em contratar o maior número possível de professores na modalidade Tempo
Integral e com formação Stricto Sensu e, ainda com experiência profissional, 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 com previsão para a série histórica de 2015 a 2020.
Quadro 47: Planejamento Estratégico para o Corpo Docente (2016-2020)
ANO
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Especialista
33%
30%
28%
27%
24%
20%

TITULAÇÃO
Mestre
50%
52%
54%
54%
57%
60%

Doutor
17%
18%
18%
19%
19%
20%

REGIME DE TRABALHO
Horista
Parcial
Integral
37%
34%
29%
36%
35%
29%
34%
36%
30%
32%
37%
31%
30%
38%
32%
28%
39%
33%

O quadro abaixo apresenta o perfil desejado na experiência acadêmica e profissional
dos docentes que atuam nas formações oferecidas de graduação e pós-graduação na
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, como segue:
Quadro 48: Experiência Acadêmica no Magistério Superior e Não Acadêmica (2016-2020)

ANO
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO
SUPERIOR
(mais de 5 anos)
Especialista
Mestre
Doutor
64%
65%
82%
70%
70%
85%
75%
75%
88%
80%
80%
90%
85%
85%
92%
90%
90%
94%

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA
(mais de 5 anos)
Especialista
75%
77%
80%
82%
84%
85%

Mestre
90%
92%
95%
97%
100%
100%

Doutor
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Considerando a contextualização apresentada no que se relaciona ao corpo docente, a
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem uma Política semestral de Capacitação de
Recursos Humanos que abrange seus professores e pessoal técnico administrativo.
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 67% em 2015, projetando para 2017, quando fecha este
ciclo de avaliação em 72%, um percentual que exigirá esforço para ser alcançado aqui no
Estado de Mato Grosso do Sul.
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Em relação ao Regime de Trabalho, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem se
esforçado para ampliar o contrato integral e parcial, juntos somam 63% do corpo docente em
2015 e prevê 66% em 2017. Muitos são autônomos e não aceitam ampliar a sua carga horária,
permanecendo como horista.
Dessa forma, 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 didáticopedagógica, 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 participar 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 em cursos stricto sensu,, podendo receber ajuda
financeira da Mantenedora. A Faculdade também incentiva os docentes a participarem de
eventos promovidos por outras instituições.
Em relação ao Coordenador de Curso a exigência, conforme já se mencionou de
formação stricto sensu, a graduação tem que ser a mesma que o curso que coordena,
experiência de no, mínimo 3 anos no Ensino Superior e disponibilidade para a contratação de
tempo integral.
Os professores, conforme já se analisou na Dimensão 2: Ensino Pesquisa e Extensão,
foram questionados quanto à sua participação nas Ações de Capacitação Docente da
Instituição. O percentual de 90% deles afirmou ter participado da Capacitação Docente
proporcionada pela Instituição. O percentual de 6,2% pontuou como Regular e 3,8
desconhecem. O planejamento da capacitação docente é elaborado pela Diretoria Geral, CPA,
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Coordenação de Ensino e Extensão e passa pela adequação e aprovação dos Coordenadores e
NDEs e é uma política semestral.
 Autoavaliação do aluno
A autoavaliação do aluno constitui-se numa autocrítica efetivada ao seu próprio
comprometimento com os estudos, devendo centrar-se numa reflexão individual fiel em que
conste a contextualização do curso que está fazendo.
Um aspecto central na concepção de avaliação formativa é a garantia do espaço de
autonomia do estudante, tornando-o cada vez mais sujeito de sua formação, por meio de
reflexões individuais e conjuntas, analisando criticamente sua produção e tendo em vista a
transformação da sua realidade pessoal e social.
A seguir dois quadros que exigem avaliação simultânea por solicitar do aluno a sua
autoavaliação em relação ao seu comprometimento por curso dentro da sala de aula e fora
dela.
Quadro 49: Aluno avalia o seu comprometimento: nas aulas, nos projetos de extensão e nos
programas de iniciação científica oferecidos pela Faculdade.
Cursos

NSA - Não se
aplica/desconhece
1.14%

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

14.20%

67.05%

15.91%

1.14%

0.57%

CST em Estética e Cosmética

22.46%

60.62%

14.15%

1.85%

0.62%

Educação Física (Lic.)

19.69%

59.66%

16.44%

3.25%

0.31%
─

Administração

15.63%

53.13%

28.13%

1.56%

─

1.56%

CST em Radiologia

18.83%

65.47%

12.11%

2.69%

─

0.90%

Educação Física (Bach.)

20.03%

56.60%

18.60%

2.23%

0.95%

1.59%

Ciências Contábeis

17.91%

70.15%

11.94%

─

─

─

Psicologia

15.33%

62.47%

17.85%

2.75%

1.37%

CST em Gestão Ambiental

25.81%

54.84%

16.13%

3.23%

0.23%
─

─

─

6.17%

Biomedicina

23.46%

62.96%

7.41%

0.96%

─

Observa-se o percentual entre 69% a 88% dos alunos assumiram os critérios
“Excelência e Bom” em relação ao seu comprometimento durante as aulas, na resolução de
exercícios, nos projetos de extensão e nos programas de iniciação científica oferecidos pela
Faculdade.
Fazendo um corte na pontuação de 80%, podem-se considerar pontos de
potencialidade para estudos em sala de aula, principalmente entre os alunos dos cursos de
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Ciências Contábeis; Biomedicina; Gestão Ambiental; Radiologia; Estética e Cosmética e
Enfermagem.
Fora da sala de aula não é tão diferente o resultado, mas reduz um pouco a
positividade, conforme pode se verificar no quadro abaixo.
Quadro 50: Aluno avalia o seu comprometimento fora da Instituição com as atividades
propostas pelos professores incluindo leituras, resolução de exercícios, pesquisas acadêmicas.
Cursos

NSA - Não se
aplica/desconhece
1.14%

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

19.32%

58.52%

18.18%

1.70%

CST em Estética e Cosmética

20.62%

60.62%

16.00%

1.54%

1.14%
─

Educação Física (Lic.)

20.38%

60.57%

15.81%

2.48%

─

0.76%

Administração

18.75%

45.31%

32.81%

1.56%

─

1.56%

CST em Radiologia

20.18%

61.88%

13.00%

4.04%

─

0.90%

Educação Física (Bach.)

21.14%

54.37%

19.55%

3.50%

0.95%

0.48%

Ciências Contábeis

13.43%

62.69%

22.39%

1.49%

─

─

Psicologia

16.70%

62.24%

17.85%

2.29%

0.69%

CST em Gestão Ambiental

29.03%

48.39%

12.90%

6.45%

3.23%

0.23%
─

Biomedicina

24.69%

62.96%

9.88%

2.47%

─

─

1.23%

A avaliação dos alunos em relação ao seu comprometimento fora da Instituição com
as atividades propostas pelos professores, incluindo leituras, resolução de exercícios,
pesquisas acadêmicas critérios máximos vai de 64% a 85%, uma pequena redução em relação
ao seu comprometimento por curso dentro da sala de aula. Os alunos se defendem por serem
trabalhadores e não terem tempo para estudos fora da sala de aula.
Fazendo um corte na pontuação de 80%, podem-se considerar pontos de
potencialidade para estudos em sala de aula, principalmente entre os alunos dos cursos de
Ciências Contábeis; Biomedicina; Gestão Ambiental; Radiologia; Estética e Cosmética e
Enfermagem.
O mesmo corte de 80% dos alunos que se pontuaram nos critérios “Excelente e
Bom”, para os estudos fora da sala de aula, incluindo leituras, resolução de exercícios,
pesquisas acadêmicas, as potencialidades estão mais focadas nos cursos de Educação Física
(Lic.); Biomedicina; Estética e Cosmética e Radiologia.
Os alunos foram chamados a se autoanalisarem em relação à sua realização em
estágios não obrigatórios e ações voluntárias na sociedade.
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Quadro 51: Aluno se auto avalia sobre a realização de Estágios não obrigatórios e Ações
Voluntárias na sociedade
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

17.61%

48.30%

21.02%

6.82%

2.27%

NSA -Não se
aplica/desconhece
3.98%

CST em Estética e Cosmética

15.69%

47.69%

20.00%

7.38%

0.92%

8.31%

Educação Física (Lic.)

24.57%

47.43%

18.10%

4.00%

0.76%

5.14%

Administração

23.44%

25.00%

25.00%

15.63%

4.69%

6.25%

CST em Radiologia

14.80%

45.74%

20.18%

8.52%

1.79%

8.97%

Educação Física (Bach.)

23.05%

43.56%

19.24%

6.52%

1.59%

6.04%

Ciências Contábeis

16.42%

37.31%

20.90%

8.96%

2.99%

13.43%

Psicologia

13.96%

39.82%

23.57%

11.90%

1.83%

8.92%

CST em Gestão Ambiental

16.13%

41.94%

12.90%

9.68%

3.23%

16.13%

Biomedicina

25.93%

35.80%

14.81%

7.41%

─

16.05%

Cursos

É interessante analisar primeiro o critério “Não se Aplica”, pois em todos os cursos
os alunos em percentual que oscila entre 4% a 16% afirmam não realizar estágio não
obrigatório, assim como ações sociais voluntárias. O critério regular indica a realização de
estágio não obrigatório e de ações sociais voluntárias esporadicamente, quando tem uma
oportunidade. Os alunos que se encaixaram nos critérios “Excelente e Bom”, ficam
prioritariamente o Curso de Educação Física (Bach. e Lic.), de fato os alunos são muito
requisitados pelas diversas atividades esportivas, abrangendo a Educação Básica e a sociedade
em geral, promovidas pelo setor público escolar e esportivo, Ongs e Associações. Também o
Curso de Enfermagem que atua ativamente por meio de atividades de Extensão do Curso e da
sociedade em geral.
Cabe replicar a análise dos dados sobre a participação dos alunos em programas
comunitários, pois somente 12,2% deles assumiram participar em programas comunitários por
iniciativa própria e 70,7% afirmaram não participar. Já, 17,1% dos estudantes apontaram
participar por meio das atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa planejadas em algumas
disciplinas dos currículos dos cursos.
Por fim, a Faculdade Unigran Capital quis saber se os alunos se sentem preparados
para atuar profissionalmente dentro de sua área de formação acadêmica.

102

Quadro 52: Aluno se avalia quanto à sua preparação para atuar profissionalmente dentro de
sua área de formação acadêmica
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

26.14%

53.41%

17.05%

2.27%

0.57%

NSA - Não se
aplica/desconhece
0.57%

CST em Estética e Cosmética

29.23%

54.46%

13.85%

1.54%

─

0.92%

Educação Física (Lic.)

34.10%

51.81%

11.24%

1.33%

0.57%

0.95%

Administração

34.38%

43.75%

18.75%

1.56%

─

1.56%

CST em Radiologia

27.35%

47.09%

17.94%

4.04%

0.45%

3.14%

Educação Física (Bach.)

35.14%

47.69%

13.51%

1.43%

0.95%

1.27%

Ciências Contábeis

26.87%

44.78%

19.40%

2.99%

1.49%

4.48%

Psicologia

19.22%

49.89%

21.28%

6.41%

0.69%

CST em Gestão Ambiental

16.13%

54.84%

19.35%

6.45%

3.23%

2.52%
─

Biomedicina

37.04%

43.21%

16.05%

3.70%

─

─

Cursos

Trata-se de um questionamento mais propício para o último ano ou semestre de cada
curso, porém, o percentual de alunos entre 69% a 86% sentem-se preparados para atuar
profissionalmente dentro de sua área de formação acadêmica. A segurança maior está
localizada nos cursos de Educação Física, Estética e Cosmética, Enfermagem e Biomedicina.
Os cursos que se diz menos preparado é o de Psicologia e Gestão Ambiental.
 Autoavaliação dos professores
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL considera a autoavaliação essencial para a
preparação profissional de professores, pois contempla o autoexame de seu próprio
desempenho e o faz extrair significado de seu trabalho, além de promover o reconhecimento
dos passos dados e, consequentemente, o planejamento daqueles que ainda estão por vir.
A seguir os quadros e dados correspondentes às questões apresentadas.
Quadro 53: Professor se avalia quanto ao seu comprometimento no planejamento e realização
das aulas com novos conteúdos
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

55.56%

44.44%

─

─

─

NSA -Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

66.67%

33.33%

─

─

─

─

Educação Física (Lic.)

50.00%

50.00%

─

─

─

─

Administração

54.55%

45.45%

─

─

─

─

CST em Radiologia

50.00%

50.00%

─

─

─

─

Educação Física (Bach.)

61.90%

33.33%

4.76%

─

─

─

Curso
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Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Ciências Contábeis

50.00%

50.00%

─

─

─

NSA -Não se
aplica/desconhece
─

Psicologia

50.00%

50.00%

─

─

─

─

─

100.00%

─

─

─

─

28.57%

71.43%

─

─

─

─

Curso

CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Verifica-se que 95% dos professores de modo geral atribuíram conceitos “Excelente
e Bom” para o seu comprometimento em planejar e veicular conteúdos contemporâneos em
suas aulas.
Quadro 54: Professor se avalia quanto ao seu investimento pessoal em cursos de capacitação e
atualização profissional
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

44.44%

55.56%

─

─

─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

83.33%

16.67%

─

─

─

─

Educação Física (Lic.)

37.50%

62.50%

─

─

─

─

Administração

54.55%

36.36%

9.09%

─

─

─

CST em Radiologia

33.33%

50.00%

16.67%

─

─

─

Educação Física (Bach.)

52.38%

38.10%

9.52%

─

─

─

─

100.00%

─

─

─

─

Psicologia

50.00%

37.50%

12.50%

─

─

─

CST em Gestão Ambiental

100.00%

─

─

─

─

─

Biomedicina

28.57%

57.14%

14.29%

─

─

─

Cursos

Ciências Contábeis

Constata-se que todos os professores estão se atualizando, sendo que os professores
dos cursos de Administração, Radiologia, Educação Física (Bach.), Psicologia e Biomedicina
indicaram percentuais no critério “Regular”, mas em percentuais de 9% a 16%, o que não
compromete a qualidade de sua qualificação.
Quadro 55: Professor verifica se ele está atualizado profissionalmente dentro de sua área de
formação acadêmica
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

55.56%

44.44%

─

─

─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

66.67%

33.33%

─

─

─

─

Educação Física (Lic.)

37.50%

62.50%

─

─

─

─

Administração

54.55%

45.45%

─

─

─

─

CST em Radiologia

66.67%

33.33%

─

─

─

─

Cursos
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Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Educação Física (Bach.)

52.38%

42.86%

4.76%

─

─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─

Ciências Contábeis

50.00%

50.00%

─

─

─

─

Psicologia

37.50%

62.50%

─

─

─

─

CST em Gestão Ambiental

100.00%

─

─

─

─

─

Biomedicina

28.57%

71.43%

─

─

─

─

Cursos

Observa-se que 100% dos professores se sentem atualizados profissionalmente
dentro de sua área de formação acadêmica, apenas 4 professores do Curso de Educação física
(Bach.) pontuaram o critério “Regular”.
A seguir os professores se avaliaram quanto à sua metodologia de ensino em relação
ao estímulo que realiza para que os alunos façam leituras, resolução de exercícios e pesquisas
acadêmicas.
Quadro 56: Professor se avalia quanto à sua atitude em estimular os alunos a realizarem
leituras, resolução de exercícios e pesquisas acadêmicas.
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

55.56%

44.44%

─

─

─

NSA-Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

66.67%

33.33%

─

─

─

─

50.00%

─

─

─

─

27.27%

─

─

─

─

─

─

Cursos

Educação Física (Lic.)
Administração

50.00%
72.73%

CST em Radiologia

66.67%

16.67%

Educação Física (Bach.)

66.67%

33.33%

16.67%
─

─
─

─

─

Ciências Contábeis

100.00%

─

─

─

─

─

Psicologia

62.50%

37.50%

─

─

─

─

CST em Gestão Ambiental

100.00%

0.00%

─

─

─

─

Biomedicina

57.14%

42.86%

─

─

─

─

Os dados comprovam que 100% dos professores estimulam os alunos a recorrerem à
leitura, resolução de exercícios e pesquisas acadêmicas. Esses procedimentos metodológicos
exigem do aluno estudos teóricos em correspondência com a prática e os faz pensar por meio
dos diversos conhecimentos, acumulando competências e habilidades para o exercício
profissional em que está se formando. Esses dados indicam que os professores estão se
esforçando em trabalhar com as metodologias ativas, já descritas anteriormente no Eixo 3.
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Uma das cobranças do Ministério da Educação em sua política de acompanhamento
da qualidade da educação ofertada pelas instituições de Ensino Superior é a produção
científica dos professores e gestores.
Dessa forma, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL questionou os professores em
relação à sua preocupação em melhorar a produção acadêmica no currículo Lattes.
Quadro 57: Professor se avalia quanto à sua Procura melhorar a produção acadêmica no
Currículo Lattes
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

44.44%

55.56%

─

─

─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

66.67%

33.33%

─

─

─

─

Educação Física (Lic.)

25.00%

75.00%

─

─

─

─

Administração

45.45%

54.55%

─

─

─

─

CST em Radiologia

50.00%

33.33%

16.67%

─

─

─

Educação Física (Bach.)

42.86%

47.62%

9.52%

─

─

─

Ciências Contábeis

100.00%

─

─

─

─

─

Psicologia

37.50%

37.50%

25.00%

─

─

─

─

100.00%

─

─

─

─

28.57%

71.43%

─

─

─

─

Cursos

CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Verifica-se que 100% dos professores de seis cursos se pontuaram nos critérios
“Excelente e Bom”. Os cursos Radiologia; Educação Física – (Bach.) e Psicologia pontuaram
em parte, o critério “Regular”, mas entre 9% a 25% dos professores. A maior parte está
preocupada realizar pesquisa e produzir conhecimentos sob as bases científicas e
consequentemente atualizar o Currículo Lattes, que considera sempre a produção de 3 anos
para cá.
Por fim, a Faculdade quis saber qual a pontuação que os professores lhes dariam ao
se avaliarem de modo geral.
Quadro 58: Professor atribui pontuação geral sobre ele enquanto docente
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

22.22%

77.78%

─

─

─

NSA- Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

66.67%

33.33%

─

─

─

─

─

100.00%

─

─

─

─

Administração

72.73%

27.27%

─

─

─

─

CST em Radiologia

50.00%

50.00%

─

─

─

─

Cursos

Educação Física (Lic.)
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Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Educação Física (Bach.)

52.38%

42.86%

4.76%

─

─

NSA- Não se
aplica/desconhece
─

Ciências Contábeis

50.00%

50.00%

─

─

─

─

Psicologia

37.50%

62.50%

─

─

─

─

─

100.00%

─

─

─

─

28.57%

71.43%

─

─

─

─

Cursos

CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

De forma equilibrada, os professores se avaliaram entre os critérios “Excelente e
Bom”, apenas quatro professores Educação Física – (Bach.) se avaliaram no critério
“Regular”. Esse resultado nos remete a uma segurança institucional em relação à qualidade do
ensino ofertado e impõe esforços em apoiar os professores para se qualificarem
constantemente. Pode-se inferir que os professores são profissionais comprometidos e
motivados os seus resultados na sala de aula caminhará para a excelência.
 Autoavaliação dos coordenadores de Curso
Esta Faculdade concebe o Coordenador de Curso o principal gestor da qualidade da
oferta de seus cursos, portanto o porta vozes e articulador dos professores, dos alunos e dos
técnicos específicos e o elo de fortalecimento de laços entre as instâncias que envolvem seu
curso, interna e externa à Instituição, tendo como referência a missão, os objetivos e os
princípios do PDI e PPI.
Dessa forma faz-se necessário oportunizar aos coordenadores de curso um momento
de reflexão sobre o seu fazer na Instituição, conforme o quadro abaixo.
Quadro 59: Autoavaliação dos Coordenadores de Curso
Questionamentos
Nível de Comprometimento na execução das tarefas conforme o
Regimento Institucional

Excelente

Bom

Regular

6

2

─

Procura melhorar a produção acadêmica no currículo Lattes?

3

4

1

Sente-se atualizado profissionalmente dentro de sua área de formação
acadêmica?

4

4

─

Contribuição nas atividades acadêmicas de outros cursos

5

2

1

Qual a pontuação geral se avalia enquanto Coordenador de Curso

3

5

─

Os dados acima confirmam que os coordenadores de curso da Faculdade UNIGRAN
CAPITAL se avaliaram por unanimidade nos critérios “Excelente e Bom” em três
questionamentos em relação: ao seu nível de comprometimento na execução das suas tarefas,
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conforme o Regimento Institucional; também em relação à sua atualização profissional dentro
de sua área de formação acadêmica e na sua pontuação geral enquanto Coordenador de Curso.
Duas pontuações no critério “Regular” estão postas uma em relação a melhoria da produção
acadêmica no currículo Lattes e outra em relação à contribuição nas atividades acadêmicas de
outros cursos. Os dados revelam que os coordenadores de curso desta Instituição estão aptos
nos critérios: “competência e habilidade”, para gerirem os cursos, junta-se a isso o
comprometimento, gerando segurança no alcance da “excelência” na qualidade do ensino,
pesquisa e extensão que oferece à sociedade local e regional.
 Autoavaliação dos Funcionários
A Instituição se preocupou em saber como os funcionários avaliam o seu fazer no
trabalho, conforme tabela abaixo:
Quadro 60: Autoavaliação do Funcionário
Questionamentos
Excelente Bom
Regular
Como avalia o seu comprometimento ao trabalho diário?
65.71% 34.29%
─
Qual o nível de envolvimento nos eventos/cursos
42.8%6 48.57% 8.57%
desenvolvidos pela Faculdade?
Como avalia a sua pontualidade nos horários de trabalho? 60,00% 40,00%
─
Qual o nível de colaboração com os colegas do setor e de
57,14% 34.29% 8.57%
outros da Instituição
Como avalia a sua postura profissional e atendimento ao
57.14% 42.86%
─
público?
Contribuição para se destacar na função ocupada e crescer
57.14% 37.14% 2.86%
na Instituição?
Qual a pontuação geral se avalia enquanto funcionário?
45.71% 54.29%
─

Fraco
─

NSA
─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

2.86%

─

─

Observa-se um grupo de funcionários integrados à cultura organizacional da
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, há uma identidade grupal, a partir de padrões
compartilhados de pensamentos, crenças, sentimentos e valores. Isso se observa nos
percentuais atribuídos aos critérios “Excelente e Bom” das informações solicitadas no quadro
acima. Os dados revelam o comprometimento de todos com o trabalho e é possível acionar
tarefas individuais como coletivas e, ainda trabalhar simultaneamente em suas tarefas
primordiais, pois pode-se contar com uma integração interna. Isso se deve à tipologia de
cultura de Gestão, com o poder fortemente centralizado na participação de todos.
O quadro abaixo apresenta análise da dimensão política de pessoal e prevê ações para
o ano de 2016.
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O objetivo primordial desse Plano é promover o desenvolvimento de competências
do servidor, que viabilizem a sua qualificação em nível estratégico, tático e operacional, a fim
de aprimorar os serviços prestados e no desempenho de suas funções habituais e com
perspectivas para o exercício de novas atribuições.
Objetivo Geral: Administrar o corpo docente e o técnico-administrativo com vistas à
prestação de um serviço de qualidade ao aluno e à sociedade.
Quadro 61: Avaliação e proposições da avaliação institucional 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.

Ações Realizadas
Participação dos
coordenadores da
política de
recrutamento e
seleção para o corpotécnico administrativo
e o docente junto ao
RH e Direção Geral

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Recrutamento de
docente por meio de
uma aula didática a
uma banca na área
do curso e a
presença de um
Doutor da área da
Pedagogia.

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, por meio de bancas
selecionadoras.
Formação,
Ampliar o quadro docente com
reconhecimento e formação stricto sensu.
valorização dos
Dar continuidade ao programa
docentes e técnicos- de capacitação dos funcionários
administrativos pela e dos docentes.
IES.
Aplicação de teste psicológico
Ampliar o
Ampliação da carga Muitos docentes Os contratos novos Continuar a ampliar a carga
número de
horária de alguns
não têm
podem ser
horária do quadro docente com
docentes como docentes para regime interesse na
selecionados para os dedicação parcial e integral
Regime de
de trabalho parcial e contratação
candidatos que
trabalho parcial e integral.
Integral, pois
possuem tempo
integral.
têm sua
integral para se
empresa.
dedicar à IES.
Informar aos
Reunião explicativa Falta
Interesse em
Retomar a leitura do Plano de
docentes e
sobre o Plano de
experiência para conhecer o
Cargo e Carreira com os
técnicoCargo e Carreira
os funcionários documento e
funcionários e docentes.
administrativos o docente e dos
no trabalho em compreender a
plano de carreira funcionários.
educação.
organização da
Prever o aumento salarial dos
institucional,
Instituição e
docentes e funcionários de
incluindo
identificar os seus forma a contemplar a inflação
detalhamento
direitos e deveres. do período.
sobre os critérios
Valorização do
de seleção e
docente que está
progressão.
cursando o
Mestrado ou
Doutorado. O
salário é
diferenciado.
Manter
Concessão da bolsa Não há
O funcionário dá Acompanhar e mensurar, ao
atualizada a
de estudos de 100% dificuldades
muito valor à bolsa longo do tempo, se o trabalho
política de
para funcionários e
neste item.
de estudos.
prestado tem tido melhoras.
pessoal com
dependentes com
relação ao Plano mais de um ano de
Por meio de salário
de Benefícios.
contratação.
diferenciado, incentivar os

109

Objetivos do
Projeto
Aperfeiçoar os
critérios
utilizados para
concessão de
bolsas e
incentivar a
participação dos
servidores nos
cursos de
graduação e
especialização.
Viabilizar e
acompanhar
processos de
capacitação do
corpo técnicoadministrativo e
do corpo docente

Ações Realizadas

Capacitação dos
docentes pela Direção
Geral e Acadêmica e
a própria coordenação
de curso que realiza
reuniões constantes
para capacitação e
tomada de decisões
Capacitar,
coletiva em relação
aperfeiçoar e
ao curso, visando a
qualificar o
sua melhoria.
quadro de
Palestra e debate
pessoal da
sobre os temas atuais
Unigran Capital da educação.
para o exercício
pleno de suas
funções, em
consonância com
a missão
institucional e
necessidades
atuais.
Melhorar o
clima
organizacional

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Ações propostas
docentes a realizar os cursos de
Mestrado e Doutorado.

Falta tempo para
o funcionário e
docente se
qualificar.

Interesse dos
funcionários em
capacitar-se.
- Capacitações,
treinamentos,
atualizações
semestralmente.

Realizar capacitações,
treinamentos e atualizações
especificas e também geral para
trabalhar em inter-relação com
setores afim.
A Direção Geral e Coordenador
de Ensino e Extensão farão
parte nas reuniões iniciais de
cada curso para dialogar a
respeito do que espera deles e
abrir o diálogo com a direção
para todos, logo no início das
aulas.
Capacitação sobre o trabalho
em equipe
Auxiliar na participação dos
docentes em seminários e
eventos para ampliar a produção
técnico-científica;
Realizar reuniões com os
docentes para que eles venham
participar das atividades de
ensino, pesquisa, extensão e
pós-graduação oferecidas pela
IES.

O próximo item aborda a avaliação e análise da Dimensão 6- Organização e Gestão
da Instituição, Eixo 4.
A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL está estruturada de forma a facilitar a
comunicação administrativa e a funcionalidade operacional, principalmente entre a
mantenedora, as diretorias e as coordenações dos cursos e, entre estas e os docentes, alunos e
comunidade em geral. A Administração Superior tem como órgão deliberativo o Conselho
Superior (CONSU) e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE), e como
Executiva a Diretoria Geral.
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A Administração da Faculdade na esfera deliberativa é feita pelos órgãos colegiados
e tem como Executiva a Diretoria Geral.
A consolidação de um setor privado altamente competitivo de um lado e o
compromisso com a formação do cidadão sempre exige um novo posicionamento das
instituições de ensino que impulsionam os gestores em cada nível a refletir e criar
mecanismos que mantenha viva a missão, visão e objetivos da IES. Logo, todo um conjunto
de valores, princípios, cenário futuro, cultura organizacional e ações decorrentes perpassam
pela influência direta dos que ocupam cargos e funções no espaço da Faculdade. Logo, a
correlação entre formação, habilidades e competências do gestor define o que seriam as
diretrizes para os administradores educacionais.
Nesta parte deste relatório apresenta-se a avaliação da Instituição pelos alunos em
relação aos serviços prestados como o atendimento recebido dos gestores da Instituição e
respectivos órgãos colegiados, coordenação de curso; secretaria acadêmica; biblioteca e NAD.
Um questionamento imprescindível trata-se de verificar a ótica do aluno sobre o
atendimento da coordenação de curso. Esse profissional tem, no mínimo, a titulação stricto
sensu do curso de Mestrado. É contratado por 40 horas, sendo 30 h. para a dedicação à gestão
de curso, 8 h. reservadas para a docência e duas para a pesquisa, semanalmente. A tabela
abaixo traz os dados a serem qualificados.
Quadro 62: Atendimento da Coordenação de Curso
Curso
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

19.89%
34.46%
25.19%
37.50%
33.33%
20.83%
56.72%
29.29%
29.03%
48.15%

42.61%
49.85%
41.60%
45.31%
43.69%
42.77%
40.30%
45.54%
29.03%
40.74%

19.89%
9.23%
19.47%
15.63%
13.51%
18.44%
1.49%
14.65%
19.35%
9.88%

9.09%
5.23%
8.59%
─
4.95%
8.90%
─
5.26%
6.45%
1.23%

NSA (Não se
aplica/desconhece)
7.95%
0.57%
0.92%
0.31%
4.39%
0.76%
─
1.56%
2.70%
1.80%
7.47%
1.59%
1.49%
─
3.89%
1.37%
16.13%
─
─
─

Péssimo

O percentual de 62% a 96% dos alunos do Curso de Ciências Contábeis,
Biomedicina, Estética e Cosmética; Administração, Radiologia, Psicologia Educação Física
(Lic.); Educação Física (Bach.) e Enfermagem atribuíram os critérios máximos ao
atendimento de seus coordenadores. O percentual de 58% dos alunos do CST em Gestão
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Ambiental pontuou o atendimento do Coordenador de Curso como “Bom e Excelente”. Este
último curso teve a Coordenação de Curso truncada, portanto o atual acabou de entrar quando
recebeu a avaliação.
Verifica-se boa aceitação por parte dos alunos de todos os coordenadores de curso,
porém é preciso desencadear um diálogo com os alunos sobre o atendimento a ser realizado
pelo coordenador de curso, que tem inúmeras funções a realizar e discutir qual o aspecto que
precisa ser melhorado no atendimento.
A direção Geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, conforme PDI e PPI é uma gestão
administrativa descentralizada e participativa, promovendo uma gestão transparente, responsável,
disponibilizando as informações institucionais e fortalecendo as instâncias decisórias. Nesse
direcionamento, norteia suas ações a partir do princípio de gestão democrática, assegurando a
participação da comunidade acadêmica interna em todas as instâncias deliberativas por meio das
coordenações de curso, docentes, funcionários, alunos e NDEs.
Portanto, sempre aberta para discutir todos os assuntos e ações emergenciais com alunos,
professores, coordenadores de curso e pós-graduação e funcionários e, realiza a administração de
forma sistêmica, coordenando e supervisionando todas as atividades sem descuidar do clima
organizacional de forma humanística. O foco é a participação de todos gestores em todas as ações
e decisões necessárias ao funcionamento da Faculdade sempre no rumo da excelência de seu
funcionamento educacional e faz a mediação com a Diretoria Administrativa e de Planejamento
da Mantenedora. É a Direção Geral que verifica os registros da Ouvidoria, analisa-os e encaminha
aos setores pertinentes para tomar as providências.
O quadro abaixo traz as pontuações atribuídas pelos alunos à Direção Geral.
Quadro 63: Gestão administrativa da Direção Geral da Faculdade
Curso
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

15.34%
19.69%
17.37%
20.31%
18.47%
11.76%
23.88%
15.10%
25.81%
23.46%

49.43%
59.38%
54.01%
45.31%
54.05%
49.92%
62.69%
57.21%
45.16%
56.79%

25.57%
16.00%
19.08%
26.56%
17.57%
26.39%
4.48%
17.85%
6.45%
17.28%

5.68%
3.38%
4.58%
1.56%
4.05%
5.41%
2.99%
5.95%
12.90%
1.23%

2.27%
0.31%
2.29%
1.56%
2.70%
4.45%
1.49%
1.37%
9.68%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)
1.70%
1.23%
2.67%
4.69%
3.15%
2.07%
4.48%
2.52%
─
1.23%
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Verifica-se que a pontuação avaliativa da Gestão Administrativa da Direção Geral da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem aprovação nos critérios máximos de 62% a 84%.
Conforme já se mencionou, a gestão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL não é realizada por
um profissional, mas por uma equipe e as relações são completamente democráticas. No
entanto, fica impossível atender determinados aspectos individuais de alunos, geralmente em
situação de conflito e resistência no cumprimento das normatizações. As pontuações no
critério regular indica a necessidade de intensificar o diálogo nos cursos de Administração,
Educação Física (Bach. e Lic.), Enfermagem, Radiologia e Psicologia.
O percentual de 86% dos professores e 100% dos coordenadores atribuíram à
Direção Geral os critérios “Excelente e Bom”. Essas instâncias governam juntos por meio dos
NDEs dos cursos e aprovações levadas ao Colegiado.
A Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão foi avaliada pelos alunos conforme
os dados do quadro abaixo:
Quadro 64: Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão
Curso
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

12.50%
22.15%
19.85%
21.88%
21.17%
13.51%
32.84%
17.39%
19.35%
29.63%

47.16%
56.31%
50.95%
46.88%
54.05%
49.13%
52.24%
53.78%
41.94%
53.09%

25.00%
16.92%
20.61%
20.31%
16.22%
24.80%
7.46%
19.22%
16.13%
7.41%

7.39%
2.77%
3.24%
3.13%
1.35%
4.93%
─
3.89%
9.68%
2.47%

3.41%
─
1.72%
1.56%
3.15%
3.97%
1.49%
2.06%
9.68%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)
4.55%
1.85%
3.63%
6.25%
4.05%
3.66%
5.97%
3.66%
3.23%
7.41%

De 60% a 85% dos alunos atribuíram os critérios “Excelente e Bom”, os percentuais
de 7% a 25% atribuídos ao critério “Regular” indicam a necessidade de mais esclarecimento
sobre o papel e função Coordenação de Ensino e Extensão, porém se justifica dado lidar com
muitas situações complexas que nem sempre pode fazer a mediação favorável.
A Coordenação de Ensino e Extensão exerce o apoio pedagógico relacionado às
atividades de ensino, extensão e de estágio na Faculdade. Assessora ainda as Coordenações de
Cursos na promoção de atividades externas por meio de parcerias e convênios para vivência
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da prática profissional seja ela obrigatória prevista na matriz curricular ou voluntária como
atividade complementar. Está voltada para o princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, um assunto relevante no contexto do sistema universitário expresso no
artigo 207 da Constituição de 1988, o qual afirma que “as universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, Constituição,
1988).
A compreensão sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pela
Faculdade UNIGRAN CAPITAL, não se restringe a uma questão normativa, mas
fundamentalmente, epistemológica e político-pedagógica, pois está relacionada às suas
funções socioeducacionais. Como ressalta Silva (2000), as relações entre ensino, pesquisa e
extensão decorrem dos conflitos em torno da definição da identidade e do papel da
universidade ao longo da história.
A gestão, ora avaliada, desenvolve suas atividades bem próximas da Coordenação de
Pesquisa e Pós Graduação e Direção Geral. Conforme já se mencionou, anteriormente, é uma
atividade intensa que apoia, acompanha e faz cobranças. Recebe diariamente alunos,
professores e coordenadores, em alguns casos contribui na resolução de conflitos.
Abaixo está a avaliação dos professores em relação à qualidade dos serviços
prestados Coordenação de Ensino e Extensão.
Quadro 65: Professor avalia a Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão.
Curso

Excelente

Bom

Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

33.33% 55.56%
100.00%
‒
37.50% 62.50%
72.73% 27.27%
33.33% 66.67%
76.19% 19.05%
50.00% 50.00%
87.50% 12.50%
─
100.00%
42.86% 42.86%

Regular

Fraco

Péssimo

‒
‒
‒
‒
‒
4.76%
‒
‒
‒
14.29%

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

NSA (Não se
aplica/desconhece)
11.11%
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Os dados acima apresentam as avaliações dos professores alcançam patamares da
“Excelência e Bom”, apenas os cursos de Bacharelado em Educação Física e Biomedicina
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acusam percentuais reduzidos no critério “Regular” e 100% dos coordenadores atribuíram os
critérios “Excelência e Bom”.
Cabe fechar as avaliações dos gestores diretamente envolvidos na administração da
Faculdade UNIGRAN CAPITAL. Os professores e coordenadores avaliam a atuação do
CONSU e CONSEPE.
Quadro 66: Professores avaliam a Atuação dos Órgãos Superiores da Instituição (CONSU e
CONSEPE)
Conceito

Nº Participantes
035
033
008
000
000
003
79

A. Excelente
B. Bom
C. Regular
D. Fraco
E. Péssimo
F. NSA (Não se aplica/Desconhece).

%
44,30
41,77
10,13
─
─
03,80
100

Os dados acima são referentes à avaliação dos professores mostram que o CONSU e
CONSEPE têm funcionado muito bem, juntando com o julgamento de 100% dos
coordenadores que atribuíram os critérios “Excelente e Bom” fica confirmado. Apenas 8
professores pontuaram como “regular”, o que merece esclarecimentos maiores aos cursos de
Bacharelado em Educação Física, Enfermagem e Biomedicina.
Quadro 67: Atendimento da Secretaria Acadêmica
Cursos
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

18.75%
16.31%
20.04%
15.63%
20.72%
14.94%
22.39%
19.91%
16.13%
20.99%

51.70%
52.31%
52.10%
39.06%
52.70%
48.97%
58.21%
54.69%
54.84%
49.38%

22.16%
21.54%
19.27%
29.69%
16.67%
22.89%
13.43%
17.62%
9.68%
17.28%

4.55%
5.85%
5.53%
7.81%
5.86%
7.31%
2.99%
4.35%
6.45%
9.88%

2.27%
3.08%
2.48%
4.69%
3.15%
4.93%
2.99%
2.75%
9.68%
2.47%

NSA-Não se
aplica/desconhece
0.57%
0.92%
0.57%
3.13%
0.90%
0.95%
─
0.69%
3.23%
─

Verifica-se que de 55% a 81% dos alunos pontuaram como “Bom e Excelente” o
atendimento da Secretaria Acadêmica. Porém, todos os cursos pontuaram “ Regular, Fraco e
Péssimo”. Isso significa que há pontos na oferta de serviços a serem a serem melhorados. A
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própria Secretaria Acadêmica ao ser questionada, justifica que os alunos deixam para a última
hora para solicitarem os serviços de matrícula, solicitação e retirada de documentação; além
de não utilizarem o sistema de informação on line.
Os professores solicitados a avaliarem a eficiência do atendimento da Secretaria
Acadêmica, conforme quadro abaixo.
Quadro 68: Professor avalia o atendimento da Secretaria Acadêmica
Curso

Excelente

Bom

Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

33.33% 66.67%
66.67% 33.33%
25.00% 62.50%
81.82%
9.09%
33.33% 50.00%
71.43% 23.81%
100.00%
‒
75.00% 25.00%
─
100.00%
42.86% 57.14%

Regular

Fraco

Péssimo

‒
‒
12.50%
9.09%
16.67%
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
4.76%
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

NSA -Não se
aplica/desconhece
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Verifica-se que seis cursos avaliaram por unanimidade o atendimento da Secretaria
Acadêmica como “Excelente e Bom”, apenas os cursos Educação Física (Lic.); Administração
e CST de Radiologia apontaram o critério “Regular” e somente um prof. do Curso Educação
Física (Bach.) atribuiu o critério “Fraco”.
Dos coordenadores, somente um, avaliou o atendimento da Secretaria Acadêmica
como 100% “Regular”. Os demais coordenadores, em número de nove, avaliaram em 100%
“Excelente e Bom”.
A seguir, o aluno foi solicitado para que ele avaliasse o atendimento da Biblioteca. O
quadro abaixo retratam os resultados.
A biblioteca é chefiada por uma funcionária, Bacharel em Biblioteconomia que 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.
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Quadro 69: Avaliação do aluno sobre o Atendimento da Biblioteca
Cursos
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

28.98%
23.69%
29.96%
25.00%
28.83%
25.12%
34.33%
27.46%
29.03%
53.09%

52.27%
52.92%
51.91%
45.31%
54.50%
49.13%
50.75%
49.66%
45.16%
38.27%

14.77%
16.31%
12.98%
18.75%
9.46%
17.01%
8.96%
16.02%
9.68%
6.17%

2.84%
4.00%
3.24%
3.13%
4.50%
4.61%
2.99%
3.66%
6.45%
1.23%

1.14%
2.46%
1.15%
3.13%
1.35%
2.38%
2.99%
2.29%
9.68%
─

NSA (Não se
aplica/desconhece)
─
0.62%
0.76%
4.69%
1.35%
1.75%
─
0.92%
─
1.23%

O percentual de 75% a 91% dos alunos avaliaram nos critérios máximos o
atendimento da Biblioteca, os dados do critério “Regular” foi considerado e ao entrevistar
alguns alunos, a questão mais contundente são os prazos de entrega do empréstimo dos livros,
nem sempre o aluno vem negociar e se sente prejudicado com as sansões.
Os professores convidados a avaliarem o atendimento da Biblioteca se expressaram
conforme o quadro abaixo.
Quadro 70: Professores avaliam o atendimento da Biblioteca
Cursos

Excelente

Bom

Enfermagem 100
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

44.44% 55.56%
66.67%
‒
12.50% 62.50%
72.73% 18.18%
33.33% 16.67%
57.14% 42.86%
100.00%
‒
62.50% 37.50%
─
100.00%
57.14% 42.86%

Regular

Fraco

Péssimo

‒
16.67%
12.50%
─
50.00%
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
9.09%
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
16.67%
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

NSA -Não se
aplica/desconhece
‒
‒
12.50%
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Verifica-se que os professores de seis cursos avaliaram em 100% o atendimento da
Biblioteca nos critérios “Excelente e Bom”. Os dados indicam a necessidade da s
coordenações dos cursos de Estética e Cosmética; Educação Física (Lic.); Administração e
Radiologia, dialogar com seus professores e coletar sugestões de melhoria.
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Já, 100% dos coordenadores apontaram a eficiência do atendimento da Biblioteca
nos critérios “Excelente e Bom”.
A seguir os dados dos alunos em relação ao atendimento da Tesouraria.
Quadro 71: Aluno avalia o Atendimento da Tesouraria
Curso
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

27.84%
23.08%
26.72%
18.75%
30.18%
20.99%
25.37%
27.46%
32.26%
37.04%

48.30%
56.92%
54.01%
56.25%
48.65%
52.15%
53.73%
50.80%
38.71%
49.38%

18.18%
14.15%
12.21%
10.94%
13.51%
17.49%
14.93%
15.56%
19.35%
9.88%

3.41%
3.08%
4.20%
7.81%
4.05%
3.82%
1.49%
3.20%
3.23%
3.70%

2.27%
1.54%
1.34%
3.13%
2.25%
3.50%
2.99%
1.60%
6.45%
─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─
1.23%
1.53%
3.13%
1.35%
2.07%
1.49%
1.37%
─
─

Verifica-se que os alunos estão satisfeitos com o atendimento da Tesouraria, o
percentual de 70% a 86% pois não só a Tesouraria atende o aluno para a realização de
pagamentos como negocia as formas de pagamento, assim como de débitos, procurando
contribuir ao máximo com suas condições materiais.
Os professores foram chamados a avaliar a eficiência do atendimento da Tesouraria.
O quadro abaixo traz os resultados.
Quadro 72: Avaliação dos professores sobre o atendimento da tesouraria
Curso

Excelente

Bom

Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

22.22% 55.56%
66.67% 33.33%
12.50% 62.50%
36.36% 45.45%
33.33% 50.00%
52.38% 33.33%
100.00%
‒
62.50% 25.00%
‒
100.00%
42.86% 57.14%

Regular

Fraco

Péssimo

‒
‒
‒
9.09%
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
16.67%
‒
‒
‒
‒
‒

NSA -Não se
aplica/desconhece
22.22%
‒
25.00%
9.09%
‒
14.29%
‒
12.50%
‒
‒
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Verifica-se que quatro cursos atribuíram em 100% dos professores os critérios
“Excelente e Bom”. Os demais avaliaram nesses critérios máximos entre 72% e 85%. No CST
de Radiologia, 16,6% dos professores afirmam ser “Péssimo”. Essa avaliação aponta a
necessidade de buscar as fragilidades que esses professores detectaram.
Os coordenadores, por unanimidade, avaliaram apontaram a eficiência do
atendimento da Biblioteca nos critérios “Excelente e Bom”.
Dando continuidade à avaliação pelos alunos dos setores de pessoal, passa-se à
análise do atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente - NAD
Quadro 73: Aluno avalia o atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente - NAD
Cursos
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

21.02%
16.92%
20.99%
21.88%
22.07%
16.85%
19.40%
21.05%
29.03%
28.40%

46.59%
56.31%
49.62%
35.94%
48.65%
46.42%
56.72%
48.28%
32.26%
39.51%

19.89%
13.85%
15.08%
23.44%
13.51%
19.40%
8.96%
15.56%
19.35%
14.81%

3.98%
4.00%
4.20%
7.81%
4.05%
5.56%
7.46%
4.81%
3.23%
3.70%

5.68%
4.00%
2.48%
1.56%
3.60%
4.93%
1.49%
2.75%
3.23%
8.64%

NSA - Não se
aplica/desconhece
2.84%
4.92%
7.63%
9.38%
8.11%
6.84%
5.97%
7.55%
12.90%
4.94%

A política de Apoio ao Discente já foi avaliada anteriormente e nesta parte do
Relatório estão os dados referentes ao atendimento. Entre 58% a 76% dos alunos consideram
“Excelente e Bom” o atendimento do NAD. Os demais percentuais estão ancorados no maior
problema que foi o NAD não conseguir ajudar os alunos nas inscrições do PROUNI e FIES,
muito tumultuada por parte do Governo Federal. Foi um processo grave e demorado para ser
resolvido. Muitos alunos ficaram sem atendimento. Porém, por parte desta IES foi feito o
“possível”, inclusive a restruturação do setor, ampliando o número de equipamentos e de
pessoal.
A seguir os professores avaliaram a eficiência do atendimento do Núcleo de Apoio
ao Discente – NAD
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Quadro 74: Professores avaliam o atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente – NAD
Cursos
Enfermagem - 77
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.) - 75
Administração - 81
CST em Radiologia - 66
Educação Física (Bach.) -80
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

33.33%
50.00%
12.50%
36.36%
50.00%
47.62%
50.00%
50.00%
─
28.57%

44.44%
33.33%
62.50%
45.45%
16.67%
33.33%
‒
50.00%
100.00%
57.14%

‒
‒
‒
9.09%
‒
9.52%
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
16.67%
‒
‒
‒
‒
‒

NSA -Não se
aplica/desconhece
22.22%
16.67%
25.00%
9.09%
16.67%
9.52%
50.00%
‒
‒
14.29%

De acordo com 100% dos professores dos cursos de Psicologia e CST em Gestão
Ambiental o NAD tem eficiência no atendimento prestado aos alunos. Nesses critérios os
demais cursos afirmam a excelência e bom atendimento entre 50% e 86% dos professores. O
Curso de Radiologia aponta fragilidades nesse atendimento e há professores em oito cursos
que não estão atentos a esse atendimento.
Os coordenadores como estão bem perto de todas as decisões da Instituição
apontaram em 100% os critérios “Excelência e Bom”.
Ainda neste Eixo, avaliou-se a eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica,
conforme se configura no quadro abaixo.
Quadro 75: Aluno avalia a eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica
Cursos
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

11.93%
19.38%
20.42%
18.75%
20.27%
12.72%
23.83%
16.93%
22.58%
24.69%

53.41%
58.15%
52.29%
48.44%
51.35%
47.69%
59.70%
54.46%
41.94%
56.79%

24.43%
15.69%
20.23%
21.88%
19.37%
27.34%
5.97%
20.37%
16.13%
16.05%

5.68%
5.23%
3.44%
4.69%
5.41%
5.41%
5.97%
4.81%
16.13%
1.23%

3.98%
0.62%
2.10%
3.13%
1.35%
4.93%
─
1.83%
3.23%
─

NSA - Não se
aplica/desconhece
0.57%
0.92%
1.53%
3.13%
2.25%
1.91%
4.48%
1.60%
─
1.23%

Constata-se que acima de 60% dos alunos e no limiar de 83%, afirmam ser o sistema
de Informação Acadêmica “Excelente e Bom” e entre 12% a 38% avaliaram nos critérios
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“Regular, Fraco e Péssimo”. Esta parte dos serviços prestados pela instituição para o ano de
2015 foi totalmente atualizado e está em funcionamento. Há de se considerar, ainda, que uma
parte dos alunos tem dificuldade em utilizar a tecnologia para extrair as informações
necessárias.
Os professores e coordenadores também foram solicitados para avaliarem a
eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica. O quadro a seguir traz as aferições dos
professores.
Quadro 76: Professor avalia o Sistema de Informação acadêmica
Cursos

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

33.33%
66.67%
12.50%
36.36%
33.33%
47.62%
50.00%
25.00%
100.00%
42.86%

33.33%
33.33%
75.00%
45.45%
16.67%
28.57%
─
62.50%
‒
42.86%

11.11%
‒
12.50%
9.09%
50.00%
19.05%
‒
12.50%
‒
14.29%

11.11%
‒
‒
‒
‒
4.76%
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

NSA - Não se
aplica/desconhece
11.11%
‒
‒
9.09%
‒
‒
50.00%
‒
‒
‒

Observa-se que de 66% a 100% dos professores de oito cursos avaliaram o Sistema
de Informação acadêmica nos critérios máximos; a exceção fica com o Curso de Ciências
Contábeis que não entendeu o questionamento, pois 50% dos professores desse Curso
afirmarem desconhecerem. Isso é impossível, uma vez que estes utilizam o sistema para
lançar faltas e notas, assim como seu Planejamento e Mapa de Controle. O critério Regular
faz justiça, pois a Instituição, pela sua localização, satura e acaba por invalidar lançamentos.
Essa questão é permanentemente monitorada por uma equipe técnica que os problemas vindos
da estrutura interna são imediatamente solucionados.
As coordenações de cinco cursos avaliaram como “Bom”, duas como Excelente e
uma como 100%, “Fraca”. Este dado último abrirá um canal de diálogo com a coordenação de
Enfermagem para colher as fragilidades e buscar saná-las.
A seguir uma síntese da avaliação da Dimensão 6: Organização e Gestão da
Instituição.
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Objetivo: avaliar e refletir sobre a estrutura organizacional e a gestão da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL.
Quadro 77: Avaliação e proposições da avaliação institucional da organização e gestão da
instituição
Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Não há fragilidade. Gestores
qualificados e
competentes.
Titulação de todos
os gestores stricto
Sensu.

Ações propostas

- Gestão aberta,
transparente,
participativa e
democrática.
- Gestão compatível
com as necessidades
estratégicas, foco no
ensino de qualidade.
Realização de um
Manter
Realização de um processo Prazos muito curtos Possibilidade de
trabalho conjunto
atualizado o
dinâmico de atualização no para inserção de
analisar
entre o PI, a CPA,
Cadastro de
Cadastro de cursos no Edados no E-mec.
estatisticamente
Direção Geral e os
Informações
mec.
Excesso de
todos os dados.
Acadêmicas da
Realização de um processo burocracia e prazos Transparência da setores que detém as
informações
Faculdade, nos
dinâmico de atualização no inexequíveis.
informação para
específicas para
sites do MEC e
Cadastro Docente;
comunidade
atualizar os dados
portal da
Realização de um processo
acadêmica e a
Faculdade
dinâmico de atualização do
sociedade em geral Institucionais no
MEC.
UNIGRAN
CENSO;
Realização do Censo
Capital.
Realização de um processo
em conjunto com ao
dinâmico de cadastro de
coordenadoria de
cursos previstos no PDI/Etecnologia da
MEC.
Instituição.
Manter uma base de
Acompanhar a
Organização de um Quadro Não há dificuldade Melhoria na
dados de todos os
evolução do
Docente, curriculum vitae e neste item.
distribuição do
quadro docente,
carga horária docente por
Quadro Docente. docentes sob a
coordenação da
quanto às
curso e na Instituição como
Melhor alocação
secretaria da Direção
características de um todo.
do docente.
Geral.
titulação, regime
Melhor
de trabalho, carga
identificação na
horária e
qualificação do
produção
docente.
acadêmica.
Continuar a cargo da
Acompanhar a
Elaboração da folha de
A folha modifica
O controle dos
Direção Geral essas
folha de
pagamento de todos os
mês a mês.
profissionais da
tarefas da Faculdade
pagamento de
professores e o pagamento
educação.
UNIGRAN Capital.
todos os
de serviços temporários
professores.
realizados por profissionais
de fora da instituição.
Acompanhar os
Levantamento do histórico O excesso de
Acompanhamento Tomar decisões de
saneamento dos
resultados do
e realização de projeções
cuidado que a
e controle da
pontos frágeis de
ENADE, IDD e
dos resultados no intuito de Instituição tem que Faculdade e
CPC dos cursos e identificar padrões.
ter com as
tomada de decisões cada curso, por meio
de reuniões de
o IGC da
exigências do MEC, em conjunto.
discussão com a
Faculdade junto
Acompanhamento e
atrapalha a
Coordenação,
ao INEP.
verificação dos alunos
autonomia da
Colegiado, NDE e
selecionados para o Exame Instituição na busca
Direção Acadêmica
Externo.
de uma qualidade
da Faculdade
Manter a gestão
da Faculdade
dentro dos
princípios
democráticos e
participativos

Todas as decisões são
tomadas em conjunto com
os setores pertinentes.
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Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
processual.

Ações propostas
UNIGRAN Capital.

Identificação dos padrões
técnicos e critérios de
avaliação do INEP.
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.
a presença a
Faculdade
Realização de palestras nos
UNIGRAN
mais diversos setores da
Capital e,
sociedade.
também, levantar Comparecimento a eventos
as demandas de
sociais, culturais e políticos
formação em
promovidos pela sociedade.
defasagem para
possível
Criação de um ambiente
atendimento,
humano, dialógico dentro
ofertando cursos, do qual todos os
extensão e
funcionários se sintam bem
realizando
e motivados a trabalhar na
pesquisa.
IES
Melhorar o clima
organizacional
desta IES.

Projeção da
Faculdade
UNIGRAN Capital
na sociedade.

Realização de visitas
aos setores sociais,
dialogando sobre os
cursos e finalidades.

Atendimento das
demandas sociais,
culturais e
formação de
profissionais a
curto, médio e
longo prazo.

Promover eventos
que propicie a
relação desta IES e
demais órgãos,
instituições,
entidades, empresas
e comércio em geral.
Oferecimento de um
curso motivacional e
estabelecer um
ambiente amigo e
aberto ao diálogo
com a empresa e
direção geral da IES.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Neste item a Instituição avalia os aspectos financeiros e orçamentários, estratégias de
gestão econômico-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
oitavo ano de funcionamento e seu movimento de matricula 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 ampliação de sua estrutura
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física e nesse quesito a mantenedora se responsabiliza pela positividade do 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.
Ainda sobre a dimensão 10, 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 22,6%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.
No ano de 2015, a IES previu 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.
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.
Quadro 78: Demonstrativo do planejamento consolidado dos cursos.
RECEITA ANUAL
Mensalidades
Taxas Diversas
Receita Total
DESPESAS OPERACIONAIS

2014
8.663.484,06
98.989,80
8.764.488,86

2015
10.815.171,92
213.158,61
11.028.330,53
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Com Docentes
Administrativas e de Serviços
Subtotal
INVESTIMENTO EM PESSOAL
Qualificação de corpo docente
Qualificação de corpo administrativo
Bolsas p/corpo discente
Subtotal
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO OPERACIONAL
INVESTIMENTOS EM BENS
PATRIMONIAIS
Móveis e Utensílios
Pesquisa e Extensão
Máquinas e Equipamentos
Edificação e Construções
Material Pedagógico
Biblioteca
Computadores e equipamentos de informática
Laboratórios
Subtotal
Resultado Líquido

3.067.801,21
876.514,63
4.908.481,93

4.422.608,02
1.857.695,62
6.280.303,64

350.605,85
175.302,93
1.051.817,56
1.577.726,34
6.486.208,27
2.278.280,59

373.640,65
239.411,21
1.120.921,97
1.681.382,96
7.961.686,60
3.066.643,93

280.484,68
135.859,77
112.018,57
624.078,42
53.642,69
394.431,58
185.821,10
284.867,25
2.071.204,07
207.076,52

355.009,46
171.957,71
164.185,62
1.040.070,37
89.352,63
420.345,73
198.029,55
332.069,75
2.771.020,82
295.623,10

Observa-se que está previsto superávit para todos os anos subsequentes, deve-se ao
aumento do número de discentes e em decorrência da correção dos valores dos cursos em
virtude da inflação registrada no período. Esse superávit 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.
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.
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Quadro 79: Avaliação e previsão da situação financeira e sustentabilidade Institucional
Objetivos

Ações Realizadas

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

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

Implementar o
plano de
investimentos para
a aquisição de
recursos
pedagógicos e de
equipamento,
visando a
qualidade do
ensino.

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

Realização de capacitação
continuada para
professores e funcionários.
Implementar o
Acompanhamento dos
Plano de ação para níveis de inadimplência
combate à
para verificar quais os
inadimplência
cursos com maior
incidência.

Implantação do
Departamento de
recuperação de Crédito
(negociação e
parcelamento).
Investir na
composição da
dimensão social da
Instituição
relacionada ao
bem-estar das
pessoas envolvidas
com a prestação de
serviços desta
Faculdade.

Realizaram-se eventos que
garantiram a sensibilidade
dos funcionários, gestores
e professores com o bemestar e satisfação em
prestar serviços a esta IES.
Encontros de avaliação do
trabalho de cada um,
visando o entendimento da
relação com a missão,
visão de futuro e princípios
da Instituição.
Realização de trabalho e
envolvimento com o clima
organizacional da empresa

Resultados alcançados
Ações propostas
Fragilidades Potencialidades
Não há
Fortalecimento da Planejamento financeiro para
dificuldades gestão
investimentos
das
neste item
participativa
necessidades 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
e extensão.
Dificuldade Possibilidade de Criação de mecanismos para
na cobrança redução da
acompanhamento mensal dos
de alunos
inadimplência,
devedores e orientações gerais
que
abrindo espaço
para evitar o endividamento e
abandonaram para o diálogo
ampliar a informação sobre o
o curso.
com o técnico
FIES, Vale Universidade e
financeiro da
PROUNI.
Faculdade.
Negociação e parcelamento
de diversas formas de acerto
do montante de dívida do
aluno, adaptando à sua
capacidade de liquidação.
Não há
Padronização das Investimentos para a no bemdificuldades informações e
estar, satisfação, despertando
neste item
relatórios de
a motivação de todas as
acompanhamento. pessoas que trabalham na
Facilidade de
Instituição se
identificação de compromissarem com a
problemas
sustentabilidade da mesma,
estruturais.
otimizando seu tempo de
trabalho, cuidando do
patrimônio e de gastos
desnecessários.
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2.2.5 EIXO 5 – Dimensão 7: Estrutura Física

 Alunos, Professores, Coordenadores de Curso e funcionários Avaliam:
Estrutura Física
A Instituição está em seu sétimo ano de atividade e as aulas dos cursos em
andamento funcionam em sede própria, bem como o setor administrativo, este com 600 m²,
contem 22 salas, o mesmo funciona no subsolo do bloco 03 com 4 pavimentos.
A estrutura física da Faculdade UNIGRAN CAPITAL possui três blocos de três
andares prontos e em atividade com e 10.288m² de área construída e em expansão. Estão
disponíveis 39 salas de aulas, 17 laboratórios e sanitários, todos adequados ao Decreto nº
5.296/2004 sobre o direito ao acesso aos bens e serviços existentes na sociedade na
perspectiva da inclusão e desenvolvimento dessa política no seio dos direitos humanos, com
caráter universal, integral, equânime e com participação.
A Secretaria Acadêmica e Tesouraria 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.
As janelas das salas permitem, durante o dia, proporciona 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 e aparelhos de ar condicionado em 50% delas.
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.
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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, do qual faz parte do espaço social, permite circulação em áreas cobertas e ao
ar livre. Em caso de necessidades em acolher alunos, a Instituição possui mais vinte salas
ociosas durante o dia, perfeitamente mobiliadas e adequadas para o desenvolvimento de aula,
além de instalações para equipamentos mais sofisticados que os professores utilizarão em suas
aulas.
Os alunos, os professores, os coordenadores e os funcionários foram solicitados a
avaliarem, de modo geral, a estrutura física da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, conforme
quadro abaixo.
Quadro: Alunos, professores e coordenadores avaliam a qualidade das instalações
físicas (salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, e outras instalações).
Quadro 80: Avaliação da qualidade das instalações físicas
Qualidade das instalações físicas (salas de aula,
biblioteca, laboratório de informática, e outras Excelente Bom
instalações)
Alunos
16,94% 42,88%
Professores
27,85% 50,63%
Coordenadores
50,00% 35,50%
Funcionários
42.86% 48.57%

Regular Fraco Péssimo
24,73% 10,95%
─
16,46%
─
12,50%
8.57%
─

3,95%
─
─
─

NSA
─
─
─
─

Verifica-se que a estrutura física avaliada recebeu por 60% dos alunos, 78% dos
professores, 85% dos coordenadores 91% dos funcionários pontuação “Bom e Excelente”.
Destaca-se o fato da climatização das salas de aula que está em fase final de implantação e
brevemente o problema será 100% resolvido, assim como instalações mais amplas para o
Curso de Educação Física que está em fase final de construção.
Aos alunos foi solicitada a avaliação em relação à adequação das salas de aula, a
disponibilidade de auditórios, ambientes para aulas práticas e equipamentos desses espaços
(laboratórios).
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Quadro 81: Aluno avalia a adequação das salas de aula, a disponibilidade de auditórios,
ambientes para aulas práticas e equipamentos desses espaços.
Questões
As salas de aula são adequadas à quantidade de estudantes? 61,54%
Os auditórios disponíveis atendem as necessidades de
realização dos eventos acadêmicos?

66,38%

Os ambientes e os equipamentos e/ou materiais disponíveis
nos ambientes para aulas práticas são suficientes para o
70,08%
número de estudantes?
Os Laboratórios específicos de curso.
71,12%

32,77%

2,50%

─

3,85%

27,08%

7,04%

─

─

25,08%

5,689%

─

─

26,84%

2,40%

─

─

Verifica-se que 94% dos alunos aprovam o espaço de sala de aula, 93% consideram
que os auditórios atendem as necessidades acadêmicas e 95% consideram que os
equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes para aulas práticas são suficientes
para o número de estudantes. Porém, a Mantenedora solicita, anualmente, a lista de materiais
que os NDEs de cada curso, aprovada pelo Colegiado Escolar para aquisição, tanto de
equipamentos como materiais de consumo, sendo que este último, é reposto sempre que
houver necessidade no decorrer do ano. Destaca-se a satisfação dos alunos com os
Laboratórios específicos de cada curso, 98% dos alunos consideram “Excelente e Bom”.
Em questões de aulas práticas, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem atenção
especial, pois entende que correspondência entre teoria e prática, exigida nas políticas do PDI
e PPI, oferece inúmeros benefícios na qualidade do aprendizado dos estudantes, 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 o
- Ginásio de Esportes.
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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 e climatizado.
Sala de ginástica e musculação: contém colchonetes, halteres, barras livres, aparelhos
de musculação, caneleiras, bolas de pilates, steps, jumps, colchões finos, esteiras, bikes,
espelhos, equipamentos de som, armários, bebedouro, sala climatizada, suportes, e todos
equipamentos necessários para subsidiarem as aulas que sejam destinadas à esse espaço.
- Sala de lutas: contém tatames móveis, saco de areia, teto-chão (aparato para
golpes), prateleiras, luvas e aparadores, sala climatizada, e todos equipamentos necessários
para subsidiarem as aulas que sejam destinadas à esse espaço. - Sala de dança (em
construção): sala climatizada, espelhos, aparelhos de som, e todos equipamentos necessários
para subsidiarem as aulas que sejam destinadas à esse espaço.
- Laboratório de fisiologia do exercício e avaliação física: banquetas e mesas,
equipamento para avaliação física e clínica, balanças, esteira, computador, sala climatizada, e
todos equipamentos necessários para subsidiarem as aulas que sejam destinadas à esse espaço.
Em relação à sala de professores e sala de reuniões, a Instituição conta 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
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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
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.
 Infraestrutura para o atendimento às pessoas com necessidades especiais
A instituição providenciou todas as adequações para atender ao Decreto nº
5296/2004. As instalações administrativas, assim como a Biblioteca estão no andar térreo.
Para aulas de laboratório e salas no andar acima, o aluno conta com elevadores e corrimãos
facilitando a circulação. Os banheiros contam com barras de apoio nas paredes e portas
especiais.
Quanto aos alunos com 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 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.
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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,
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.
A acessibilidade é proporcionada tanto por rampas no piso térreo como por
elevadores de um piso para o outro. A Instituição tem a política de priorizar as salas de aula
do piso térreo para as turmas que contam com pessoas que têm dificuldade para se locomover.
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Os professores, coordenadores e funcionários conhecem a Nota Técnica 385/2013
sobre acessibilidade publicada pela Coordenação Geral de Legislação e Normas de Regulação
da Educação Superior do MEC, assim como o Decreto Nº. 5296/2004.
Quadro 82: Avaliação da Acessibilidade da Faculdade (rampas, elevador, barras, etc)
Cursos
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)
Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

25.00%
25.54%
27.53%
43.75%
29.60%
21.94%
40.30%
23.57%
22.58%
44.44%

48.86%
53.85%
51.05%
45.31%
52.47%
52.15%
56.72%
48.97%
48.39%
51.85%

21.02%
15.38%
17.40%
7.81%
15.70%
17.01%
1.49%
19.68%
12.90%
2.47%

3.41%
3.69%
2.29%
─
0.45%
4.93%
─
5.72%
3.23%
1.23%

1.14%
0.92%
0.96%
1.56%
0.90%
2.86%
─
1.83%
12.90%
─

NSA - Não se
aplica/desconhece
0.57%
0.62%
0.76%
1.56%
0.90%
1.11%
1.49%
0.23%
─
─

Verifica-se que de 74% a 97% dos alunos avaliaram nos critérios “Excelente e
Bom”, A Faculdade UNIGRAN CAPITAL está bem estruturada quanto a parte Física para
proporcionar a acessibilidade. Na estrutura Física há dois elevadores e pessoal capacitado para
atender as pessoas com necessidades especiais. Os dados nos demais critérios sugerem que é
preciso que a Instituição dialogue e mostre o seu esforço e cumprimento das normatizações a
respeito da acessibilidade.
 Acesso dos alunos a equipamentos de informática
A Instituição possui provedor próprio e já tem instalado 03 laboratórios de
informática, sendo o Laboratório 1 possui 20 computadores 64bits processador i3, o
Laboratório 2 possui 20 computadores 32bits processados AMD, Laboratório 3, com 54
máquinas 64bits processador i5. Além dos laboratórios, há 03 quiosques que totalizam 09
computadores de acesso a internet, periódicos e pesquisa em geral. Os computadores da
Unigran Capital, possuem processadores (AMD Sempron, 1GB de memória, HD de 40GB e
Windows XP. 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,
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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 22 datashow, 12 nootbook,
18 retroprojetor, 1 aparelho DVD com caixa de som, 6 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 e no seu interior,
conforme já foi relado a rede Wi-fi. 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.
Os alunos e pais terão recurso tecnológico denominado monitoria on line que
consiste no acompanhamento do desempenho do aluno nos quesitos: notas, trabalhos,
atividades, reuniões dentre outros.
Os professores e coordenadores foram chamados para avaliar se os equipamentos são
suficientes para o número de estudantes. A tabela abaixo traz os resultados:
Quadro 83: Professores avaliam os recursos audiovisuais.
Cursos
Enfermagem
CST em Estética e Cosmética
Educação Física (Lic.)
Administração
CST em Radiologia
Educação Física (Bach.)

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

22,22%
33.33%
26,00%
36.36%
33.33%
38.10%

53.33%
36,67%
50.00%
45,75%
50.00%
38.57%

24.44%
30.00%
24.00%
18.18%
16,67%
23.33%

─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─
─
─
─
─
─
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Cursos

Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

50.00%
25.00%
50,00%
28.58%

50.00%
37.05%
25,00%
57.14%

─
37.50%
25.00%
14.29%

─
─
─

─
─
─
─

Ciências Contábeis
Psicologia
CST em Gestão Ambiental
Biomedicina

─

NSA - Não se
aplica/desconhece
─
─
─
─

Os recursos audiovisuais já receberam de maior investimento neste de 2016. Todos
os cursos avaliaram significativamente nos

critérios “Excelente e Bom”. No critério

“Regular”, de 14% a 100% de professores de curso assim consideram os recursos
audiovisuais, ainda há, em percentuais menores, os professores que atribuíram “Fraco e
Péssimo”. Neste momento, a Instituição investiu em vários equipamentos.
 Biblioteca
Outro questionamento foi solicitado dos alunos para verificação do seu ponto de
vista sobre a qualidade do acervo de livros e periódicos científicos disponíveis na Biblioteca.
O quadro abaixo traz os dados.
Quadro 84: Aluno avalia a qualidade do acervo de livros e periódicos científicos disponíveis
na Biblioteca
Excelente

Bom

Regular

Fraco

Péssimo

Enfermagem

15.91%

43.18%

26.14%

11.36%

3.41%

NSA - Não se
aplica/desconhece
─

CST em Estética e Cosmética

22.15%

50.46%

16.62%

8.00%

1.23%

1.54%

Educação Física (Lic.)

23.28%

49.43%

20.42%

4.39%

1.15%

1.34%

Administração

28.13%

46.88%

18.75%

─

1.56%

4.69%

CST em Radiologia

26.01%

52.91%

16.14%

2.69%

0.90%

1.35%

Educação Física (Bach.)

15.90%

49.60%

21.78%

6.84%

3.18%

2.70%

Ciências Contábeis

23.88%

62.69%

5.97%

2.99%

1.49%

2.99%

Psicologia

11.90%

45.31%

25.86%

11.90%

4.12%

0.92%

CST em Gestão Ambiental

12.90%

45.16%

25.81%

9.68%

6.45%

─

Biomedicina

29.63%

56.79%

9.88%

2.47%

─

1.23%

Cursos

De 59% a 86% dos alunos conhecem a qualidade do acervo bibliográfico. Mas os
dados que contemplam os critérios “Regular, Fraco e Péssimo” vão de 40% do Curso de
Enfermagem a 12% do Curso de Biomedicina, passando por todos, em ordem decrescente, o
que carece de abertura de diálogo dos coordenadores de curso com seus alunos, pois é preciso
captar os “gargalos”, uma vez que a Faculdade prima pelo zelo em atualizar o acervo
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semestralmente, de acordo com as solicitações de cada curso quanto aos livros textos
indicados na bibliografia básica, na proporção de um exemplar para 6 alunos previstos para
cada turma, além da bibliografia complementar.
A Faculdade UNIGRAN CAPITAL e o Centro Universitário da Grande e Dourados
têm um sistema integrado possibilitando a troca, ou seja, empréstimos de títulos de uma para
outra instituição, ampliando e muito o acervo e a possibilidade de melhor atender aos alunos e
professores. Dessa forma, a Faculdade UNIGRAN Capital tem disponível aos alunos um
acervo de 3.019 títulos e 13.767exemplares.
A Biblioteca da Faculdade UNIGRAN Capital ocupa uma área de 650 m2, 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 “Bom
e Excelente. No ambiente para estudo estão distribuídas 43 mesas e 115 cadeiras, 2 banquetas,
8 computadores para pesquisa e 1 computador para acessibilidade. Para o atendimento ao
usuário o setor de referência dispõe de 4 computadores para atendimento.
Em relação ao acervo bibliográfico disponível, 90% dos alunos confirmam que o acervo
bibliográfico é suficiente e conseguem ter acesso sempre que precisam. Dos alunos 10%
avaliaram o acesso ao acervo como “Regular e Fraco”. É preciso que a coordenação de curso
confira com a bibliotecária, quais os materiais de seu curso tem sido mais solicitado para ampliar
a quantidade de volumes. Isso pode ser feito anual ou semestral em caso de urgência. A questão
do acervo precisa ser acompanhada por todos os coordenadores, junto aos professores, em relação
a quantidade, pois a Faculdade UNIGRAN CAPITAL adquire 100% das bibliografias básica e
complementar indicada em cada curso para o acervo de sua biblioteca.
A avaliação da biblioteca feita pelos professores e coordenadores nos aspectos de
frequência, do acervo e do espaço físico, é de 97% a 100% deles, positiva. Porém o espaço de
acompanhamento deve ser de constante vigia por parte dos coordenadores, junto aos
professores e alunos.
Os alunos podem retirar as obras para pesquisa, tendo o prazo de sete (7) dias para
devolução, podendo ser prorrogado. No período de provas, a devolução ocorre em três (03)
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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.
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).

137
 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.
 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.
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 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.
 Funcionários avaliam a Infraestrutura
Os funcionários foram solicitados a avaliarem a infraestrutura da IES para o
desenvolvimento da qualidade de acesso e atendimento.
Quadro 85: Funcionários avaliam a infraestrutura
Questionamentos
Que conceito geral você atribui as Instalações Físicas da
Instituição?
Como avalia a acessibilidade da Faculdade (rampas,
elevador, banheiros adaptados e outros)?

Excel

Bom

Regular

Fraco

NSA

42,86%

54,29%

2,86%

─

─

48,57%

34,29%

17,14%

─

─

A estrutura física da Faculdade UNIGRAN CAPITAL recebeu pontuação Máxima
por 97% dos funcionários, apenas 1 dos funcionários atribuiu a pontuação “Regular”, mesmo
assim em reuniões será solicitado de todos que contribuam com sugestões de melhoria.
Em relação à infraestrutura para o cumprimento das normatizações da acessibilidade,
83% dos funcionários pontuaram os critérios “Excelente e Bom”, já 17% jugaram “Regular”,
isso induz à abertura de diálogo com todos para o colhimento de sugestões que melhore o
acesso das pessoas deficientes.
 Avaliação e proposições da Dimensão 7: Infraestrutura
Objetivo: Avaliar a infraestrutura Física, a Biblioteca, equipamentos, laboratórios
com vistas ao desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão.
Quadro 86: Avaliação e proposições da Dimensão 7: Infraestrutura
Objetivos

Ações Realizadas

Concluir a
Conclusão do Bloco
ampliação da
III.
estrutura física do
prédio e
redimensionar a

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
Não há dificuldade Instalações físicas da
neste item.
Faculdade próprias da
Mantenedora.
Investimentos

Ações Propostas
Reunião com todos
os NDEs para
reorganização da
ocupação do prédio.
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Objetivos

Ações Realizadas

posição de
ocupação de cada
curso, conforme as
necessidades
específicas de
cada um.
Prover a
Instituição de
equipamentos no
campo da
Informática, assim
como trazer as
inovações.

Ampliar o nº de
recursos
audiovisuais.

Ampliação de mais
um Laboratório de
Informática com 54
computadores.
Reuniões do NDEs
com os colegiados de
Curso para captar as
necessidades no
mundo da
informática.
Aquisição de 20
Datashows.

Aquisição de títulos
para cada semestre
que se inicia em 2014.
Ampliar o acervo
de livros conforme
o Planejamento de
ensino e
periódicos
acadêmicos,
conforme
solicitações dos
professores e
Levantamento das
coordenadores de necessidades.
curso.
Ampliação de
Conhecer as
laboratórios no
necessidades de
interior do espaço da
leitura dos alunos biblioteca
Instalar um maior
número de
computadores de
uso da biblioteca.

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

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
substanciais na
ampliação do prédio da
Faculdade.

Nem todos os
professores são
familiarizados com
a linguagem da
informática.

Busca constante por
inovar pela
Coordenação de
Tecnologia.

Pouca quantidade de Disposição para
recursos
ampliar os recursos
audiovisuais.
audiovisuais.

Ações Propostas

Aquisição de
equipamentos ,
software e
inovações
solicitadas pelos
professores e
coordenadores.

Aquisição de
equipamentos para
as salas de aula.

Professores e
Coordenadores
elaboram a lista de
prioridades.
Não há fragilidades Trabalho de
neste item
planejamento da
bibliotecária junto aos
coordenadores de cada
curso.

Ampliação do
Acervo de forma
gradual,
semestralmente. Os
professores deverão
passar a listagem da
necessidade com um
semestre de
antecedência.

Assinar periódicos
essenciais para a
ampliação do
Tem possibilidade de se conhecimento e
tornar um centro
cultura dos alunos.
cultural. É a única
biblioteca em um raio Aquisição de
de 12 km² em um local computadores mais
mesclado de escolas da potentes.
educação básica pública
e privada, empresas e
Adquirir obras ou
residências.
assinatura de
revistas ou
Disposição da empresa periódicos
em atender as
essenciais e
necessidades dos
requisitados pelos
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Objetivos

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

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades
Potencialidades
alunos.

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.
Atividades
motivadoras para os
alunos consultarem as
obras, jornais e
periódicos da
biblioteca em suas
atividades
pedagógicas.

alunos.
- ampliação do
Prioridade da Empresa acervo de revistas e
é oferecer as condições livros disponíveis on
materiais visando o
line.
ensino de excelência e a
conquista do aluno para
frequentar a biblioteca.
A demanda pela
Informar aos
biblioteca é intensa e
professores sobre o
contínua.
acervo de sua
Atendimento de
disciplina e mostrar
excelência.
o potencial de
trabalho que pode
Organização e
desenvolver com os
agendamento prévio
alunos.
controlado por uma
Informar alunos e
coordenação de uso dos professores do
laboratórios.
acervo disponível on
line para ser
Pessoal técnico
acessado em
especializado neste
qualquer lugar de
campo.
estudo.

Assinatura dos jornais
da cidade.
Ampliar os
recursos
pedagógicos dos
laboratórios de
todos os cursos.

Ações Propostas

Levantamento das
necessidades
Contrato de um
professor especialista
em laboratórios.

Continuar com a
assinatura dos
jornais da cidade.
Reunião com os
NDEs para
dinamização da
Biblioteca.
Aquisição de
recursos
pedagógicos para o
enriquecimento e
atualização dos
laboratórios.

 Egresso Avalia
Responderam a avaliação institucional 52 egressos.
Perfil do egresso:
O perfil etário desse grupo está composto conforme o gráfico abaixo.
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Gráfico 13: Faixa etária dos egressos
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Verifica-se pelos dados acima, que 64,0% dos alunos egressos que participaram desta
avaliação tem entre 24 e 36 anos. Um dado surpreendente é que a 3ª faixa de idade compõe
20% dos alunos com mais de 51 anos; por fim, 20,0% estão na faixa etária de 37 a 50 anos.
O estado civil está composto por 30,6% de casados; 59,55% de solteiros e 9,85% de
separados.
A seguir pode-se visualizar a situação do egresso no mercado de trabalho.
Gráfico 14: Situação de emprego dos egressos
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A situação de emprego desse grupo de egresso está composta por 20% trabalhando
como autônomos e 80% estão empregados, distribuídos da seguinte forma: 40,0% no setor de
serviços e 35,4% no setor comercial; 10,0% no setor de negócios e 14,6% no serviço público.
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Constata-se pelos dados acima, que 65% dos egressos exercem suas atividades no
setor privado, o que significa um mercado “Bom” na oferta de emprego nos campos de
formação. Ao serem questionados sobre a empregabilidade que o curso lhe proporcionou,
76,7% concordam que o diploma foi decisivo, já 23,3% avaliaram que a formação não ajudou
na concorrência por uma vaga.
Outro questionamento que esta IES selecionou foi sobre a faixa salarial dos egressos
no mercado de trabalho.
Gráfico 15: Faixa salarial dos egressos empregados e autônomos
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Este questionamento explorou a faixa salarial, constatando-se que 56,0% se
classificam na faixa salarial abaixo de R$2.000,00. Já 38,4% estão ganhando entre
R$2.000,00 a R$4.000,00 e 5,6% estão na faixa salarial acima de R$10.000,00.
Dos egressos que responderam este questionário, 100% terminou sua graduação em
2014. Por fim, 50% dos respondentes estão empregados na área de formação, o que significa
um “Bom” índice de empregabilidade e um indicador de importância dos cursos superiores,
pois há de se considerar que 100% dos egressos estão trabalhando.

Qualidade do curso oferecido pela Faculdade UNIGRAN CAPITAL
A seguir os egressos avaliaram a qualidade dos cursos. Em relação a qualidade do
corpo docente, 82% avaliaram como “Excelente” e “Bom”, 7,6% avaliaram como “Regular” e
10,4% como “Fraco”. No entanto, ao serem questionados sobre o seu autodesenvolvimento e
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aquisição de novos conhecimentos, 79,5% avaliaram como “Excelente” e “Bom” e 20,5%
como “Regular”.
A questão11 trouxe um dado muito significativo. Trata-se de saber dos egressos se os
conhecimentos adquiridos foram importantes para que em sua vida profissional se sentisse:
seguro para atuar com autonomia no campo profissional, o que foi endossado por 89,0% e
apenas 11,0% se sente seguro para atuar de forma supervisionada. Esses dados revelam a
qualidade do curso, pois quase todos se sentem autônomos em seu campo de trabalho.
Sobre a relação entre as aulas teóricas e práticas, 70% dos egressos avaliaram como
“Excelente” e “Bom” e 30% como “Regular”. Sobre a relação professor/aluno, no sentido de
tirar dúvidas, 89% afirmaram que foi “Excelente” e “Bom”.
A condução do Estágio foi avaliada como 75,3% dos egressos como “Excelente” e
“Bom” 20,7 % deles avaliaram como REGULAR e 4,0% avaliaram como “Fraco”. Já em
relação à qualidade das Atividades Complementares 91% avaliaram com “Excelente” e
“Bom” e 9% como “Regular”. As atividades de Extensão no sentido de ampliação dos
conhecimentos e como atividade social foram avaliadas por 72% dos egressos como
“Excelente” e “Bom” 28% avaliaram como “Regular”.
Questionados se estão cursando a Pós Graduação e a razão que os levaram a realizar
o curso, 35,7% disseram que sim e, 60,7% para aprimorar os conhecimentos, assim como para
39,3% seguir carreira acadêmica e pesquisar na área.

III. CONCLUSÃO GERAL DA AVALIAÇÃO DA FACULDADE UNIGRAN
CAPITAL

Alunos, professores, coordenadores e funcionários avaliaram de forma conclusiva,
atribuindo pontuação geral para o desempenho da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
Quadro 87: Alunos, professores, coordenadores e funcionários avaliam a Faculdade
UNIGRAN CAPITAL de forma geral.
Qual a pontuação geral para a UNIGRAN
CAPITAL?
Alunos
Professores
Coordenadores de Curso
Funcionário

“Excelent
e”
20,69%
39,24%
62,5%
54,29%

“Bom”

Regular

Fraco

NSA

57,22%
56,96%
37,5%
42,86%

17,40%
3,80%
─
2,86%

3,06%
─
─
─

1,10%
─
─
─

Constata-se que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL recebeu dos alunos, professores,
coordenadores de curso e funcionários os percentuais entre 78% a 100% deles os critérios
“Bom” e “Excelente”. Também recebeu de 3,8% a 17,4% o critério “Regular” e de 3% o
critério “Fraco”. Os critérios atribuídos para a Instituição advindos dos alunos, requer da IES
ampliar o dialogo mais com todas as suas esferas de atuação e buscar melhorias. Os
coordenadores de Curso atribuíram pontuação máxima, isto se deve à sua participação em
todas as instâncias de decisão da IES. O percentual de 97% dos funcionários atribuiu critérios
máximos, “Excelente” e “Bom” como conceito geral para a Faculdade UNIGRAN CAPITAL.

IV. CONSIDERACÕES FINAIS

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 82% da matrícula. Tem sido
esta a sua marca histórica nas relações que constrói em seu entorno e que definem seu papel
social.
Esse fazer é constantemente debatido dado os resultados da Avaliação Institucional
interna e externa, levando sempre à adequação do PDI e dos PPCs, os quais discutidos junto à
comunidade interna são matérias para constante processo de reflexão das 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.
O direito à educação, assegurado pela Constituição Federal, por si só não garante seu
desempenho estratégico no contexto do plano de desenvolvimento de um país, é preciso
também assegurar alguns preceitos condizentes com a realidade atual, como a busca por
padrões de referência que contemplem os princípios da qualidade, (INEP, 2009).
O termo qualidade não traz uma só conceituação capaz de considerar todas as dimensões que pode alcançar, mas pode estar relacionado com a conformidade entre a expectativa e
o resultado atingido e, além disso, pode estar atrelados à percepção do sujeito que exerce a
tarefa de julgar ou atribuir níveis de valor a determinada característica ou fenômeno.
A educação superior exerce papel fundamental no desenvolvimento econômico do
país, no que se relaciona com as demandas da sociedade, como a formação de profissionais
qualificados para acompanhar as constantes transformações advindas da economia, tecnologia
e da informação. Decorre daí a importância da avaliação institucional e acompanhamento de
seus indicadores. Conforme colocado por Ribeiro (2012, p. 177), “As IES precisam responder
às obrigações da busca contínua da qualidade no desempenho acadêmico, do aperfeiçoamento
constante do planejamento e da gestão universitária [..]”.
Desta forma, a Faculdade UNIGRAN CAPITAL prima pelo processo sistemático e
contínuo de acompanhamento da avaliação, possibilitando à CPA enxergar, integralmente e
passar a contribuir cotidianamente para a busca do êxito de sua missão. A análise dos dados
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permitiu identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em relação aos cinco
eixos e respectivas dimensões do SINAES. Este percurso teve, por um lado, a participação
dos alunos, por outro lado, verificou-se que é preciso trabalhar a qualidade da avaliação,
muitos alunos não respondeu com reflexão, queriam terminar rapidamente.
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.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, ao
elaborar o Relatório de Autoavaliação 2015, 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.
Nesse contexto, as avaliações: externa e interna realizadas, segundo uma concepção
formativa, privilegia a condição diagnóstica e reflexiva, 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.
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.
A CPA espera que os resultados apresentados neste Relatório de AutoAvaliação
Institucional, referente ao ano de 2015, além de contribuírem com a melhoria do Projeto
Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico de Curso, 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 como preceitua a Missão,
objetivos e princípios da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL.
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V. PLANO DE MELHORIA INSTITUCIONAL – FACULDADE UNIGRAN CAPITAL

Introdução
O processo de autoavaliação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL configurou-se como
um item de responsabilidade social da instituição, pois possibilitou identificar fragilidades e
potencialidades que auxiliam o planejamento institucional conduzindo para a qualidade educativa.
Novo ciclo avaliativo será iniciado e vislumbrando a sequencia dos trabalhos da Comissão
Própria de Avaliação e o estreitamento entre a instituição e a sociedade.
Em linhas gerais a sistematização do autoconhecimento institucional, que no seu
horizonte objetiva obter a credibilidade da comunidade acadêmica e da sociedade civil,
estabelece ações norteadoras e critérios avaliativos que voltam seus esforços para assegurar a
responsabilidade da Instituição exposta em sua missão, objetivos e valores. Sela também, o
compromisso do processo de tomada de decisão baseado em dados, é condição para a
consciência sobre das necessidades que requerem ações que desencadeiem em mudanças.
Cabe ressaltar que este processo de avaliação institucional ampliou a consciência da
comunidade interna, acerca da importância da avaliação; o engajamento dessa mesma
comunidade nas discussões e na busca de soluções inovadoras, para alguns dos problemas
institucionais detectados, resultando no Plano de Melhoria que segue logo abaixo.
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 todos os eixos propostos no roteiro de
autoavaliação 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.
Objetivo Geral:
Apontar os ajustes necessários para a continuidade do trabalho acadêmico com a
qualidade social almejada.
Alinhar cada passo da avaliação institucional a um projeto de redimensionamento do
fazer pedagógico e administrativo da Faculdade UNIGRAN CAPITAL.
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Quadro 88: Plano de Melhoria Institucional – 2015/2016
Eixos

Objetivos

Ações

Responsável

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
 Apresentar no primeiro trimestre
de 2016 o Relatório Final da CPA
para os coordenadores e
respectivos colegiados e os
compromissos a serem
vivenciados para o cumprimento
da missão da Faculdade
UNIGRAN Capital.
Promover a continuidade da
 Aplicação anual de questionário
avaliação dos processos
de avaliação, on line, para alunos,
desenvolvidos no percurso da
professores e coordenadores.
autoavaliação.
 Aplicação semestral de
questionário de avaliação, on line,
para alunos avaliar os professores.
 Análise comparativa dos
resultados de adesão anteriores
dos cursos.
 Fortalecimento da CPA para
melhoria do Relatório.
Fortalecer a cultura avaliativa no  Divulgação dos resultados por
Eixo 1 –
curso por intermédio do
Planejamento e desenvolvimento do processo
tanto
de
avaliação
interna
quanto
Coordenador.
Avaliação
externa.
 Reunião da CPA com os NDEs
Institucional
para discutir as pontuações
Regular, Fraco e Péssimo nos
instrumentos de avaliação.
 Realização de reuniões com
NDEs, colegiados e gestores para
discussão dos resultados da
avaliação interna.
 Encaminhamento do Relatório às
coordenações, Direção Geral e
Coordenação de Ensino e
Extensão.
Acompanhar o impacto dos
 Elaboração dos planos de
resultados das avaliações no
melhoria pelos NDEs de cada
aprimoramento dos projetos
curso.
pedagógicos dos cursos.
 Reuniões com a Direção Geral,
Coordenação de Ensino e
Extensão e Mantenedora para
decidir os atendimentos
solicitados pelos alunos,
professores e coordenadores no
processo de avaliação.
Sensibilizar a Comunidade
acadêmica quanto a importância
do processo de avaliação
institucional
Discutir os resultados avaliativos.

 CPA

 CPA e Coordenação
de Tecnologia

 CPA, Coordenação
de Curso;

 CPA; Direção Geral;
Coordenação de
Ensino e Extensão;
Coordenação de
Pesquisa; Coordenação
de Curso e NDEs dos
cursos.

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Avaliar e reformular o PDI e PPI  Elaboração do PDI e PPI de
da Faculdade UNIGRAN
2016-2020 para ratificar políticas
CAPITAL
e propostas e/ou atender novas
Eixo 2 –
demandas.
Desenvolvimento
 Discussão dos princípios
Institucional
filosóficos da IES e de seu
compromisso explicitados na sua
Missão e a concretização no fazer
da Faculdade.

 Direção Geral;
Coordenação de
Ensino e Extensão;
Coordenação de
Pesquisa; Direção do
ISE;Coordenação de
Curso e NDEs dos
cursos.
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Eixos

Objetivos

Ações

Responsável

 Direção Geral;
Departamento
Comercial e de
Marketing; Direção do
ISE.
 Compor equipes de
profissionais das áreas
específicas para
elaboração dos novos
PPCs.
Capacitar os professores sobre o  Adequação dos projetos de
 Direção Geral;
desdobramento das políticas do Curso e plano de ensino de acordo Coordenação de
PDI e PPI em seus projetos de
com o PDI e PPI.
Ensino e Extensão;
Curso e plano de ensino.
 Análise dos planos de ensino
Coordenação de
Consolidar os valores e os
pelos coordenadores a fim de
Pesquisa; Direção do
princípios da Instituição a fim de verificar a integração das políticas ISE; Coordenação de
efetivar e expressar sua
da faculdade.
Curso, NDEs e
identidade e compromisso com a
Colegiados dos cursos.
sociedade.
Capacitar os professores sobre o  Realização de oficinas sobre a
 Direção Geral;
desdobramento das políticas do elaboração de Projetos de ensino , Coordenação de
PDI e PPI em seus projetos de
pesquisa e extensão de ensino com Ensino e Extensão ;
Curso, de pesquisa, de Extensão e os docentes.
Direção do ISE e CPA.
plano de ensino.
 Apresentação e discussão do
 Departamento de
PPC com professores e alunos
Tecnologia.
líderes de sala de cada curso.
 Discutir com os Coordenadores
de Curso para o desdobramento
dos princípios e políticas
institucionais do PDI e PPI nos
Planos de Ensino e prática em sala
de aula.
 Postar o PDI e PPI e PPC de
cada curso no portal da Faculdade.
Capacitar os docentes sobre a
 Realização de capacitação sobre  Direção do ISE e
inovação no ensino, flexibilidade a inovação no ensino,
Coordenação de
curricular e atitude indisciplinar. flexibilidade curricular e atitude Ensino e Extensão.
indisciplinar
Incentivar a Iniciação Científica  Dar continuidade à pesquisa,  Coordenação
de
neste ano de 2016, incentivar os Pesquisa
e
docentes na elaboração de Coordenadores
de
projetos e temas de seu interesse Curso.
na pesquisa.
 Cadastrar na CNPq os projetos  Coordenação
de
de pesquisa.
Pesquisa Coordenação
 Discussão com todos os docentes de Pesquisa
a regulamentação e os meios
materiais para o apoio à pesquisa
como Iniciação Científica da IES.
Solicitar autorização para o MEC
para oferta de novos cursos.
Acompanhar o desenvolvimento
das ações constantes do PDI e
PPI

 Mapeamento de demanda para a
oferta de novos cursos.
 Análise das demandas do
mercado em consonância com as
DCNs e catálogo dos CSTs
gerando novos cursos de
graduação a serem ofertados.
 Selecionar os cursos para
solicitar a Autorização ao MEC.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição.
Selecionar as Instituições que
integram com os cursos
oferecidos para uma ação coletiva
social.

 Promoção de reuniões com
 Coordenação de
representantes dos diversos
Ensino e Extensão;
segmentos da sociedade a fim de Departamento
estabelecer parcerias para ações de Comercial e
responsabilidade social.
Departamento de
Marketing.
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Eixos

Objetivos
Ampliar a visibilidade interna e
externa dos diversos projetos de
responsabilidade social
desenvolvidos pela IES

Ações

Responsável

 Realização do dia da ação social
coletiva no primeiro e segundo
semestre
 Maior divulgação e
aproveitamento dos projetos em
relação a população interna e
externa da Faculdade.
 Realização de projetos
específicos de cada curso de
responsabilidade social como uma
das Atividades Complementares à
profissão.
 Execução de projetos sociais no
âmbito de cada curso,
intensificando a articulação com a
saúde.
 Realização de duas extensões
coletivas de responsabilidade
social, sendo uma em cada
semestre.
 Ampliação do atendimento no
campo da Estética e da Psicologia
para a comunidade interna da
Faculdade.

 Direção Geral;
Coordenação de
Ensino e Extensão;
Coordenação de
Pesquisa; Direção do
ISE; Coordenação de
Curso, NDEs e
Colegiados dos cursos,
todos os estudantes.
 Departamento
Comercial e Marketing

 Coordenação de
Curso, NDEs e
Colegiados dos cursos,
todos os estudantes.
Direção Geral;
Coordenação de
Ensino e Extensão;
Coordenação de
Pesquisa; Direção do
ISE.
Coordenação dos
cursos de Psicologia e
Estética e Cosmética;
NDEs, Colegiado e
estudantes desses
cursos.
Realizar projetos junto aos povos  Realização de projetos junto aos  Coordenação de
indígenas e movimento negro.
povos indígenas e Movimento
Ensino e Extenssão;
Negro, atrelados à disciplina de
professores de diversas
Filosofia, Sociologia, Tópicos
disciplinas que lidam
Especiais, dentre outras.
interdisciplinarmente
com essas questões,
estudantes; NDEs.
 Promoção de seminários na
 Coordenação; NDEs;
comemoração de cada semana de Colegiados e
cada curso, abrangendo as
estudantes de todos os
comunidades excluídas como
cursos.
palestrantes junto à Universidade
Estadual e Federal.
 Promoção de seminários na
Acolher a terceira idade nas ações comemoração de cada semana de
da Educação Física.
cada curso, abrangendo as
comunidades excluídas como
palestrantes junto à Universidade
Estadual e Federal e das
Associações de serviços e
 Coordenação de
Sindicatos específicos.
Educação Física, NDE,
 Dar continuidade ao Grupo de Corpo docente e
Dança da Terceira Idade, junto ao estudantes desse curso.
Curso de Educação Física.
Aproximar os alunos dos
problemas da sua comunidade,
desenvolvendo o senso crítico
sobre a realidade em que se
encontram
Estimular a criação de soluções
coerentes para os novos
problemas enfrentados nos dias
de hoje.

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Eixo 3 –
Políticas
Acadêmicas

Acolher os estudantes,
esclarecendo o ingresso no
Ensino Superior e apresentação
das atividades de apoio aos
estudantes.

 Encontro entre os calouros e a
Direção Geral; Coordenação de
Ensino e Extensão; Comissão
Própria de Avaliação;
coordenadores e com os veteranos
para integrá-los ao curso e ao
ambiente do ensino superior.
 Realizar minicurso curso sobre:
Elaboração de Projetos de Ensino

 Direção Geral;
Coordenação de
Ensino e Extensão;
Comissão Própria de
Avaliação;
coordenadores de
curso e veteranos.
 Coordenação
de
Ensino e Extensão.
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Eixos

Objetivos

Ações

Responsável

 Direção
Geral;
Coordenação
de
Ensino e Extensão;
Comissão Própria de
Avaliação;
NDEs;
 Encaminhar roteiro para que
Direção do Ise.
cada curso elabore o seu Plano de  CPA e Direção do
Melhoria pautado no s resultados Ise.
da Avaliação Institucional.
 Estimular os NDEs a avaliar os  Direção Geral;
projetos pedagógicos
Coordenação de
constantemente.
Ensino e Extensão;
 Constituir um grupo de trabalho Comissão Própria de
para avaliar as ações voltadas para Avaliação e Direção
a promoção do ensino, da
do ISE.
pesquisa e da extensão para 2014.  Direção Geral e
 Regulamentar a Pesquisa e
Coordenação de
Iniciação Científica no âmbito
Ensino e Extensão e
institucional.
Coordenação de
Pesquisa.
 Acompanhar junto a cada curso a  Coordenação de
elaboração de um plano de
Ensino e Extensão
extensão que inclua o
compromisso social da Faculdade
Unigran Capital delineado em seu
PDI.
Apresentação dos resultados da  Levantamento por parte da CPA  CPA
Avaliação Institucional para o
das necessidades de melhoria dos
mantenedor e Direção geral.
diversos aspectos que
impulsionam o ensino e obtiveram
Discutir os resultados da
conceituação PÉSSIMO, FRACO
avaliação institucional da
e REGULAR na Avaliação
dimensão do ensino com a
Institucional por curso juntamente  CPA; Coordenação
coordenação de cada curso.
com os coordenadores.
de Ensino e Extensão;
 Realização de encontros com o NDEs de cada Curso
NDEs e colegiados de cada curso
e discutir a melhoria do ensino
mediante os resultados da
Avaliação Institucional.
Capacitar o corpo docente e
 Elaboração de um Programa de  Direção Geral;
administrativo dentro dos
capacitação dos professores e
Coordenação de
propósitos do PDI e PPI
funcionários com base nos
Ensino e Extensão;
resultados da Avaliação
Coordenação de
Capacitar os docentes em relação Institucional e com as
Pesquisa,; Direção do
a Planejamento e as metodologias necessidades atuais de cada
ISE; Departamento
escolanovista; crítico social dos profissão por curso.
Financeiro.
conteúdos; histórico crítica e
 Realização de cursos sobre a
 Direção do ISE e
dialógica/problematizadora.
didática ativa de estudos de casos Coordenação de
e utilização de tecnologias
Ensino e Extensão.
Discutir com cada curso a
inovadoras no processo de ensino,
interface com os demais e na
objetivando a condução de alunos
verticalização das disciplinas do à pesquisa, à reflexão, à
próprio curso, perante os
criatividade, a fim de se alcançar o
resultados da avaliação interna e perfil desejado, em especial,
externa.
quanto às competências e
habilidades em cada campo
profissional.
 Realização de encontros para
valorizar junto aos professores a
necessária correspondência entre
teoria e prática.
 Encaminhar roteiro para que
cada curso elabore o seu Plano de
e Extensão.
 Elaboração de um Programa de
capacitação dos professores e
funcionários.
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Eixos

Objetivos

Ações

Melhoria pautado nos resultados
da Avaliação Institucional.
 Estimular os Núcleos Docentes
Estruturantes a avaliar os projetos
pedagógicos constantemente.
 Realização de encontros com os
NDEs e Colegiado de Curso para
discussão da interdisciplinaridade
e transposição didática.
 Constituir um grupo de trabalho
para avaliar as ações voltadas para
a promoção do ensino, da
pesquisa e da extensão para 2015.
Acompanhar a atualização
 Reuniões gerais e parciais com
periódica dos projetos
os Coordenadores de Curso para
pedagógicos dos cursos
discussão sobre a qualidade do
ensino em sala de aula e tomar
decisões, tanto em relação aos
alunos como em relação aos
professores.
 Reuniões dos NDE e Colegiados
de cada Curso.
 Revisão constante dos PPCs dos
cursos.
Ofertar cursos de nivelamento
 Ampliação da oferta de cursos de
para os ingressantes e veteranos. nivelamento para os ingressantes e
veteranos.
 Discutir com os NDEs e
Colegiados de Curso, em quais
disciplinas são essenciais abrir
cursos de nivelamento.
 Aplicação de exercícios em sala
e nas avaliações do tipo ENADE
Pensar nas linhas de pesquisa e  Estimular os professores para a
desenvolver projetos
realização da Pesquisa e Iniciação
interdisciplinares.
Científica no âmbito institucional.
 Elaborar projetos de pesquisa e
prever a extensão na devolutiva
social dos saberes essenciais a
todo cidadão.

Responsável

 Direção Geral

 Coordenação de
Ensino e Extensão.

 Coordenação de
Curso e respectivos
NDEs e aprovação dos
Colegiados de Curso.
 Direção Geral;
Coordenação de
Ensino e Extensão e
NDEs dos cursos.
 Corpo Docente de
todos os cursos.

 Coordenação de
Pesquisa;
Coordenadores de
Curso.
 Coordenação de
Pesquisa;
Coordenadores de
Curso; Coordenação
de Ensino e Extensão.
Avaliar a concepção da extensão  Acompanhamento junto a cada  Coordenação de
e a articulação dessas atividades curso na elaboração de um projeto ensino e Extensão.
com o ensino, com a pesquisa e de extensão que inclua o
com as demandas sociais.
compromisso social desta
Faculdade delineado em seu PDI,
acrescentando as questões do
 Coordenação de
meio ambiente.
Curso, NDEs e
 Realização de projetos de Ensino Colegiado de Curso.
e Extensão no âmbito da
especificidade de cada curso.
 Direção Financeira e
 Apresentação de projetos de
de Planejamento.
pesquisa nos órgãos de fomentos
do Governo do Estado para
ampliar os recursos financeiros.
 Ampliação das bolsas científicas
para alunos e professor que estão
na Iniciação Científica.
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Eixos

Objetivos

Responsável

Ações

Analisar o desempenho do corpo  Levantar e agrupar todos os
docente e o comprometimento indicadores que possibilitam a
com a qualidade do Ensino.
avaliação do docente: titulação;
dedicação à instituição, produção
Alinhar atividades que gerem a científica; técnicas; notas obtidas
qualidade do ensino.
na Avaliação institucional pelos
alunos, avaliação da coordenação
Discutir o nível de exigência dos do curso e da direção acadêmica.
cursos com os representantes de  Repassar e discutir para cada
alunos nos NDEs; Colegiado,
docente o resultado de sua
CONSEPE.
avaliação individual, pelos alunos.
 Ampliar os projetos de Iniciação
Propiciar aos estudantes a
Científica, objetivando a
aproximação entre teoria e
condução de alunos à pesquisa, à
prática.
reflexão, à criatividade, a fim de
se alcançar o perfil desejado, em
especial, quanto às competências e
habilidades em cada campo
profissional.
 Ampliação do espaço de
discussão com os estudantes sobre
o PPC do Curso e em cada
disciplina o Plano de Ensino.
 Discussão dos NDEs com seus
respectivos colegiados sobre a
necessidade do professor mostrar
domínio dos conteúdos
significativos acessados aos
alunos em correspondência com a
prática social.
 Propiciar atividades teórico
práticas aos estudantes e
esclarecer as atividades
complementares essenciais à sua
formação.
 Ampliação do diálogo, por meio
da CPA, entre os NDEs, colegiados
de curso e um número maior de
alunos do que os que os
representam nas várias instâncias da
Faculdade e levantar detalhes do
que é preciso exigir deles.
 Realização de visitas e encontros
com os órgãos públicos e com
empresários das áreas afins aos
cursos para apresentação do plano
de estágio em cada campo de
atuação dos cursos.
 Firmar convênios, possibilitando
a realização de estágios nas áreas
da saúde e empresarial.

 Coordenação de
Ensino e Extensão e
Coordenação de
Curso.

 Coordenação de
Curso
 Coordenação de
Pesquisa.

 Coordenação de
Curso, NDEs e
Colegiado de Curso.

 Corpo Docente.
 CPA

 Coordenação de
Pesquisa;
Coordenadores de
Curso; Coordenação
de Ensino e Extensão.
 Coordenação de
Curso e Direção Geral.

Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade
Difundir a imagem da instituição  Constituir um grupo de trabalho  Departamento de
nos meios de comunicação.
para avaliar as ações que foram
Marketing
desenvolvidas no ano de 2015 em
relação à imagem da Faculdade
UNIGRAN CAPITAL e retomar
essa tarefa por meio de um
planejamento;
 Propor ações que fortaleçam a
imagem institucional, utilizando a
tecnologia da IES.
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Eixos

Objetivos

Responsável

Ações

Intensificar
a
comunicação  Ampliação das formas de
interna e externa, utilizando da transmitir para todos os públicos
tecnologia da IES com qualidade. em que a IES se relaciona, as suas
reais concepções educacionais, de
forma a refletir seu compromisso
social e sua cultura
organizacional.
Discutir com o Departamento de  Ampliação do diálogo com a
Comunicação, Direção Geral,
sociedade por meio de maior
NDEs dos cursos sobre a
aproximação das entidades de
qualidade e os recursos da
classe, TV, Rádio e visitas à
comunicação interna e externa.
sociedade organizada e escolas de
Ensino Médio.
Fortalecer o setor responsável
 Reunião com os colegiados de
pela comunicação social da IES. curso para acatar as sugestões para
intensificar a comunicação da
Faculdade.
 Promoção de eventos culturais e
científicos abertos à participação
da sociedade.

 Todos os gestores e
Departamento
de
Marketing.

 Direção Geral;
Coordenação de
Pesquisa;
Coordenadores de
Curso; Coordenação
de Ensino e Extensão.
Departamento de
Comunicação, NDEs
dos cursos.
 Coordenação de
ensino e Extensão e
Coordenação de
Pesquisa.

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes
 Atualização e adequação
constante do Software
Institucional, observando não só o
geral, mas a especificidade de
Identificar déficits de informação cada curso.
para os setores de atendimento
 Adequação do sistema às
(agenda fornecida pelos setores). especificidades dos cursos
 Organização e ampliação do
atendimento do suporte técnico
Ampliar o nº de funcionários e
com estagiário.
capacitar para agilizar os serviços  Atendimento técnico com
de atendimento aos alunos.
rapidez aos usuários que
depararem com problemas de
acesso ao sistema. Os problemas
notificados com propostas de
devolutiva em, no máximo, 48
horas.
 Acompanhamento da
Coordenação de Ensino e
Extensão que faz conferência até a
finalização do processo.
 Contratação de funcionários
administrativos e capacitação para
maior agilidade nos serviços
prestados.
Disponibilizar serviços de
 Promoção de condições de
ouvidoria para os estudantes.
continuidade ao atendimento com
rapidez aos problemas e dúvidas
dos alunos.
 Acompanhamento pela Direção
Geral e Coordenação de Ensino e
Extensão das demandas dos
discentes, fazendo a conferência
até a finalização do processo
Contribuir para a superação das  Oferecimento de aulas de
dificuldades do aluno em
nivelamento concentradas nos
acompanhar os conteúdos dos
conteúdos de leitura, interpretação
cursos.
de textos e produção, matemática,
Química, Oratória e Produção dos
Oferecer atendimento psicológico Trabalhos Acadêmicos de forma
e pedagógico aos alunos e realizar presencial e utilizando a
Aprimorar o sistema acadêmico
de informação.

 Departamento de
Marketing e
Departamento de
Tecnologia.

 Diretoria Financeira e
de Planejamento e
Direção Geral

 Secretaria
Acadêmica;Direção
Geral e Coordenação
de Ensino e Extensão.

 Coordenação de
Ensino e Extensão fará
os encaminhamentos
necessários aos setores
de apoio ao discente.
 Coordenador da
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Eixos

Objetivos

Ações

os devidos encaminhamentos.

ferramenta on line.
 Por meio da clínica de
Psicologia,atender ao estudante,
os alunos com problemas
psicológicos e com dificuldades
de estudo e quando necessário
encaminhar aos órgãos
competentes quando for o caso de
tratamentos específicos.
Propiciar atendimento individual  Atendimento em diversos
aos alunos para que ele supra as horários aos alunos interessados
suas necessidades de
em ter seus estudos financiados
financiamento de seu estudo pelas pelo FIES ou PROUNI e/ou Vale
diversas vias.
Universidade e, ainda por
concessão da IES por meio de
convênios já firmados com
diversos setores da economia de
MS.
Ampliar o nº de concessão de
 Desenvolver e finalizar os
Bolsa Científica para a
projetos de pesquisa aprovados
participação de alunos nos
pelo Comitê científico.
projetos de pesquisa.
 Ampliação de bolsas estudantil
em projetos de Iniciação
Científica com publicação.

Responsável
Clínica de Psicologia.

 Departamento
Financeiro e Núcleo de
Apoio ao Esudante.

 Direção Geral e
Coordenação de
Pesquisa.

Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Ampliar o recrutamento e seleção
para o corpo técnicoadministrativo e docente,
conforme o crescimento dos
serviços oferecidos pela
Faculdade UNIGRA CAPITAL,
com a participação do RH.
Promover a qualidade do Ensino,
Pesquisa e Extensão, por meio da
contratação de pessoal
qualificado e promover a
capacitação pedagógica.

EIXO 4
Políticas de
Gestão

Ampliar o número de docentes
como Regime de trabalho parcial
e integral.

Discutir com os docentes e
técnico-administrativos o plano
de carreira institucional,
incluindo detalhamento sobre os
critérios de seleção e progressão.

 Realizar, semestralmente,
reuniões coletivas para exposição
das dúvidas e pensar o trabalho de
forma coletiva, levantando
subsídios para justificar a
ampliação do quadro de
funcionários e docentes nesta IES.
 Agilizar bancas de seleção de
docentes.
 Dar prosseguimento ao contrato
de pessoal com qualificação
compatível com o trabalho a ser
realizado, por meio de bancas
selecionadoras.
 Ampliar o quadro docente com
formação stricto sensu.
 Dar continuidade ao programa de
capacitação dos funcionários e dos
docentes.
 Oferecer aos docentes a
ampliação da carga horária no
enquadramento dos regimes
Parcial e Integral para o
desenvolvimento dos cursos e
projetos.
 Promoção de reuniões para a
leitura do Plano de Cargo e
Carreira com os funcionários e
docentes.
 Realização de palestras
informativas com O Sindicato das
IES privadas de MS.
 Atualização anual da política de
pessoal com relação ao Plano de
Benefícios com a participação de
representantes de funcionários,

 Direção Geral
Coordenação de
Ensino e Extensão e
Coordenação de
cursos.

 Direção Geral
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Eixos

Objetivos

Responsável

Ações

corpo docente e coordenação de
curso.
Viabilizar e acompanhar
 Incentivar
e
valorizar
a  Direção
Geral;
processos de capacitação do
participação
de
todos
na Coordenação
de
corpo técnico-administrativo e do capacitação, no início de cada Ensino e Extensão;
corpo docente.
semestre.
Coordenação de Curso
 Estabelecer horário em que a e Direção do ISE
maioria pode estar presente.
 Participação da Direção Geral;
Coordenador
de
Ensino
e
Extensão e Diretora do ISE nas
reuniões iniciais de cada curso
para dialogar a respeito do que
espera deles e abrir o diálogo com
a direção para todos, logo no
início das aulas.
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
 Designar o Pesquisador
Institucional para coordenar esse
processo de trabalho.
 Realização de um processo
dinâmico de atualização no
Cadastro de cursos no E-mec;
como os dados do Censo, do
ENADE, dentre outros.
Acompanhar a evolução do
 Manutenção da base de dados de
quadro docente, quanto às
todos os docentes sob a
características de titulação,
coordenação da secretaria da
regime de trabalho, carga horária Direção Geral.
e produção acadêmica.
Realizar constante
 Realizar reunião do Colegiado
acompanhamento da qualidade
para discutir a atuação do
dos serviços a serem
Coordenador de Curso, com vistas
desenvolvidos por todas as
a melhoria do ensino
lideranças em cada setor.
 Realização de reuniões com cada
setor para avaliar a atuação de seu
líder.
 Discutir com as lideranças os
resultados de sua avaliação obtida
pelos questionários da CPA, quer
seja pela avaliação dos alunos, dos
professores, como dos
funcionários.
Acompanhar os resultados do
 Tomar decisões de saneamento
ENADE, IDD e CPC dos cursos e dos pontos frágeis de cada curso,
o IGC da Faculdade junto ao
por meio de reuniões de discussão
INEP.
com a Coordenação, Colegiado,
NDEs, Direção Geral e
Coordenação de Ensino e
Extensão da Faculdade
UNIGRAN Capital.
Acompanhar
a
folha
de  Continuar a cargo da Direção
pagamento
de
todos
os Geral essas tarefas da Faculdade
professores.
UNIGRAN Capital.
Relacionar com a sociedade,
 As coordenações de curso farão
dialogando sobre a presença a
um plano de visitas aos setores
Faculdade UNIGRAN Capital e, sociais, dialogando sobre os
também, levantar as demandas de cursos e finalidades.
formação em defasagem para
 A Coordenação de Ensino
possível atendimento, ofertando Pesquisa e Extensão fará a
cursos, extensão, cursos livres e Promoção de eventos que propicie
Manter atualizado o Cadastro de
Informações Acadêmicas da
Faculdade, nos sites do MEC e
portal da Faculdade UNIGRAN
Capital.

 Departamento de
Tecnologia e
Pesquisador
Institucional

 Direção Geral e
Coordenação de
Ensino e Extensão.

 Direção Geral

 CPA

 Direção Geral e
Coordenação de
Ensino e Extensão.

 Direção Geral e
Departamento
Financeiro
 Departamento
Comercial, Direção
Geral e Coordenação
de Curso.
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Eixos

Objetivos

Ações

pesquisa.
a relação desta IES e demais
Melhorar o clima organizacional órgãos, instituições,
desta IES.
entidades/ONGs, empresas e
comércio em geral.
 Oferecimento de um curso
motivacional e estabelecer um
ambiente solidário e aberto ao
diálogo interno e externo à
Faculdade UNIGRAN CAPITAL
e direção geral da IES.
Avaliar o Plano de Gestão e sua  Realizar reunião a nível de
adequação para o cumprimento CONSEPE com a participação de
das metas institucionais descritas representantes dos docentes,
no PDI
pessoal técnico-administrativo e
dirigente para discussão e
apresentação de propostas de
melhoria, respaldado na análise
dos cinco eixos e respectivas
dimensões vivenciadas pela IES.
 Revisão e atualização do
Regimento da Faculdade Unigran
Capital
 Reunião de estudos com
docentes e funcionários sobre o
Plano de Cargos e Carreiras de
cada segmento.
 Coordenação da Direção Geral
no trabalho de adequação dos
regulamentos do Estágio,
Atividades Complementares,
atividades de Extensão e Pesquisa.

Responsável
 Direção Geral

 Membros do CONSU
e CONSEPE

 Direção Geral,
Coordenação de
Ensino e Extensão e
Membros do
CONSEPE.
 Direção Geral,
Coordenação de
Ensino e Extensão e
Coordenação de
Curso.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Atualizar o Plano orçamentário
de forma a garantir o
cumprimento da missão desta
IES.
Implementar o plano de
investimentos para a aquisição de
recursos pedagógicos e de
equipamento, visando a qualidade
do ensino.

Elaborar um Plano de ação para
combate à inadimplência

Investir na composição da
dimensão social da Instituição
relacionada ao bem-estar das
pessoas envolvidas com a
prestação de serviços desta

 Planejamento financeiro para
investimentos das necessidades
discutidas em reunião entre NDEs
e Direção Geral.
 Previsão de investimentos,
visando a excelência do ensino:
formação continuada para
professores e funcionários;
aquisição de computadores,
implementação dos laboratórios,
recursos multimídias e biblioteca.
 Execução do acompanhamento
mensal dos devedores e
orientações gerais para evitar o
endividamento e ampliar a
informação sobre o FIES, Vale
Universidade e PROUNI e as
diversas negociações com a
própria Instituição.
 Negociação e parcelamento de
diversas formas de acerto do
montante de dívida do aluno,
adaptando à sua capacidade de
liquidação.
 Junto ao planejamento da
construção do clima
organizacional da Instituição,
realizar ações que despertem a
motivação de todas as pessoas que

 Direção Geral,
Diretoria Financeira e
de Planejamento,
Membros do
CONSEPE e CPNSUL

 Departamento
Financeiro e Direção
Geral.

 Direção Geral e
Coordenação de
Ensino e Extensão
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Objetivos

Ações

Responsável

Faculdade.

trabalham na Instituição se
compromissarem com a
sustentabilidade da mesma,
otimizando seu tempo de trabalho,
cuidando do patrimônio e de
gastos desnecessários.
Planejar a aplicação financeira
 Realização de reuniões com a
 Diretoria Financeira e
específica ao funcionamento dos Mantenedora em nível de CONSU de Planejamento e
trabalhos da Faculdade
para estudar as necessidades de
Direção Geral.
UNIGRAN CAPITAL para2015. aquisição de equipamentos
tecnológicos e laboratoriais
Avaliar as ações e políticas de
específicos, materiais
captação e alocação de recursos pedagógicos, mobiliários, acervo
pela instituição.
bibliográfico, equipamentos de
climatização, infraestrutura física,
Calcular o investimento
redimensionamento dos contratos
necessário e a distribuição de
de impressão, dentre outros para a
recursos para projetos de ensino, provisão de recursos, mediante as
pesquisa e extensão no ano de
solicitações dos docentes,
2015.
coordenadores de curso,
funcionários e alunos.
 Realização de reuniões pelo
coordenador de pesquisa para
discussão do financiamento da
Iniciação científica e demais
projetos.
 Elaboração de projetos com
recursos internos e externos à
Instituição quer seja de pesquisa
com Iniciação Científica, quer seja
para a promoção da extensão.
Dimensão 7: Infraestrutura Física
 Adequar a ocupação do espaço  Diretoria Financeira e
administrativo, alocando três de
Planejamento,
coordenadores para espaços novos Direção
Geral;
e mais adequados.
Coordenação
de
 Ocupação do espaço novo pelos Ensino e Extensão;
Avaliar a adequação dos locais de cursos, de acordo com as Coordenação
de
convivência e serviços de
necessidades de atendimento ao Pesquisa, Coordenação
alimentação.
aluno.
de Curso e Direção do
 Aquisição
computadores, ISE.
Ampliar o acervo bibliográfico, equipamentos
e
recursos  Departamento
de
atendendo as necessidades de
pedagógicos de acordo com as Infraestrutura.
cada curso.
solicitações dos professores.
EIXO 5
 Aquisição
do
acervo
Infraestrutura
bibliográfico
contemplando
a
Física
bibliografia
básica
e
complementar de cada curso.
 Climatização de 100% das salas
de aula e a quadra de esportes por
meio de aparelho de ar
condicionado
e
outros
mecanismos inovadores.
 Construção de laboratórios,
assim como de equipamentos para
abertura de cursos em fase de
Autorização.
 Ampliação do espaço para o
Curso de Educação Física.
Avaliar a infraestrutura física,
acadêmica e tecnológica para o
atendimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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Quadro 89: Cronograma da CPA para 2016
Reunião da CPA com todos os segmentos para Preparação da
Avaliação Institucional.
Período de sensibilização e informações sobre a qualidade da
De 2 a 13 de maio
Avaliação Institucional.
De 16 a 31 de maio
Aplicação dos questionários de Avaliação Institucional on line.
De 1 de junho a 30 de julho
Tabulação dos dados levantados no primeiro semestre de 2016.
Divulgação dos resultados da avaliação dos professores pelos alunos
De 20 a 30 de junho
aos coordenadores de Curso.
Tabulação dos dados 2016-1 e organização pela CPA, e divulgação
De agosto a outubro
para todos os segmentos por meio de reuniões agendadas pela CPA.
De 19 a 23 de setembro
Preparação para a realização da Avaliação Institucional 2016 – 2.
Período de sensibilização e informações sobre a qualidade da
De 26 a 29 de setembro
Avaliação Institucional.
De 1 a 31 de outubro
Realização da Avaliação Institucional on line
Discussão dos resultados de 2016-1 e 2016 – 2 e reuniões com todos
De 1 a 15 de dezembro
os segmentos para análise e produção parcial de relatório.
Análise e discussão dos relatórios parciais por todos os segmentos.
De 18 a 31 de Janeiro de 2017 Elaboração do Plano de Melhoria Institucional pela CPA e Plano de
Melhoria de cada Curso pelos NDEs.
De 1 a 14 de fevereiro de 2017 Elaboração do Relatório Final
Reunião extraordinária do CONSEPE para aprovação do Relatório
20 de fevereiro de 2017
Final e formas de divulgação.
Divulgação dos dados e apresentação das melhorias a serem
De 21 a 10 de março de 2017
realizadas pela Instituição e pelos cursos.
De 1 a 30 de março de 2017
Postagem do Relatório no e-MEC.
De 18 a 20 de abril
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ANEXOS
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REGIMENTO INTERNO- 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.
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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. Dois representantes 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 Geral.
§ 2º O mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução.
§ 3° A CPA poderá recorrer à administração da FAEV 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.
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§ 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.

CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO
Art. 7º O processo de avaliação interna, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação,
desde a fase de elaboração conceitual até a elaboração 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.
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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.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – ALUNO AVALIA/2015.1
Atenção: (atribua a pontuação de (1) Péssimo – (2) Fraco – (3) Regular (4) “Bom” – (5)
“Excelente”). NSA (Não se aplica/Desconhece)
Indicadores avaliativos da IES – Como você avalia cada item?
1 2 3 4 5 NSA
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
1. Conhecimento da Avaliação Institucional (questionários e resultados) e Ouvidoria
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
2. Conhecimento da Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e
participação)
3. Conhecimento sobre a Missão da UNIGRAN Capital
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
4. Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do seu Curso
5. Conhecimento dos Planos de Ensino das disciplinas do seu Curso
6. Os professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas em sala de aula?
7. Participação nas Atividades Complementares oferecidas pelo Curso
8. Participação nos programas, projetos e eventos de extensão
9. Avalie a “OUVIDORIA” da UNIGRAN CAPITAL
10. Avalie a comunicação da Faculdade (sites, redes sociais, etc)
11. Avalie o Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL
Eixo 4 – Políticas de Gestão
1. Gestão administrativa da Direção Geral da Faculdade
2. Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão
3. Atendimento da Secretaria Acadêmica?
4. Atendimento da Biblioteca?
5. Atendimento da Tesouraria?
6. Atendimento do NAD (Núcleo de Apoio ao Discente)?
7. Atendimento da Coordenação de Curso?
8. Eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica
Eixo 5 – Infraestrutura Física
9. Qualidade das instalações físicas (salas de aula, biblioteca, laboratório de
informática, e outras instalações)
10. Qualidade do acervo de livros e periódicos científicos disponíveis na Biblioteca
11. Acessibilidade da Faculdade (rampas, elevador, barras, etc)
12. Qual a pontuação geral para a UNIGRAN CAPITAL?
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO
13. Como avalia o seu comprometimento durante as aulas, nos projetos de extensão e
nos programas de iniciação científica oferecidos pela Faculdade?
14. Como avalia o seu comprometimento fora da Instituição com as atividades
propostas pelos professores incluindo leituras, resolução de exercícios, pesquisas
acadêmicas.
15. Realiza Estágios não obrigatórios e Ações Voluntárias na sociedade
16. Sente-se preparado para atuar profissionalmente dentro de sua área de formação
acadêmica?
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – PROFESSOR AVALIA – 2015.1
Atenção: (atribua a pontuação de (1) Péssimo – (2) Fraco – (3) Regular- (4) “Bom” – (5)
“Excelente”) - NSA (Não se aplica/Desconhece)
DOCENTE AVALIA – 2015 Como você avalia cada item?
1 2 3 4 5 NSA
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
1. Conhecimento da Avaliação Institucional (questionários e resultados) e
Ouvidoria
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
2. Conhecimento da Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e
participação)
3. Conhecimento sobre a Missão da Faculdade UNIGRAN Capital
4. Conhecimento sobre o PDI da Faculdade UNIGRAN Capital
5. Avaliação sobre a Imagem Institucional com a comunidade externa
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
6. Discute o Plano de Ensino com a relação teórico e prática da profissão
7. Participa das reuniões do NDE ou de Colegiado de Curso
8. Participa de ações Institucionais de incentivo a diversidade artística,
ambiental e cultural
9. Avaliação do Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL
(nivelamento)
10. Conhece o Apoio Institucional na realização de projeto de Ensino, Pesquisa
e Extensão?
11. Participa das Ações de Capacitação Docente na Instituição
Eixo 4 – Políticas de Gestão
12. Atuação dos Órgãos Superiores da Instituição (CONSU e CONSEPE)
13. Gestão administrativa da Direção Geral da Faculdade
14. Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão
15. Atendimento da Secretaria Acadêmica?
16. Atendimento da Biblioteca?
17. Atendimento da Tesouraria?
18. Atendimento do NAD (Núcleo de Apoio ao Discente)?
19. Atendimento da Coordenação de Curso?
20. Eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica
21. Plano de Cargos e Carreiras da UNIGRAN CAPITAL?
Eixo 5 – Infraestrutura Física
22. Avalição das instalações física
23. Avaliação dos recursos audiovisuais
24. Avaliação do acervo de livros e de periódicos disponíveis na Biblioteca
25. Qual a pontuação geral para a UNIGRAN CAPITAL?
Auto avaliação do Docente
26. Nível de Comprometimento no planejamento e realização das aulas com
novos conteúdos
27. Investimento pessoal em cursos de capacitação e atualização profissional
28. Procura melhorar a produção acadêmica no currículo Lattes?
29. Sente-se atualizado profissionalmente dentro de sua área de formação
acadêmica?
30. Estimula no aluno leituras, resolução de exercícios e pesquisas acadêmicas.
31. Qual a pontuação geral se avaliaria enquanto docente?
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – COORDENADOR AVALIA – 2015.1

Atenção: (atribua a pontuação de (1) Péssimo – (2) Fraco – (3) Regular (4) “Bom” –
(5) “Excelente”). NSA (Não se aplica/Desconhece)
COORDENADOR AVALIA – 2015 Como você avalia cada item?
1
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
1. Participa das discussões com a CPA, Gestão Institucional, Núcleo
Docente Estruturante e Colegiado de Curso em relação aos resultados da
avaliação interna?
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
2. Conhecimento da Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e
participação)
3. Conhecimento sobre a Missão da Faculdade UNIGRAN Capital
4. Conhecimento sobre o PDI da Faculdade UNIGRAN Capital
5. Avaliação sobre a Imagem Institucional com a comunidade externa
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
6. Promove discussão para construção e/ou reformulação do PPC,
principalmente das propostas curriculares de seu curso junto ao NDE e de
Colegiado de Curso?
7. Avaliação geral dos professores do Curso que você coordena em
relação à competência de ensino, pesquisa e extensão.
8. Participa de ações Institucionais de incentivo a diversidade artística,
ambiental e cultural.
9. Avaliação do Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL
(nivelamento)
10. Conhece o Apoio Institucional na realização de projeto de Ensino,
Pesquisa e Extensão?
11. Como avalia o estimulo que promove aos alunos de participar das
atividades de ensino, pesquisa e extensão?
12. Participa das Ações de Capacitação na Instituição
Eixo 4 – Políticas de Gestão
13. Atuação dos Órgãos Superiores da Instituição (CONSU e CONSEPE)
14. Gestão administrativa da Direção Geral da Faculdade
15. Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão
16. Atendimento da Secretaria Acadêmica?
17. Atendimento da Biblioteca?
18. Atendimento da Tesouraria?
19. Atendimento do NAD (Núcleo de Apoio ao Discente)?
20. Atendimento da Coordenação de Curso?
21. Eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica
22. Plano de Cargos e Carreiras da UNIGRAN CAPITAL?
Eixo 5 – Infraestrutura Física
23. Avalie a infraestrutura física e de equipamentos para o
desenvolvimento de seu trabalho.
24. Qual a pontuação geral para a Faculdade UNIGRAN CAPITAL?
Auto avaliação do Coordenador

2

3

4

5 NSA
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25. Nível de Comprometimento na execução das tarefas conforme o
Regimento Institucional
26. Procura melhorar a produção acadêmica no currículo Lattes?
27. Sente-se atualizado profissionalmente dentro de sua área de formação
acadêmica?
28. Contribuição nas atividades acadêmicas de outros Cursos da Instituição
29. Qual a pontuação geral se avaliaria enquanto Coordenador?
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – FUNCIONÁRIO AVALIA – 2015.1

Atenção: (atribua a pontuação de (1) Péssimo – (2) Fraco – (3) Regular (4) “Bom” – (5)
“Excelente”). NSA (Não se aplica/Desconhece)
FUNCIONÁRIO AVALIA
1 2 3 4 5 NSA
1. Indique o seu nível de satisfação em trabalhar na Faculdade UNIGRAN
CAPITAL
2. Qual o conceito você atribui ao clima organizacional da FACULDADE
UNIGRAN CAPITAL?
3. A Direção Geral é acessível?
4. Os Coordenadores de curso se mostram acessíveis?
5. O Coordenador de Ensino e Extensão se mostra acessível?
6. O Coordenador de Pós-graduação e Pesquisa se mostra acessível?
7. Qual o conceito que você atribui às condições de trabalho?
8. Qual o conceito você atribui às possibilidades de ascensão profissional
na Instituição?
9. Conhece o Plano de Cargos e Carreira?
10. Qual o conceito que você atribui em relação aos recursos materiais
disponíveis para que sua função seja desenvolvida com eficiência na
FACULDADE UNIGRAN CAPITAL?
11. O número de funcionários é compatível com o número de alunos e
serviços a serem desenvolvidos?
12. A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL mostra preocupação em
atender aos funcionários em termos sociais, culturais e de saúde?
13. Conhece os incentivos para estudar na FACULDADE UNIGRAN
CAPITAL?
14. A Faculdade UNIGRAN CAPITAL estimula e promove
qualificação/cursos de seus colaboradores para melhoria de suas
funções?
16. Como avalia a acessibilidade da Faculdade (rampas, elevador,
banheiros adaptados e outros)?
17. Que conceito geral você atribui as Instalações Físicas da Instituição?
18. Que conceito geral você atribui a Imagem da Instituição da comunidade
externa?
AUTOAVALIAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
19. Como avalia o seu comprometimento ao trabalho diário?
20. Qual o nível de envolvimento nos eventos/cursos desenvolvidos pela
Faculdade?
21. Como avalia a sua pontualidade nos horários de trabalho?
22. Qual o nível de colaboração com os colegas do setor e de outros da
Instituição?
23. Como avalia a sua postura profissional e atendimento ao público?
24. Contribuição para se destacar na função ocupada e crescer na
Instituição?
25. Qual a pontuação geral se avaliaria enquanto funcionário?
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AVALIAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU – 2015.1

Prezado(a) Pós-graduando(a),
Visando o aprimoramento e uma avaliação continuada do Curso de Especialização em ______________________________________________________, solicitamos a sua avaliação.
Atenção: (atribua a pontuação de (1) Péssimo – (2) Fraco – (3) Regular (4) “Bom” – (5)
“Excelente”). NSA (Não se aplica/Desconhece)
Instituição/Curso/Professor
Indicadores avaliativos
1
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
1. Conhece os resultados da Avaliação Institucional e mudanças
ocorridas?
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
2. Você participa de projetos de responsabilidade social da Instituição?
3. Você compreende a missão da Faculdade UNIGRAN CAPITAL e
concorda que esta está presente nas atividades acadêmicas?
Eixo 3– Políticas Acadêmicas
4. Você conhece o Projeto Pedagógico do seu Curso?
5. Os planos de ensino apresentados pelos professores no início de cada
semestre contêm os seguintes aspectos: objetivos, metodologias de
ensino e critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina e é
discutido com vocês?
6. Você considera que seu Curso contribui para a aquisição de formação
teórica e prática na área e cultura geral e de fato se especializando em
determinado foco profissional?
7. Os professores acessam como material de estudo a utilização da
produção científica no campo disciplinar e interdisciplinar, demonstrando
domínio do campo de saber ministrado?
8. Avalie o seu acesso à compreensão da produção de conhecimento
científico relacionado à qualidade do curso.
Eixo 4 – Políticas de Gestão
9. Qualidade do funcionamento administrativo/acadêmico da Instituição
Coordenação Geral de Pós-Graduação
10. O Coordenador do Curso – atende as questões pedagógicas e
comunicação geral entre os alunos.
11. Como avalia o atendimento da Secretaria Acadêmica, Biblioteca e
Tesouraria?
12. Eficiência do Sistema de Informação Acadêmica On line (acesso às
notas, faltas, requerimentos, etc.).
Eixo 5 – Infraestrutura Física
13. Avalie as condições gerais das instalações físicas de salas de aula,
bibliotecas e ambientes de trabalho e estudo para o funcionamento do
curso são adequadas?
14. Como você avalia o acervo de livros e periódicos científicos/
acadêmicos disponíveis na biblioteca quanto à atualização?
15. Como avalia de modo geral, o atendimento da sua expectativa quando
iniciou o Curso até a conclusão do mesmo?
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