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APRESENTAÇÃO 

Neste documento, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL apresenta o Relatório 

Integral de Autoavaliação da série histórica 2015, 2016 e 2017, contendo os resultados e a 

análise dos cinco eixos e suas respectivas dimensões. A produção deste documento é 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 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 Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2015 a qual orienta o Roteiro para Relatório de 

Autoavaliação Institucional e a Portaria N. 1.382de 2017. 

O trabalho da CPA continua focado no 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 

(IES) precisa de competências para enfrentar a empregabilidade e as exigências demandadas 

pelas transformações no âmbito das profissões liberais, das ciências humanas e da pesquisa. 

Para além de preparar as novas gerações para a esfera do trabalho, pelo adequado 

domínio dos saberes científico e tecnológico, a educação não pode deixar de investir também 

no amadurecimento de uma nova consciência social e no aprimoramento da formação cultural 

dessas gerações. 

O processo de autoavaliação desta IES ocorreu de forma coletiva e participativa do 

momento de sua primeira fase, a 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 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. 
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1 INTRODUÇÃO 

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 - 2017 

Indicadores Educacionais - 2017 Total 

Cursos de Graduação presenciais 13 

Vagas novas ofertadas anualmente 1.880* 

Matrículas na graduação 3.390 

Docentes 112 

Servidores técnicos administrativos 132 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu presenciais 06 

Pesquisas Docentes 06 

Iniciação Científica 09 
*Dado atualizado de 2018 

1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

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 quatro 

décadas, desde 2007, a Mantenedora elaborou um projeto para Campo Grande solicitando 

autorização para abrir a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL no Ministério da Educação 
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(MEC). Para tanto, apresentou um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que 

contemplava uma instituição diferenciada das demais, onde os interesses, as necessidades e as 

demandas da sociedade campo-grandense e sul mato-grossense foram pontuadas e definidas, 

bem como as metas que se pretendia atingir. Atualmente está Recredenciada pela Portaria Nº. 

713 de 14/07/2015.  

Desde sua criação, a Faculdade Unigran Capital tem respondido com excelência às 

demandas que a sociedade tem apresentado. 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-se a necessidade de ampliação de vagas no ensino superior, bem como 

atender aos anseios da população. Torna-se necessário então a oferta de uma formação 

educacional de qualidade social, o que significa o acesso do aluno à teoria científica 

respaldando a prática das profissões na medida em que propicia condições para que um maior 

número de jovens das classes menos favorecidas conclua o ensino superior. Essa formação 

pretendida implica em competência científica, técnica e política (BRZEZINSKT, 1996). 

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, dos municípios e distritos deste Estado. Sua 

consolidação nesta capital vem oportunizar aos cidadãos cursos superior que formem 

profissionais com habilidades e competências inerentes a cada profissão, priorizando o ensino 

de qualidade como seu grande diferencial. 

Neste ano de 2017 a Faculdade conta com quatorze cursos autorizados, sendo a 

grande maioria já reconhecida com conceitos de excelência e outros em processo de 

autorização como o Curso de Direito. Segue abaixo o quadro com a apresentação dos cursos 

de Graduação presenciais ofertados. 

Quadro 2: Cursos oferecidos na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, Campo Grande, 2017 

Cód. Modalidade/Habilitação Atos Legais Vagas Turno Duração 

61 Administração (Bach.) 

Reconhecimento: Portaria N° 136 

DE 09 de maio de 2016 – 

CC/MEC:4 

100 Noturno 8 sem 

142 Biomedicina (Bach.) 
Autorizado: Portaria nº 720 de 

27/11/2014 -CPC:3 
120 Noturno/Diurno 8 sem 

81 Ciências Contábeis (Bach.) 
Reconhecimento: Portaria N° 1032 

DE 23/12/2015)–CPC/MEC 4 
150 Noturno 8 sem 

42 Educação Física (Lic.) Reconhecimento:, (Portaria n. 300 180 Noturno/Diurno 6 sem 
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de 14/04/2015) –CC/MEC:4 

101 Educação Física (Bach.) 
Reconhecimento: Portaria n. 300 de 

14/04/2015 - CC/MEC:3 
180 Noturno/Diurno 8 sem 

11 Enfermagem (Bach.) 
Reconhecimento: Portaria nº 

299/2012 - CC/MEC:3 
150 Noturno 10 sem 

91 Psicologia (Bach.) 
Autorizado pela Portaria nº 466 de 

22/11/2011 –CPC/MEC:4 
200 Noturno/Diurno 10 sem 

32 
CST em Estética e 

Cosmética 

Reconhecimento: Portaria nº 

213/2013 sem conceito 
160 Noturno 6 sem 

72 CST em Radiologia 
Reconhecimento: Portaria n. 102 de 

11/02/2014 - Conceito MEC 4 
120 Noturno 6 sem 

132 CST em Gestão Ambiental 
Reconhecimento: Portaria n° 248 

DE 30 de junho de 2016CC/MEC: 4 
100 Noturno 4 sem 

162 CST Design de Interiores 

Autorizado pela Portaria nº 769, de 

01 de dezembro de 2016. Conceito 

MEC 4 

120 Noturno/Diurno 4 sem 

152 Nutrição 
Autorização - Portaria nº 98, de 01 

de abril de 2016. Conceito MEC 4 
180 Noturno/Diurno 8 sem 

122 Arquitetura e Urbanismo 

Autorização: Portaria nº 769, de 01 

de dezembro de 2016. Conceito 

MEC 4 

240 Noturno/Diurno 10 sem 

171 Fisioterapia 

Autorizado pela 

Portaria nº 238, de 30 de março de 

2017 

180 Noturno/Diurno 8 sem 

 

Verifica-se o crescimento gradual da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL a partir 

dos 14 cursos ofertados. 

1.3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL 

está constituída pelos seguintes segmentos representativos: 2 representantes do Corpo 

Docente; 2 do Corpo Administrativo; 2 do Corpo Discente e 2 da Sociedade Civil. Executa 

suas funções de acordo com o estabelecido na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 e foi 

designada pela Resolução/CONSEPE/UNIGRAN CAPITAL n° 01/2017, a qual estabelece o 

mandato por 2 anos, iniciando a partir de 26 de fevereiro de 2017. 

Quadro 3: Composição da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Composição da CPA Segmento Representativo 

Jeferson Renato Montreozol* Corpo Administrativo 

Terezinha Pereira Braz Corpo Docente 

Rodrigo Aranda Serra Corpo Docente 

Moriele Cordoba Caramalac Corpo Técnico-administrativo 

Vilma Aparecida de Oliveira Discente 

Fabiana dos Santos Discente 
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Cristiane Sahib Guimarães Sociedade Civil 

Daiana Pereira Capuci Sociedade Civil 
*Presidente 

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, com 10 anos de funcionamento, iniciou o 

desenvolvimento do processo de avaliação institucional em 2010, sendo avaliada por 75 

alunos, 10 professores e 4 funcionários. É no ano de 2011 que a Instituição inicia sua 

trajetória rumo à consolidação da avaliação institucional. Em 2015obteve o percentual de 

participação 81% dos 2.157alunos; 81%dos professores, de um total de 101; 100% dos 

coordenadores, e 60%dos funcionários administrativos, de um total de 89. Em 2016, 

participaram da avaliação, 82% dos 2.900 alunos matriculados; 92% de 102 professores; 

100% dos coordenadores e 42,5% dos 101 funcionários. 

Em 2017 participaram da avaliação, 57% dos 3.390 alunos matriculados; 71% de 113 

professores; 100% dos 12 coordenadores e 35,6% dos 132 funcionários.  

Em 2017 reduziu o percentual de participação de todos os segmentos, trata-se de um 

resultado que mostra a verdadeira cultura de participação da autoavaliação, uma vez que nos 

anos de 2015 e 2016, os alunos foram levados ao Laboratório de Informática para realizarem 

a avaliação. Em 2017, os alunos foram avisados e chamados a participarem, diminuindo o 

número de alunos que preencheram os questionários online, esse fator mostra o verdadeiro 

patamar da consciência dos alunos em participar. Assim como os funcionários foram ao 

Laboratório em momentos de trabalho para realizar a avaliação. 

No entanto, os percentuais analisados do ponto de vista da pesquisa científica trazem 

dados quantitativos suficientes para uma análise consistente e desveladora da realidade da 

Faculdade Unigran Capital. 

ACPA 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, pois pressupõem 
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acompanhamento e controle das ações decididas coletivamente, sendo o instrumento que 

fornece os dados para a tomada de decisões. 

Corroborando com o pensamento da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES), a CPA desenvolve sua atividade respaldada na concepção de avaliação 

formativa, valorizando o processo de avaliação com vistas a fortalecer sua missão e sua 

função social, valendo-se da análise dos resultados coletados por meio de questionários online 

de autoavaliação.  

A análise dos dados segue-se o itinerário orientado pela Portaria 65/2014: Eixo 1 – 

Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES: Planejamento e 

Avaliação. Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla a dimensão 1: Missão e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e a dimensão 3: Responsabilidade Social da 

Instituição, do SINAES. 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, do SINAES. Eixo 4 – Políticas de Gestão: 

compreende a dimensão 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 6: Organização e Gestão da 

Instituição e dimensão 10: Sustentabilidade Financeira, do SINAES. Eixo 5 – Infraestrutura 

Física: contempla a dimensão 7: Infraestrutura Física, do SINAES. 

Princípios: 

 Participação de toda a comunidade interna e externa na avaliação institucional da Unigran 

Capital, abrindo espaço para interferências nos processos administrativos;  

 Responsabilidade social com a qualidade da educação ofertada e organização da gestão 

em todos os âmbitos da IES. 

 Análises e interpretação dos dados frente aos objetivos, metas, missão, valores, 

identidade, história institucional e plano pedagógico da IES e demais considerações 

constantes do PDI. 

 A globalidade, entendimento de que a instituição deve ser avaliada a partir de indicadores 

de qualidade previstos nos cinco eixos e respectivas dimensões emanados do MEC. 

 A publicidade do processo avaliativo, dos instrumentos, resultados e melhorias realizadas. 
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Objetivo Geral do Processo de Avaliação Institucional: 

A Faculdade Unigran Capital realiza a Avaliação Institucional com base formativa 

em relação ao desenvolvimento de todas as questões que formatam os 5 eixos e as dez 

dimensões da avaliação do SINAES em compatibilidade com o PDI, visando: 

 Conduzir os processos de avaliação interna da instituição, sistematizar e prestar 

informações solicitadas pelo INEP, no âmbito do SINAES, observada a legislação 

pertinente. 

 Apreender as fragilidades e as potencialidades das condições estruturais gerais desta IES 

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. 

 Consolidar o processo de autoavaliação institucional como mediação capaz de fornecer 

subsídios nas dimensões política, acadêmica e administrativa, a fim de promover o 

autoconhecimento e focar o aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da 

extensão e da gestão. 

Objetivos Específicos: 

 Fortalecer a “cultura de avaliação” participativa na UNIGRAN CAPITAL, sensibilizando 

a comunidade interna e externa sobre a necessidade de autocrítica e revisão das ações 

projetadas, integrando-as aos processos de planejamento das ações futuras. 

 Realizar o processo de autoavaliação institucional de maneira ética, coletiva, participativa 

e coerente com Plano de Desenvolvimento Institucional e Projetos Pedagógicos dos 

Cursos da UNIGRAN CAPITAL. 

 Promover diagnósticos dos cursos a fim de impulsionar a implementação de mudanças 

necessárias e inovadoras exigidas pelo mundo do trabalho. 

 Propor e coordenar o processo de Autoavaliação Institucional participativo em torno dos 5 

eixos e das 10 dimensões do Sinaes previstas na legislação em vigor e nos documentos 

institucionais, especialmente o PDI e o Projeto de Autoavaliação Institucional;  

 Apresentar um diagnóstico analítico a respeito da IES, as ações empreendidas, os avanços, 

os desafios a serem enfrentados, tendo como base o que foi estabelecido no PDI, além das 

ações previstas para a melhoria das atividades acadêmicas. 
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 Subsidiar o planejamento e a gestão da Administração e Planejamento da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL 

 Consolidar o compromisso social da Instituição. 



 

Quadro 4: Plano de ação estratégico para 2018 a 2020 

 

Objetivo 

PRIMEIRA FASE: Preparação – Período: 12 a 15 de Abril. Segundo semestre: de 20 de agosto a 10 de setembro 

Responsáveis: CPA – Gestores da Faculdade Unigran Capital – Coordenadores de Curso e NDE(s) 

 2018 2019 2020 

 Potencialidades Fragilidades Metas Ações Metas Metas Metas Ações 

- Compreender 

as 

normatizações 

atuais emanadas 

do MEC para a 

realização da 

Avaliação 

Interna.  

 

- Rever a 

condução das 

fases da 

autoavaliação e 

adequar os 

instrumentos 

(questionários)d

e coleta de 

dados. 

 

 

 

Envolvimento dos 

membros da CPA e 

Gestores da IES. 

 

 

A participação 

dos integrantes 

da CPA no 

Relatório exige 

muitas reuniões, 

o que dificulta a 

sequência das 

discussões. 

- Discussão das 

fases da CPA e 

adequação de 

100% dos 

questionários de 

coleta de dados.  

 

 

-Estudo e discussão pela CPA de 

todas as normatizações que 

orientam o processo de 

Autoavaliação da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL 

 

- Reunião da CPA com os 

NDE(s) de cada Curso e com os 

alunos líderes de cada turma de 

todos os cursos. Apresentação 

das normatizações, dos questio-

nários e discussão/ adequação 

conforme as necessidades 

apontadas por todos. 

 

- Solicitação da CPAao  

Departamento de Informática 

para ampliar o filtro das tabu-

lações por curso nas avaliações: 

aluno avalia disciplinas e 

professor avalia curso. 

-Solicitação da CPAao  

Departamento de Informática 

para refazer o formato dos 

questionários. 

 

- Discussão da CPA com os 

NDE(s) e gestores da Faculdade 

sobre a época marcada em 

Calendário para a realização da 

Autoavaliaçãono 1º e 2º 

semestres de cada ano. 

- Discussão das 

fases da CPA e 

adequação de 

100% dos 

questionários de 

coleta de dados. 

 

- Dialogar com 

100% dos 

representantes 

dos segmentos 

que participarão 

da Avaliação 

Institucional. 

- Reunião da CPA para 

discutir o processo de 

autoavaliação nesse 

ano, tendo em vista ser 

ano de Relatório 

parcial, não se endossa 

a modificação dos 

instrumentos. Verificar 

as normatizações que 

conduzem o processo. 

 

- Reunião da CPAcom 

o grupo gestor da 

Faculdade e NDE(s) de 

cada Curso. 

 

- Reunião da CPAcom 

o grupo gestor e com 

os alunos líderes de 

cada turma de todos os 

cursos. Apresentar as 

normatizações e 

discutir como será a 

aplicação dos 

questionários. 

 

- Discussão sobre a 

época marcada em 

Calendário para a 

realização da Auto-

avaliação no 1º e 2º 

semestres de cada ano. 

- Discussão 

das fases da 

CPA e 

adequação de 

100% dos 

questionários 

de coleta de 

dados.  

 

- Dialogar 

com 100% 

dos 

representantes 

dos segmentos 

que 

participarão 

da Avaliação 

Institucional. 

-Reunião da CPA para 

discutir o processo de 

autoavaliação neste ano, 

tendo em vista ser ano de 

Relatório integral, não 

carecendo adequações 

nos instrumentos. 

 

-Reunião da CPA com o 

grupo gestor da 

Faculdade e NDE(s) de 

cada Curso. 

 

- Reunião da CPA com o 

grupo gestor e com os 

alunos líderes de cada 

turma de todos os cursos 

e apresentar as 

normatizações e discutir 

como será a aplicação 

dos questionários 

 

- Discussão sobre a 

época marcada em 

Calendário para a 

realização da 

Autoavaliação no 1º e 2º 

semestres de cada ano. 
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Objetivo 

SEGUNDA FASE: Sensibilização – Período: 17 de Abril a 13 de Maio de cada ano – Segundo Semestre: de 10 a 25 de setembro 

Responsáveis - CPA – Gestores da Unigran Capital - Coordenadores de curso - Coordenação de Informática – Professores – NDEs – Alunos Líderes. 

 2018 2019 2020 

Potencialidades Fragilidades Metas Ações Metas Ações Metas Ações 

- Planejar o 

processo de 

sensibilização de 

todos os 

segmentos para 

responderem os 

questionáriosde 

autoavaliação 

pertinentes. 

 

- Conhecer os 

questionários 

online e se 

familiarizar com 

o ambiente 

virtual.  

 

- Fortalecer a 

cultura da 

autoavaliação da 

UNIGRAN 

CAPITAL 

 

- Conceber a 

avaliação interna 

como mediação 

sistemática, 

participativa e 

permanente de 

autoconhecimen

to e de revisão 

do fazer 

acadêmico como 

aperfeiçoamento 

- Envolvimento 

dos membros da 

CPA, 

Coordenadores de 

Curso, NDE(s) e 

Colegiado 

e Gestores da 

IES. Além dos 

alunos líderes de 

turma. 

- Comunicação 

interna 

insuficiente 

- Ampliação da 

comunicação da 

CPA com 100% 

dos representantes 

dos segmentos que 

participarão da 

autoavaliação da 

IES.  

 

 

- Planejar o processo de 

sensibilização de todos os 

setores da IES para 

participarem da Autoavaliação. 

 

-Realização de reuniões 

corporativas com o segmento 

funcionário administrativo, 

NDE(s) de cada Curso e com os 

gestores: de Ensino e Extensão, 

Pós Graduação e Direção Geral. 

 

-Reunião com a Direção Geral: 

uma sessão de estudo sobre o 

SINAES e suas exigências 

legais, e como a Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL está 

organizada para promover a sua 

autoavaliaçãocom os 

funcionários administrativos, 

NDE(s) de cada Curso e com os 

gestores: de Ensino e Extensão, 

Pós Graduação.  

 

-Envio de convite explicativo 

direto da direção, membros da 

CPA, professores e 

coordenadores,viae-mail para 

os discentes, docentes e 

funcionários, motivando-os a 

participar. 

- Reforço para participação 

discente na autoavaliação por 

intermédio da Coordenação de 

- Ampliação 

em 10% na 

participação 

discentes 

naAutoavaliaç

ão da IES; 

30% dos 

funcionários e 

30% do corpo 

docente. 

-Realização de reuniões 

corporativas com o 

segmento funcionário 

administrativo, NDE(s) 

de cada Curso e com os 

gestores: de Ensino e 

Extensão, Pós 

Graduação e Direção 

Geral. 

-Reunião com a Direção 

Geral: uma sessão de 

estudo sobre o SINAES 

e suas exigências legais, 

e como a Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL 

está organizada para 

promover a sua 

autoavaliaçãocom os 

funcionários 

administrativos, NDE(s) 

de cada Curso e com os 

gestores: de Ensino e 

Extensão, Pós 

Graduação. 

-Envio de convite 

explicativo direto da 

direção, membros da 

CPA, professores e 

coordenadores viae-mail 

para os discentes, 

docentes e funcionários, 

motivando-os a 

participar. 

- Reforço para 

- Ampliação 

em 10% na 

participação 

discentes 

naAutoavali

ação da IES; 

20% dos 

funcionários 

e 20% do 

corpo 

docente 

-Realização de reuniões 

corporativas com o 

segmento funcionário 

administrativo, NDE(s) de 

cada Curso e com os 

gestores: de Ensino e 

Extensão, Pós Graduação 

e Direção Geral. 

--Reunião com a Direção 

Geral: uma sessão de 

estudo sobre o SINAES e 

suas exigências legais, e 

como a Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL 

está organizada para 

promover a sua 

autoavaliaçãocom os 

funcionários 

administrativos, NDE(s) 

de cada Curso e com os 

gestores: de Ensino e 

Extensão, Pós Graduação. 

-Envio de convite 

explicativo direto da 

direção, membros da CPA, 

professores e 

coordenadores viae-mail 

para os discentes, docentes 

e funcionários, motivando-

os a participar. 

- Reforço para 

participação discente na 

autoavaliação por 

intermédio da 
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de sua 

identidade, 

integração e 

melhoria de 

qualidade dentro 

e fora da 

instituição. 

Curso queadentra em cada sala 

de aula e explica a necessidade 

dos alunos participarem da 

autoavaliação. 

- Intensificar a comunicação do 

período de autoavaliação da IES 

no site, redes sociais, cartazes 

na sala de aula e corredoresda 

Faculdade. 

 

- A CPA participará da 

recepção dos calouros para 

conscientizá-los da 

Autoavaliação, apresentar os 

questionários direto do site. 

participação discente na 

autoavaliação por 

intermédio da 

Coordenação de Curso 

queadentra em cada sala 

de aula e explica a 

necessidade dos alunos 

participarem da 

autoavaliação. 

- Intensificar a 

comunicação do período 

de autoavaliação da IES 

no site, redes sociais, 

cartazes na sala de aula e 

corredoresda Faculdade. 

- A CPA participará da 

recepção dos calouros 

para conscientizá-los da 

Autoavaliação, 

apresentar os questio-

nários direto do site. 

 

Coordenação de Curso 

queadentra em cada sala 

de aula e explica a 

necessidade dos alunos 

participarem da 

autoavaliação. 

- Intensificar a 

comunicação do período 

de autoavaliação da IES no 

site, redes sociais, cartazes 

na sala de aula e 

corredoresda Faculdade. 

- A CPA participará da 

recepção dos calouros 

para conscientizá-los da 

Autoavaliação, apresentar 

os questionários direto do 

site. 

Objetivo 

TERCEIRA FASE: Aplicação dos questionários online- Período: 1º semestre - de 14 a 31 de maio. Segundo semestre: de 1 a 31 de outubro 

Responsáveis: CPA -Coordenadores de curso - Coordenação de Informática – Professores – NDEs – Alunos Líderes -Funcionários 

 2018 2019 2020 

Potencialidades Fragilidades Metas Ações Metas Ações Metas Ações 

-Promover 

aAutoavaliação da 

UNIGRAN 

CAPITAL por 

meio de 

questionários 

online. 

 

- Em processo a 

implantação a 

cultura da 

avaliação. 

- Envolvimento de 

todos os segmentos 

tanto para 

participar como 

para incentivar a 

participação. 

- mecanismos 

de 

convencimento 

dos alunos a 

participar. 

Ampliação em 

15% na 

participação dos 

discentes e 20% 

dos docentesna 

autoavaliação da 

IES. 

- Intensificar o chamado para a 

realização da autoavaliação em 

todas as redes sociais e na 

comunicação externa da 

Faculdade Unigran Capital que 

conta com vários televisores com 

programação interna. 

 

- Convite da Coordenação de 

Ensino e Extensão para 

agendamentodo Laboratório de 

Informática para que os alunos a 

façam.  

- Ampliação 

em 10% na 

participação 

discentes na 

Autoavaliação 

da IES; 30% 

dos 

funcionários e 

30% do corpo 

docente. 

- Intensificar o chama-

do para a realização da 

autoavaliação em todas 

as redes sociais e na 

comunicação externa 

da Faculdade Unigran 

Capital que conta com 

vários televisores com 

programação interna. 

 

- Convite da Coorde-

nação de Ensino e 

Extensão para agen-

- Ampliação 

em 10% na 

participação 

discentes na 

Autoavaliação 

da IES; 20% 

dos 

funcionários e 

20% do corpo 

docente 

- Intensificar o chamado 

para a realização da 

autoavaliação em todas 

as redes sociais e na 

comunicação externa da 

Faculdade Unigran 

Capital que conta com 

vários televisores com 

programação interna. 

 

- Convite da 

Coordenação de Ensino e 

Extensão para agen-
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-Realizar a Autoavaliação da 

UNIGRAN CAPITAL por meio 

de questionários online. 

de acordo com: 

1º semestre de cada ano: 

a) Aluno de Graduação e 

Pós-Graduação avaliaProfessor. E 

a cada 2 anos, o aluno responde o 

questionário socioeconômico. 

 

2º semestre: 

Aluno de a)Graduação e Pós-

Graduação avalia Professor; 

Curso, Instituição e se autoavalia. 

b)Professor avalia Instituição, 

Curso e se autoavalia; 

c)Coordenador de curso avalia 

Curso e Instituição e se autoavalia. 

d)Pessoal administrativo avalia a 

IES e se autoavalia; 

 e) Egresso avalia a Instituição. 

 

damento do 

Laboratório de 

Informática para que os 

alunos a façam.  

 

-Realizar a 

Autoavaliação da 

UNIGRAN CAPITAL 

por meio de questio-

nários online de 

acordo com: 

1º semestre de cada 

ano: 

a) Aluno de Graduação 

e Pós-Graduação 

avalia Professor. E a 

cada 2 anos, o aluno 

responde o questio-

nário socioeconômico. 

2º semestre: 

Aluno de a)Graduação 

e Pós-Graduação 

avalia Professor; 

Curso, Instituição e se 

autoavalia.  

b)Professor avalia 

Instituição, Curso e se 

autoavalia; 

c)Coordenador de 

curso avalia Curso e 

Instituição e se 

autoavalia. 

d)Pessoal adminis-

trativo avalia a IES e 

se autoavalia; 

 e) Egresso avalia a 

Instituição 

 

 

damento do Laboratório 

de Informática para que 

os alunos a façam.  

 

-Realizar a 

Autoavaliação da 

UNIGRAN CAPITAL 

por meio de 

questionários online. 

de acordo com: 

1º semestre de cada 

ano: 

a) Aluno de Graduação e 

Pós-Graduação avalia 

Professor. E a cada 2 

anos, o aluno responde o 

questionário 

socioeconômico. 

2º semestre: 

Aluno de a)Graduação e 

Pós-Graduação avalia 

Professor; Curso, Insti-

tuição e se autoavalia.  

b)Professor avalia 

Instituição, Curso e se 

autoavalia; 

c)Coordenador de curso 

avalia Curso e Insti-

tuição e se autoavalia. 

d)Pessoal administrativo 

avalia a IES e se 

autoavalia; 

 e) Egresso avalia a 

Instituição 
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Objetivo 

QUARTA FASE: Tabulação e organização dos dados - Período: 01 a 30 de junho. Segundo Semestre: de 01 de novembro de 2018a 5 de março de 2019. 

Responsáveis: CPA -Coordenadores de curso - Coordenação de Informática – Professores – NDEs – Departamento de Marketing 

 2018 2019 2010 

Potencialidades Fragilidades Metas Ações Metas Ações Metas Ações 

- Organizar e 

sintetizar os 

dados em tabelas 

quantitativas por 

segmento de par-

ticipação e per-

gunta realizada. 
 

-Disponibilizar 

os dados e 

informações de 

modo a subsidiar 

o planejamento 

dos coordenado-

res e respectivos 

colegiados, 

Diretoria Geral, 

Coordenação de 

Ensino e Exten-

são, Coordena-

ção de Pesquisa 

e Pós-Gradua-

ção, e Diretoria 

de Adminis-

tração e 

Planejamento. 
 

Analisar os 

dadoscoletivame

nte, de forma 

qualitativa/quanti

tativa os dados 

obtidos na 

Avaliação e 

discutir as 

-Envolvimento de 

todos os 

segmentos da 

CPA, acrescidos 

dos gestores, 

coordenadores de 

curso e líderes de 

turmas. 

- Falta de 

tempo de 

todos os 

envolvidos, 

momentos de 

muito 

trabalho. 

- Produção do 

Relatório de forma 

100% participativa, 

envolvendo todos 

os segmentos da 

Faculdade Unigran 

Capital. 

- Reunião coordenada pelo 

Presidente da CPA com os 

gestores da Faculdade, 

incluindo a mantenedora, e 

com todos os membros da 

CPA para apresentação dos 

dados em novas tabelas e 

gráficos organizados pelo 

Presidente e as tabelas 

organizadas pelo setor de 

informática. 

 

- Reunião da CPA para 

avaliação do Plano 

Estratégico de 2016 e Plano 

de Melhoria. 

- Repasse dos dados aos 

coordenadores de curso, à 

Direção Geral, à Coordenação 

de Ensino e Extensão, e à 

Coordenação de Pesquisa, 

realizando as primeiras 

discussões a serem 

aprofundadas em cada curso 

em conjunto como NDE e, 

posteriormente, ao Colegiado 

de Curso. 

- Realização de mais quatro 

reuniões da CPA e 

coordenadores de curso para 

unificação das partes e dis-

cussões, formatando o Rela-

tório parcial até concluí-lo.  

- Produção do 

Relatório de 

forma 100% 

participativa, 

envolvendo 

todos os 

segmentos da 

Faculdade 

Unigran 

Capital. 

- Reunião coordenada 

pelo Presidente da CPA 

com os gestores da 

Faculdade, incluindo a 

mantenedora, e com 

todos os membros da 

CPA para apresentação 

dos dados em novas 

tabelas e gráficos 

organizados pelo 

Presidente e as tabelas 

organizadas pelo setor de 

informática. 

-Repasse dos dados aos 

coordenadores de curso, 

à Direção Geral, à 

Coordenação de Ensino 

e Extensão, e à 

Coordenação de 

Pesquisa, realizando as 

primeiras discussões a 

serem aprofundadas em 

cada curso em conjunto 

como NDE e, 

posteriormente, ao 

Colegiado de Curso. 

- Realização de mais 

quatro reuniões da CPA 

e coordenadores de curso 

para unificação das 

partes e discussões, 

formatando o Relatório 

parcial até concluí-lo.  

- Produção do 

Relatório de 

forma 100% 

participativa, 

envolvendo 

todos os 

segmentos da 

Faculdade 

Unigran Capital. 

- Reunião coordenada pelo 

Presidente da CPA com os 

gestores da Faculdade, 

incluindo a mantenedora, e 

com todos os membros da 

CPA para apresentação 

dos dados em novas 

tabelas e gráficos 

organizados pelo 

Presidente e as tabelas 

organizadas pelo setor de 

informática. 

Reunião da CPA para 

avaliação do Plano 

Estratégico de 2016 e 

Plano de Melhoria. 

- Repasse dos dados aos 

coordenadores de curso, à 

Direção Geral, à 

Coordenação de Ensino e 

Extensão, e à Coordenação 

de Pesquisa, realizando as 

primeiras discussões a 

serem aprofundadas em 

cada curso em conjunto 

como NDE e, 

posteriormente, ao 

Colegiado de Curso. 

- Realização de mais 

quatro reuniões da CPA e 

coordenadores de curso 

para unificação das partes 

e discussões, formatando o 

Relatório parcial até 

concluí-lo.  
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melhorias 

necessárias no 

âmbito 

institucional e de 

cada curso. 

Objetivo 

QUINTA FASE: Apresentação do Relatório – Aprovação nos colegiados superiores e Divulgação  - Primeiro Semestre: de 6 a 30 de março  

Responsáveis: CPA – Gestores - Coordenadores de curso - Coordenação de Informática – Professores – NDEs 

 2018 2019 2020 

Potencialidades Fragilidades Metas Ações Metas Ações Metas Ações 

- Concluir, 

aprovar e 

divulgar o 

Relatório da 

Autoavaliação 

da Faculdade 

Unigran Capital. 

 

-Desenvolver, 

juntamente com 

os setores de 

comunicação, 

estratégias de 

divulgação das 

avaliações bem 

como de 

devolução de 

resultados e 

disseminação 

das mudanças 

introduzidas em 

decorrência dos 

processos 

avaliativos. 
 

- Apresentar um 

Plano de 

Melhorias da 

Instituição 

- Envolvimento 

de todos os 

segmentos da 

Faculdade 

Unigran Capital. 

Não há 

fragilidades 

nesta fase. 

Concluir o 

Relatório do 

processo de 

Autoavaliação da 

Faculdade Unigran 

Capital sob 

aprovação de todos 

os segmentos 

envolvidos. 

Divulgação dos 

resultados e 

análises a 100% da 

comunidade interna 

e externa à 

Faculdade Unigran 

Capital. 

 

-Realização e 

divulgação dos 

dados e Planos de 

Melhoria a 100% 

dos segmentos da 

Instituição de 

forma online, e por 

meio de 

comunicação 

impressa (banners e 

cartazes). 

- Realização de reuniões sob 

a coordenação da CPA com 

todos os NDE(s) dos cursos, 

Diretoria de Administração 

e Planejamento, Direção 

Geral, Coordenação de 

Ensino e Extensão, 

Coordenação de Pesquisa e 

Pós-Graduação, para a 

apresentação do relatório 

final. 

-Aprovação do Relatório 

pelo CONSEPE e a 

divulgação dos resultados 

sob a responsabilidade dos 

coordenadores de curso aos 

colegiados e líderes de 

turma. 

-Divulgação do Relatório no 

site da Faculdade Unigran 

Capital. Também comunica 

com a sociedade por meio 

das mídias sociais, do site 

Institucional, abrindo canais 

de informação sobre as 

avaliações interna e externa, 

ampliando a transparência 

da sua forma de ofertar a 

educação superior com 

- - Realização de reuniões 

sob a coordenação da 

CPA com todos os 

NDE(s) dos cursos, 

Diretoria de 

Administração e 

Planejamento, Direção 

Geral, Coordenação de 

Ensino e Extensão, 

Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Gradua-

ção, para a apresentação 

do relatório final. 

-Aprovação do Relatório 

pelo CONSEPE e a 

divulgação dos resulta-

dos sob a responsabi-

lidade dos coordenadores 

de curso aos colegiados e 

líderes de turma. 

-Divulgação do Relatório 

no site da Faculdade 

Unigran Capital. 

Também comunica com 

a sociedade por meio das 

mídias sociais, do site 

Institucional, abrindo 

canais de informação 

sobre as avaliações 

Concluir o 

Relatório do 

processo de 

Autoavaliação 

da Faculdade 

Unigran Capital 

sob aprovação 

de todos os 

segmentos 

envolvidos. 

-Divulgação dos 

resultados e 

análises a 100% 

da comunidade 

interna e externa 

à Faculdade 

Unigran Capital. 

-Realização e 

divulgação dos 

dados e Planos 

de Melhoria a 

100% dos 

segmentos da 

Instituição de 

forma online, e 

por meio de 

comunicação 

impressa 

(banners e 

- Realização de reuniões 

sob a coordenação da CPA 

com todos os NDE(s) dos 

cursos, Diretoria de 

Administração e 

Planejamento, Direção 

Geral, Coordenação de 

Ensino e Extensão, 

Coordenação de Pesquisa 

e Pós-Graduação, para a 

apresentação do relatório 

final. 

-Aprovação do Relatório 

pelo CONSEPE e a 

divulgação dos resultados 

sob a responsabilidade dos 

coordenadores de curso 

aos colegiados e líderes de 

turma. 

-Divulgação do Relatório 

no site da Faculdade 

Unigran Capital. Também 

comunica com a sociedade 

por meio das mídias 

sociais, do site 

Institucional, abrindo 

canais de informação sobre 

as avaliações interna e 

externa, ampliando a 
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conduzido pelos 

resultados e 

análises da 

Avaliação 

Institucional. 

 

 

qualidade e compromisso 

com a ética.  

- Divulga também por meio 

de entrevistas diversas nos 

meios de comunicação (TV 

e rádio), além da 

aproximação dos 

colaboradores de suas 

associações, e 

relacionamentos diversos 

com os empresários, órgãos 

públicos em que os 

interesses se afinam para o 

bem da população.  

- A CPA finaliza este 

processo elaborando o Plano 

de Melhorias Institucional, o 

qual serve de base para que 

cada curso elabore seu Plano 

de Melhorias.  

-Diálogo com todos os 

cursos e gestões sobre as 

potencialidades que 

precisam de continuidade e 

fragilidades que requerem 

melhorias por parte da 

Instituição e por parte de 

cada curso. 

interna e externa, 

ampliando a 

transparência da sua 

forma de ofertar a 

educação superior com 

qualidade e 

compromisso com a 

ética.  

- Divulga também por 

meio de entrevistas 

diversas nos meios de 

comunicação (TV e 

rádio), além da 

aproximação dos 

colaboradores de suas 

associações, e 

relacionamentos diversos 

com os empresários, 

órgãos públicos em que 

os interesses se afinam 

para o bem da 

população.  

 

- A CPA finaliza este 

processo elaborando o 

Plano de Melhorias 

Institucional, o qual 

serve de base para que 

cada curso elabore seu 

Plano de Melhorias. 

- Diálogo com todos os 

cursos e gestões sobre as 

potencialidades que 

precisam de conti-

nuidade e fragilidades 

que requerem melhorias 

por parte da Instituição e 

por parte de cada curso. 

cartazes). 

 

transparência da sua forma 

de ofertar a educação 

superior com qualidade e 

compromisso com a ética.  

- Divulga também por 

meio de entrevistas 

diversas nos meios de 

comunicação (TV e rádio), 

além da aproximação dos 

colaboradores de suas 

associações, e 

relacionamentos diversos 

com os empresários, 

órgãos públicos em que os 

interesses se afinam para o 

bem da população.  

 

- A CPA finaliza este 

processo elaborando o 

Plano de Melhorias 

Institucional, o qual serve 

de base para que cada 

curso elabore seu Plano de 

Melhorias. 

- Diálogo com todos os 

cursos e gestões sobre as 

potencialidades que 

precisam de continuidade e 

fragilidades que requerem 

melhorias por parte da 

Instituição e por parte de 

cada curso. 

 



 

1.5 METODOLOGIA 

O trabalho da CPA provoca um movimento de reflexão comparativa sobre a 

qualidade da educação posta no item II do PDI, Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

análise e avaliação da formação oferecida em todos os cursos pela IES, resultando em 

planejamento de ações a serem perseguidas em cumprimento de sua Missão. 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 

assumidas pelos seus membros. 

De acordo com o Planejamento Estratégico, visto no item anterior, os dados são 

coletados por meio da aplicação de questionários online, por eixo e respectivas dimensões, de 

acordo com a Portaria MEC n.65 de 2014, apresentados em tabelas, gerando números 

absolutos, percentuais e gráficos, a partir 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, de modo a 

subsidiar o planejamento e/ou replanejamento do ano seguinte.  

Participam da avaliação: 

No 1º semestre: 

 Alunos da Graduação e Pós-Graduação avaliam os professores 

 A cada 2 anos realiza-se o levantamento sócio econômico dos alunos 

No 2º semestre: 

 Alunos da Graduação, Pós-Graduação e Egressos avaliam: Curso, Professores, Instituição, 

e se autoavaliam. 

 Professores avaliam: Instituição, Curso e se autoavaliam. 
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 Coordenadores de curso avaliam: Instituição, Curso e se autoavaliam. 

 Funcionários avaliam: Instituição e se autoavaliam. 

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, assim 

como 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, é o momento em que se avalia e se adequa alguns 

questionamentos online de levantamento de dados, para posterior elaboração do Plano de 

Trabalho.  

A segunda fase é de Sensibilização: reuniões corporativas com os segmentos, 

funcionários administrativos, coordenadores, NDEs, colegiado de cursos e 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. Adentra também 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 online1, e 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.  

Na quarta fase, especificamente na Tabulação dos Dados, o setor de tecnologia da 

instituição sintetiza os resultados por meio de tabulação em tabelas e gráficos, permitindo 

assim que a CPA organize os dados consolidados, reelabore tabelas e gráficos e repasse aos 

coordenadores, à Direção Geral, à Coordenação de Ensino e Extensão, e à Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação Lato Sensu, realizando as primeiras discussões a serem 

aprofundadas em cada curso em conjunto como NDE e, posteriormente, ao Colegiado de 

Curso, elaborando relatórios parciais que são reorganizados e incorporados pela CPA. 

Em continuidade a esta fase, a CPA procede com a análise das informações e o 

estudo dos relatórios parciais e integral a cada 3 anos. Nesta etapa trabalham-se os relatórios e 

dados consolidados referentes a todos os questionários, e dialogam com todos os cursos e 

gestões sobre as potencialidades que precisam ser desenvolvidas, e fragilidades que requerem 

melhorias por parte da Instituição e por parte de cada curso. 

Por fim, na quinta fase realizam-se reuniões com todos os colegiados de cursos, 

NDEs, Direção de Administração e Planejamento, Direção Geral, Coordenação de Ensino e 

Extensão, Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, para a apresentação do relatório final, 

                                                 
1
 Consta, em anexo, os questionários aplicados. 
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sob a responsabilidade da CPA. Procede-se com a aprovação do Relatório pelo CONSEPE e a 

divulgação dos resultados por meio de reuniões com os colegiados, reuniões com os 

professores e com os líderes de sala. A CPA finaliza este processo elaborando o Plano de 

Melhorias Institucional, o qual serve de base para que cada curso elabore seu Plano de 

Melhorias. 

Em março de cada ano, o Relatório é postado no sistema do Ministério da Educação 

(E-mec) e disponibilizado para a gestão superior da IES, visando subsidiar o planejamento 

e/ou revisão de ações para o ano seguinte. A CPA também apresenta tais resultados para a 

comunidade acadêmica no início do primeiro semestre letivo por meio da coordenação de 

cada curso, a qual divulga os dados para os alunos permitindo reflexões e ações corretivas 

para melhorias e implementações dos cursos, possibilitando também 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. Dessa forma, conclui-se a gestão do processo CPA pelo 

fluxograma, Programa e Plano da CPA a seguir: 
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1.6 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/2018 

Quadro 5: Programa de Avaliação Institucional em 2018 

12 a 15 de abril 

Reunião da CPA com os coordenadores de Curso e respectivos NDES para 

avaliarem os questionários de autoavaliação e realizar adequações. 

Preparação para aplicação da Avaliação Institucional 

De 20 de agosto a 10 de 

setembro 

Reunião da CPA com todos os segmentos para Preparação da Avaliação 

Institucional. 

De 17 de abril a 13 de maio e 

de 10 a 25 de setembro 

Período de sensibilização e informações aos alunos sobre a qualidade da 

Avaliação Institucional. 

De 14 a 31 de maio e de 1 a 31 

de outubro 

Aplicação dos questionários de Avaliação Institucional online. 

De 1 a 30 de junho e de 01 de 

novembro a 5 de março. 

Tabulação dos dados levantados 01 de novembro de 2018 a 5 de março de 

2019. 

De 1 a 30 de junho e de 01 de 

novembro a 5 de março. 

Divulgação dos resultados da avaliação dos professores pelos alunos aos 

coordenadores de Curso. 

De 01 agosto a 15 de 

setembro 

Preparação para a realização da Avaliação Institucional 2018–2. 

De 20 a 29 de setembro 
Período de sensibilização e informações aos alunos sobre a qualidade e a 

importância da participação na Avaliação Institucional. 

De 1 a 31 de outubro Realização da Avaliação Institucional online 

De 01 a 30 de Novembro Tabulação dos dados dos questionários da Avaliação Institucional 
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De 1 a 20 de dezembro 

Discussão dos resultados dos dados tabulados e reuniões com todos os 

segmentos para análise e distribuição de serviços para a produção parcial de 

relatório. 

De 18 a 31 de Janeiro de 2019 

Análise e discussão dos relatórios parciais por todos os segmentos da CPA. 

Elaboração do Plano de Melhoria Institucional pela CPA, e Plano de 

Melhoria de cada Curso pelos NDEs. 

De 1 de fevereiro a 10 de 

março de 2019 
Elaboração do Relatório Final 

Dia 18 de março de 2019 
Reunião extraordinária do CONSEPE para aprovação do Relatório Final e 

formas de divulgação. 

De 20 a 28 de março de 2019 
Últimas adequações do Relatório e divulgação dos dados e apresentação das 

melhorias a serem realizadas pela Instituição e pelos cursos. 

30 de março de 2019 Postagem do Relatório no e-MEC. 

 

1.7 FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS À COMUNIDADE ACADÊMICA  

- Disponibilizar uma cópia do relatório da CPA (Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional) aos gestores e coordenadores de curso; bem como disponibilizá-lo no site da 

instituição.  

- Apresentar, em reunião, o relatório para coordenadores, docentes e líderes de 

turmas;  

- Realizar eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das 

demandas e metas institucionais; e  

- Apresentar por meio de banners as melhorias realizadas pela Faculdade Unigran 

Capital resultantes da Avaliação Institucional.  

1.8 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

A CPA, ao finalizar o relatório elaborado a partir dos instrumentos aplicados por 

meio da Avaliação Institucional, relatórios e pareceres de Comissão in loco durante a 

solicitação de atos de Autorização, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e 

Recredenciamento Institucional, consulta aos textos da Ouvidoria e reuniões com líderes de 

turmas e, ainda relatórios externo avaliativos de apuração dos índices de qualidade 

Institucional e de cursos, incluindo as avaliações do Enade, apresenta aos gestores e 
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coordenadores de curso os resultados consolidados e participa diretamente do 

(re)planejamento das ações a serem realizadas por meio de adequações no PPC e 

Planejamento Estratégico de Curso. O resultado e análise das avaliações subsidiam as ações e 

as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de 

melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as informações 

são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita uma reflexão com 

o colegiado de curso pelos NDEs liderados pelas coordenações de curso. 

Realizam-se reuniões com os funcionários administrativos sobre a realidade 

encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as 

potencialidades. Os resultados avaliativos são guias gerenciais para a qualidade dos serviços 

prestados pela IES. 

 

II DESENVOLVIMENTO 

2.1 PERFIL SOCIOCULTURAL E ECONÔMICO DOS ESTUDANTES 

Esta pesquisa ocorre a cada 2 anos e tem como objetivo conhecer a realidade 

sociocultural dos alunos da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL e coletar dados de 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. 

Dessa forma, os dados foram obtidos em 2011.2, em 2013.1, em 2015.2 e em 2017.1. 

Em 2011 participaram 57,8% dos alunos, em 2013 a participação foi de 68%; no ano de 2015 

participaram 81% e 2016 em 2017, 43% do total de alunos. 

Verifica-se que em 2017 também ocorreu menor participação do que os demais anos 

citados na série histórica. Mas, conforme já se pronunciou anteriormente, trata-se de um 

percentual significativo para a pesquisa e participação espontânea. 
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Esse instrumento possibilita o conhecimento da realidade dos alunos, contribuindo na 

seleção de metodologias e no fomento de políticas de apoio ao acesso e permanência nos 

cursos oferecidos pela FACULDADE UNIGRAN CAPITAL. Dessa forma, neste Relatório 

contem a análise socioeconômica dos dados coletados em 2015.2 e 2017.2, 

comparativamente. 

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. 

Tais fundamentos já estão previstos na Constituição Federal de 1988, nos seus Artigos 205 e 

206, inciso I, os quais esclarecem 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. 

Cabe salientar a estratégia 12.10 do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, 

que 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. Sendo esses programas insuficientes, a Faculdade UNIGRAN 

Capital oferece diversos modelos de bolsas e tem um programa de absorção de estagiários nos 

serviços da Faculdade remunerado, além de celebrar convênios com diversas empresas 

reduzindo os valores das mensalidades dos cursos. 

Souza, 2014, analisa o PNE 2001/2010, comparando com o atual PNE 2014/2024 e 

afirma que este último, no cômputo geral, continuará a enfrentar desafios relativos “[...] à 

ampliação, igualmente, da oferta com qualidade do ensino superior, incluindo-se o segmento 

de pós-graduação [...]” (SOUZA, 2014, p. 160). 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL quis saber se o sexo feminino ainda 

predomina entre os discentes, conforme se pode observar no gráfico abaixo.  
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Gráfico 1: Sexo dos estudantes da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL 

 

 

Desde 2011, os dados comprovam que os estudantes do sexo feminino são a maioria. 

Observa-se no gráfico acima que esse universo amplia em 3% de 2015 para 2017, compondo 

67,3% dos estudantes. Já o sexo masculino, também em 2017, diminui 3% e está composto 

por 32,7% dos estudantes, menos da metade do sexo feminino. O que traz um equilíbrio do 

ponto de vista “clientela” para a IES, mas é um dado preocupante, pensar que os homens 

estão diminuindo seu interesse pelo ensino superior. No entanto, 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. 

O gráfico abaixo traz os dados relativos à idade dos alunos: 

35,67% 
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64,33% 
67,31% 
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Gráfico 2: Idade dos estudantes da UNIGRAN CAPITAL - 2017 

 

 

Em relação à idade dos alunos da UNIGRAN CAPITAL, verifica-se pouca alteração 

nos dados, um dado muito significativo, pois 47,3% em 2015 e 47,6 em 2017 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. Já a idade de 25 a 35 anos, 36,5% em 2015 e 

33,3% em 2017. Constata-se uma redução de 3% nessa faixa etária em 2017. Na faixa de 36 a 

50 anos, os estudantes em 2015 computava 12,9%; em 2017 o percentual é 14,1%, um 

pequeno acréscimo. A partir de 51 anos os percentuais continuam baixos em relação aos 

demais. 

Se considerarmos a faixa etária de 17 a 50 anos, 98% da clientela estão na fase ativa. 

Além de se constatar que os alunos são jovens e quando questionados sobre o estado civil 

verifica-se, a partir do gráfico abaixo, que a maioria é solteiro. 
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Gráfico 3: Estado civil dos Estudantes 

 

 

Os dados informam que a situação continua quase estável, pois 65% em 2015 e 63% 

em 2017 se declararam solteiros e 26% casados tanto em 2015 como em 2017 e 4% 

divorciados nesses anos de pesquisa. 

Esses dados apontam a clientela desta IES em idade economicamente ativa, portanto 

buscam se profissionalizar e cabe à Instituição o compromisso com a formação científica 

aliada à prática de forma que extrapole o fazer específico e avance para a formação do 

empreendedor e gestor de sua área. 

Fez parte também dos questionamentos como o alunodefine a sua cor, considerando 

a classificação usada pelo IBGE: 

65,07% 
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4,31% 
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0,27% 

5,21% 

Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) Outros

Estado Civil 

2015

2017



35 

Gráfico 4: Classificação da cor pelo aluno, conforme o IBGE 

 

 

Verifica-se que, em relação à cor, 2015 e 2017 mostra o mesmo cenário. Somando 

pardos e negros, tem-se 52,5% em 2015 e 54,22% em 2017, 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 apresentado pelos 

resultados da pesquisa 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, e isso significa o esforço que esse grupo 

está fazendo para frequentar a Faculdade UNIGRAN CAPITAL, instituição que tem 

responsabilidades para dar continuidade ao processo de desenvolvimento de oportunidades. 

Declaram-se indígenas 0,5%em 2015 e 0,48 em 2017, dos participantes. 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 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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Quando questionados sobre o imóvel em que residem, as respostas obtidas estão 

centradas na seguinte distribuição: 

Gráfico 5: Condição de moradia dos estudantes 

 

 

Dos percentuais apontados acima, a maioria declara então que o imóvel em que 

reside é próprio, oscilando entre a categoria totalmente paga, (48,50%) e a categoria ainda 

sendo paga (20,8%) em 2015 e 45% totalmente pago ena categoria, ainda em processo de 

pagamento, 23,4% em 2017. Chama a atenção para os imóveis alugados ficando entre 24% 

em 2015 e 25% em 2017. 

Esta informação dialoga ainda com as respostas geradas a partir do questionamento 

sobre com quem reside atualmente, uma vez que quase 49% em 2015 e 46% em 2017 de 

nossos acadêmicos residem com os pais, de acordo com o gráfico abaixo: 
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Gráfico 6: Com quem reside atualmente 

 

 

Além da ampla maioria que aponta residir com os pais, constata-se que 32,7% em 

2015 e 33,9% em 2017moram com esposo(a) e filho(s); 9,7% moram sozinhos em 2015 e 

2017 e 6,5% em 2015 e 7% em 2017 com parentes. Traçando um diálogo com informações 

apresentadas acima, especificamente sobre o estado civil, compreendemos que o fato de 

morar com os pais está englobado na configuração do estado de solteiro, uma vez que em 

nosso país a cultura tem nos mostrado que os jovens tem permanecido por mais tempo na casa 

dos pais, e que um dos grandes motivos que tem levado à mudança de residência é a união 

com um(a) companheiro(a). 

No tocante à necessidade especial para atendimento, constatou-se que 7 alunos no 

ano de 2015 declararam ter esta condição, sendo que deste montante 4 estão relacionados à 

questões físicas, 2 alunos com baixa visão (não severa) e 1 aluno com deficiência auditiva 

leve. Em 2017, 46 alunos declararam que tem algum tipo de necessidade especial, sendo que 

14 estão relacionados às questões físicas, 25 alunos com baixa visão (não severa), 5 alunos 

com deficiência auditiva leve e 2 deficiência mental, neste último tipo, 1 deles deixou a 

Faculdade por decisão dele e dos pais. 

Esses alunos são assistidos pelas coordenações de curso, que os acompanham e 

encaminham para os atendimentos especiais da Instituição. 
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Gráfico 7: Possui alguma necessidade especial 

 

 

Os alunos com baixa visão enxergam com óculos. É recomendado a eles que sentem 

no centro da sala de aula, na primeira fileira, para ficarem próximos 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. 

O aluno com audição levemente comprometida é observado pelos professores, sendo 

orientado a sentar na primeira fileira para que o professor se relacione diretamente com ele. 

Os alunos com grau leve de problemas mentais estão atingindo um nível similar de 

aprendizagem em relação aos demais alunos. Entretanto, é compreensível ainda a demanda 

apresentada por mais tempo para realizar as atividades, assim como nas avaliações. 

Em continuidade aos dados do perfil, o gráfico abaixo apresenta a situação de ganho 

financeiro total dos estudantes, considerando todos os rendimentos da família: 
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Gráfico 8: Renda familiar dos estudantes 

 

 

Os dados informam que 64,8% dos alunos desta IES declararam ter rendimento até 3 

salários mínimos em 2015 e 68% em 2017. Enquanto 31% em 2015 e 28,5% em 2017 

declararam ter renda entre 3e10 salários mínimos em 2015 e 28,5% em 2017.Verifica-se que 

o montante maior se apresenta na primeira opção, o que corrobora às políticas governamentais 

de educação destinadas à classe mais necessitada da população. Esta informação pode ainda 

ser verificada quando indagados sobre como se manterão no curso em que estão matriculados, 

conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 9: Recurso utilizados para financiamento do curso 

 

 

Observa-se que 29,7% em 2015 e 27,7% em 2017 dos alunos contam com recursos 

próprios; 9,8% estudam por conta dos pais em 2015 e 12,8% em 2017; 9,2% contam com 

bolsa estudos em 2015 e 16,2% em 2017. Ainda cabe atenção para o percentual de 42% 

contam com o FIES em 2015 e 34,4% em 2017; o Prouni está presente em 9% em 2015 e 

2017. 

Constata-se que em 2017 ao somar o percentual de alunos que contam com bolsa de 

estudo/Convênios; FIES e PROUNI, somam 60%, sendo essa forma o principal meio 

encontrado pelos alunos para sua manutenção no ensino superior, ou seja, é a partir das 

políticas de governo para o ensino superior (FIES – PROUNI e ajuda por meio de Bolsas e 

Convênios diversos) que mantém a maioria no Ensino Superior. Depois, os alunos arcam com 

recursos próprios e renda dos pais. 

Em continuidade, indagou-se sobre a utilização de meios de transporte para o 

deslocamento até esta IES, o gráfico abaixo sintetiza a situação dos acadêmicos: 
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Gráfico 10: Meio de transporte utilizado pelos estudantes 

 

 

Observa-se, no gráfico acima, que 41,8% em 2015 e 46,7 em 2017 utilizam ônibus, 

28% utilizam carro tanto em 2015 como em 2017, 25,4 em 2015, um pouco menos em 2017, 

o percentual de 21% moto; 0,8% e 0,9% bicicleta e 3%, a pé nãos dois anos em análise. 

Verifica-se que em 2017, 53% dos alunos tem acesso ao local da Faculdade via 

carro, moto, bicicleta e a pé. Os demais, 47% chegam à Faculdade por meio de ônibus. 

Cabe atenção para o fato desta IES se localizar no Centro de Campo Grande/MS, 

muitos alunos saem do trabalho e vão direto para a Faculdade; os demais moram em bairros, 

porém, e mais uma vez, o local é de fácil acesso para o meio de transporte, ônibus chegar até lá. 

A seguir, os dados sobre a inserção dos alunos no mercado de trabalho: 
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Gráfico 11: Situação dos alunos frente o mercado de trabalhador 

 

 

Em relação ao trabalho, verifica-se que 26% dos estudantes em 2015 e 2017 

declararam trabalhar e contribuírem com o sustento da família; 22,7% em 2015 e 18,5% em 

2017 apontaram que trabalham e ainda recebem ajuda da família; 21,6% em 205 e 18% em 

2017 trabalham e se sustentam; 7,5% trabalham e são os principais provedores no sustento da 

família tanto em 2915 como em 2017; e 21,5% em 2015 e 28,9% em 2017 não trabalham e 

são financiados pela família. Somando os que possuem vínculos trabalhistas, tem-se o 

percentual de 78,5% em 2015 e 70,8% em 2017 dos estudantes empregados, observa-se uma 

redução de 8% de alunos empregados. 

Os dados sobre a escolaridade dos pais revelam que as mães avançaram mais nos 

estudos, conforme dados abaixo: 
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Gráfico 12: Escolaridade dos pais dos estudantes 

 

 

 

Considerando a leitura dos dois gráficos sobre a escolaridade do pai dos estudantes 

da Faculdade UNIGRAN CAPITAL chamam atenção ao fato de que 48% deles em 2015 e 

43% em 2017têm o Ensino Fundamental incompleto e completo. Já o percentual de mãe é 

43% em 2015 e também em 2017 nessa situação. Veja que o percentual em 2017 é de 43% de 

pai e mãe com Ensino Fundamental Destaca-se que em 2017, 7,7% não frequentou a escola. 
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O grau de escolaridade na etapa do Ensino Médio é de 31% de pai em 2015 e 2017 e 

de mãe, o percentual é de 35% em 2015 e 2017. O pai com Ensino Superior alcança em 2015 

e 2017, aproximadamente, 14% e de mãe alcança entre 17,5% e 18% nos respectivos anos de 

2015 e 2017. Conclui-se que o grau de escolaridade das mães é maior, mas tanto o pai como a 

mãe dos alunos tem percentual significativo na escolaridade de Ensino Fundamental. 

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 terem a oportunidade de frequentar a escola, mesmo considerando que o mínimo 

obrigatório no Brasil, desde 1996, o Ensino Fundamental é 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 0,762, ocupando a 10ª posição no ranking, conforme o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD/2014. 

Campo Grande está pontuado em IDH-M geral: 0.784; IDH - M Renda: 0.790; IDH-

M Longevidade 0.844 e IDH-Educação M 0.724. Essas pontuações colocam Campo Grande 

na posição de índice Médio em IDH-M, estando na 100º posição entre os municípios 

brasileiros. 

A Faculdade UNIGRAN CAPITAL quis saber se os alunos têm acesso à internet em 

suas casas. O gráfico abaixo apresenta os dados: 
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Gráfico 13: O acesso à Internet 

 

Constata-se, pelos dados acima, que a maioria, 84,2% em 2015 e 88% dos alunos em 

2017 acessa a Internet de suas residências. Em torno de 5% em 2015 e 2017 acessam do 

trabalho e apenas 4,8% acessam da Instituição nos anos investigados. Isso ocorre por que já se 

verificou, anteriormente, que 70,8% 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, no 

ano de 2017 corresponde a 84% deles. Enquanto que da escola privada são 16%. 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, do Estágio, 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, revelaram: 
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Gráfico 14: Motivação para a escolha da Faculdade 

 

O gráfico acima aponta para dois motivos principais dos estudantes escolherem esta 

IES para estudar: a qualidade de ensino que de 30,5% deles em 2015 agora em 2017 seu 

percentual é de 38% e em segundo lugar está a indicação do valor da mensalidade que era 

apontada por 31% em 205, em 2017 o percentual foi de 27%, reduzindo muito pouco, mas 

compensado na pontuação da qualidade do ensino. O terceiro motivo apontado pelos 

estudantes foi a localização da Instituição e depois a indicação de amigos e parentes e, por 

fim, 13% 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 51% em 2017. Esta IES tem 

desde o início de sua história em Campo Grande, aproximando de seus 10 anos de 

funcionamento, 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 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: 

 

30,57% 

15,86% 

31,26% 

10,16% 
12,15% 

38,31% 

11,31% 

27,48% 

9,18% 

13,71% 

Qualidade de
ensino

Localização Valor da
mensalidade

Curso de oferta
exclusivo (só aqui

tem o curso)

Recomendação
de parentes e/ou

amigos

Motivo que o levou a escolher a instituição 

2015

2017



47 

Gráfico 15: Participação em iniciativas e programas comunitários 

 

 

De acordo com o gráfico acima, 70,7% em 2015 e 74,3 em 2017 dos estudantes 

questionados afirmaram não participar de iniciativas e programas comunitários e participar 

por iniciativa própria apenas 12% em 2015 e 11% em 2017. Já 17,1% dos estudantes em 2015 

e 10% em 2017 apontaram participar por meio das atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa, 

planejadas em algumas disciplinas dos currículos dos cursos. 

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 articular 

mais com as atividades que realizam nas comunidades, levando inúmeras ações realizadas 

pelos cursos da área da saúde (Enfermagem, Biomedicina, Educação Física Bacharel, 

Radiologia, Nutrição e Psicologia). Também os demais cursos vão, no mínimo, quatro vezes 

ao ano conhecer a realidade no campo específico de formação, pesquisam e retornam por 

meio das atividades de extensão. Todos os cursos realizam atividades nas comunidades da 

periferia durante a realização das atividades de ensino. 

O perfil dos estudantes da UNIGRAN CAPITAL exige que esta instituição venha a 

contribuir na formação das novas gerações e no avanço do conhecimento humano, além de 

focar a formação profissional na integração entre teoria e prática. 
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Indagados sobre sua preferência para o lazer obteve-se os dados abaixo apresentados 

no gráfico. 

Gráfico 16: Entre as atividades artístico-culturais listadas, qual constitui sua preferência para o 

lazer? 

 

 

Verifica-se que tanto em 2015 como em 2017, o lazer preferido pelos alunos é o 

cinema, depois shows musicais, dança e espetáculos teatrais. Isso reflete a cidade que tem 

poucos lazeres citados por eles, ficam mais assistidos pela TV.  

2.2 APRESENTAÇÃO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

PERTINENTES A CADA EIXO/DIMENSÃO 

Nesta parte do Relatório serão analisados os cinco eixos e respectivas dimensões 

indicadas pelo SINAES, já citados anteriormente e vivenciados pela Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL. Tem como finalidade 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 

51,81% 

4,59% 

15,63% 
13,22% 14,75% 

57,44% 

4,46% 

13,71% 12,13% 12,27% 

Cinema Espetáculos
teatrais

Shows musicais Dança Nenhuma

Preferências para o lazer 

2015

2017
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autoavaliação institucional, a partir de um processo coletivo de reflexão-ação sobre a 

identidade da Instituição e seu PDI. 

Em um processo de avaliação, busca-se identificar os elementos presentes em uma 

dada realidade. Neste caso, o desafio é descrever, analisar e identificar a qualidade do 

funcionamento das diversas ações pedagógicas e administrativas que a IES realiza. 

Considerando-se esse aspecto, o processo de autoavaliação utilizado visa contemplar aspectos 

qualitativos e quantitativos que têm o objetivo de dar ao trabalho da CPA credibilidade e 

fidedignidade. 

2.2.1 Eixo 1 –Dimensão 8: Planejamento e avaliação institucional 

A Comissão própria de Avaliação avalia e se necessário adequa o Projeto de 

Autoavaliação anualmente, assim como o Plano Estratégico de realização, o qual consta neste 

Relatório da Introdução. 

A avaliação institucional é um instrumento de planejamento e de ações acadêmico-

administrativas de melhoria institucional. Após análise dos dados, traça-se um Plano de 

Melhoria para a Gestão trabalhar tanto nos aspectos pedagógicos como administrativo. 

Assim, consolida-se a avaliação institucional como um instrumento de gestão, assim 

como permite à IES produzir conhecimentos, identificar os problemas e deficiências, evoluir 

pedagogicamente em sua atuação junto à comunidade interna e externa, julgando o seu 

compromisso social e relevância científica e prestando contas à sociedade. Segundo o Sinaes 

(2009), essas são as funções mais importantes da autoavaliação: 

[...] produzir conhecimentos, pôr em questão a realização das finalidades 

essenciais, identificar as causalidades dos problemas e deficiências, 

aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional dos 

professores, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com o entorno 

social e a comunidade mais ampla, julgar acerca da relevância científica e 

social de suas atividades e seus produtos, prestar contas à sociedade, 

justificar publicamente sua existência e fornecer todas as informações que 

sejam necessárias ao conhecimento do Estado e da população [...] (SINAES, 

2009,p. 106). 

A participação da comunidade acadêmica na Autoavaliação é uma conquista, o que 

se denomina “cultura avaliativa”, isso é construído no interior de um processo, pois o aluno 

precisa perceber que tem voz, que é ouvido, considerado. Isso é bastante complexo. 
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Aluno Avalia: 

Os estudantes, questionados sobre o seu conhecimento em relação aos resultados da 

Avaliação Institucional e se eles conheciam as mudanças ocorridas com os resultados da 

avaliação, responderam: 

Quadro 6: Conhecimento da Avaliação Institucional e Ouvidoria - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 

Péssimo 

% 

Fraco 

% 

Regular 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Enfermagem 5.36 12.50 12.50 12.50 41.07 16.07 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 9.00 4.00 7.00 18.00 45.00 17.00 

Educação Física – (Lic.) 6.86 9.80 6.86 18.63 42.16 15.69 

Administração 11.54 3.85 0.00 15.38 46.15 23.08 

Tecnologia em Radiologia 5.06 2.53 3.80 13.92 44.30 30.38 

Educação Física – (Bach.) 8.94 7.32 5.69 18.70 45.53 13.82 

Ciências Contábeis 11.43 0.00 2.86 20.00 28.57 37.14 

Psicologia 12.16 5.88 13.33 18.04 37.65 12.94 

Arquitetura e Urbanismo 18.18 0.00 18.18 13.64 36.36 13.64 

Tecnologia em Gestão Ambiental 12.50 0.00 6.25 12.50 43.75 25.00 

Biomedicina 13.51 3.60 6.31 15.32 45.05 16.22 

Nutrição 3.70 0.00 18.52 22.22 40.74 14.81 

Tecnologia em Design de 

Interiores 7.14 0.00 14.29 14.29 42.86 21.43 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, Campo Grande- MS, 2016-2.  

 

Cabe atenção para o fato de que em 2015, o percentual de 54% a 76% dos alunos 

pontuaram os critérios “Excelente” e “Bom” ao serem questionados sobre o conhecimento da 

Avaliação Institucional (questionários e resultados) e Ouvidoria; em 2016, 69,74% a 88,64% 

dos alunos pontuaram esses mesmos critérios, mostrando avanços significativos pois, a 

maioria deles, conheciam os resultados da Avaliação Interna, assim como sabem das 

mudanças ocorridas na esfera pedagógica e de infraestrutura. 

Em 2017 esse mesmo questionamento resultou em 58% a 70% nessa pontuação nos 

critérios “Excelente” e “Bom”, reduzindo a amostragem de conhecimento em relação a 2015 e 

2016. Isso significa que o trabalho de conscientização para fazer a diferença tem que ser 

contínuo e insistente. Em 2015 e 2016, os alunos foram levados ao Laboratório de Informática 

para realizarem a Avaliação Institucional, sem caráter de obrigatoriedade; mas com um 

professor acompanhando, já em 2017 realizou-se a sensibilização com veemência, sem levá-

los ao Laboratório. O resultado reduziu um pouco, nada que prejudique a leitura dos dados. 

Isso não exime a responsabilidade de todos os professores, líderes de sala, 

coordenadores, direção e CPA em continuar o trabalho de transformar a Autoavaliação 
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Institucional em uma cultura necessária e impulsionadora das melhorias institucionais 

administrativas, pedagógicas e de infraestrutura. 

Observa-se, ainda no quadro acima, que entre 12% a 22% dos alunos em 2017, 

pontuaram o critério “REGULAR” para o questionamento em conhecer a avaliação interna e 

seus resultados; em 2016, obteve-se de 6% a 20% dos alunos dos cursos pontuaram esse 

critério para esse questionamento. Em 2015 os percentuais ficaram entre 8% a 25% nesse 

critério. Essa caminhada revela que 2017 pontua melhor do que 2015 e reduz em relação a 

2016. Significa que falta trabalhar, principalmente os resultados, para além do banner e 

reunião com os líderes de sala. 

Os cursos de Gestão Ambiental, Educação Física (Bacharelado), Ciências Contábeis, 

Administração, Psicologia, Biomedicina e, principalmente, Arquitetura e Urbanismo, 

precisam de atenção especial na apresentação dos resultados e informações sobre a Avaliação 

Institucional, pois têm percentual significativo que desconhecem a Avaliação. Dando 

continuidade à análise, observa-se que a CPA, os coordenadores de curso, os professores e 

líderes de sala precisam fortalecera participação na Autoavaliação com qualidade, 

intensificando a comunicação/informação sobre a Avaliação Institucional.  

De modo geral constata-se que a IES está em processo de implantar a cultura da 

avaliação, visando melhorias houve melhorias na oferta de educação de qualidade como prevê 

sua Missão. 

Aluno de Pós-Graduação avalia:  

Quadro 7: Conhecimento da Avaliação Institucional - 2017 - (%) 

Cursos Excelente Bom Regular Fraco Péssimo 
NSA - Não se 

aplica/desconhece 

Pós-Graduação 26,00 49,80 7,60 4,05 1,50 11,05 

 

Verifica-se que o percentual de 75,8% dos alunos de Pós-Graduação em 2017 

pontuaram conhecer a Avaliação Institucional, porém, 11% deles desconhecem e 13% 

pontuaram os critérios “Regular, Fraco e Péssimo. Os dados indicam necessidade de maior 

diálogo com os alunos da Pós e também deixar a ferramenta de avaliação no sistema 

permanentemente aberta. Em 2016, o percentual de 71,1% dos cursistas pontuaram os 

critérios “Muito Bom” e “Bom”, o que significa que a maioria tem conhecimento, mas há 
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espaço para apresentar melhor essa ação da Instituição em cumprimento às normatizações do 

MEC. Verifica-se que 10% conhecem pouco, pontuando “Regular”, e 11,7% desconheciam.  

Em relação a 2015, o índice do critério “Muito Bom e “Bom” foi 2% maior, isso se 

deve porque uma turma de 2016 iniciou a Pós-Graduação, praticamente junto ao período de 

avaliação e justificou não ter conhecimentos necessários para julgar o curso e Instituição, o 

que foi aceito. No entanto, 7,03% foi o percentual atribuído aos critérios “Fraco” e “Péssimo”. 

Na Pós-Graduação é preciso de chamado, pois o aluno frequenta a Instituição durante 

10 meses, ficando impossível de eles acompanharem os impactos em uma série histórica. 

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 reverta em melhorias durante o ano.  

Professor de Graduação Avalia:  

Participaram da avaliação interna no ano de 2017, 71% dos 113 professores da 

Faculdade UNIGRAN CAPITAL.  

Quadro 8: Conhecimento da Avaliação Institucional (questionários e resultados) e Ouvidoria -  

2017 - (%) 

A. Excelente 52 65,00 

B. Bom 23 28,75 

C. Regular 4 5,00 

D. Fraco 0 0,00 

E. Péssimo 0 0,00  

F. NSA (Não se aplica/desconhece). 1 1,25 

Total 80 100,00  

 

Observa-se que 93,35% dos professores que realizaram a avaliação em 2017 

afirmaram, por meio dos critérios “Muito Bom e “Bom” que conhecem a Avaliação 

Institucional, seus questionários, os propósitos, os resultados e as mudanças realizadas pela 

Instituição, assim como as adequações nos PPCs de curso. Conhecem também a Ouvidoria 

enquanto um instrumento de comunicação direto com a Direção da IES. Em 2016, esse 

percentual foi de 92,7% e em 2015 foi de 87,3%.  

Conforme já se mencionou, a participação tem sido suficiente para informar sobre a 

qualidade de formação oferecida, assim como especificidades valorizadas na construção e 
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reconstrução dos projetos pedagógicos dos cursos e ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Professor de Pós-Graduação Lato Sensu Avalia: 

Quadro 9: Conhece as razões da realização da autoavaliação da UNIGRAN CAPITAL? 

A. Excelente 18 90,00 % 

B. Bom 02 10,00% 

C. Regular 00 ─ 

D. Fraco 00 ─ 

E. Péssimo 00 ─ 

F. NSA (Não se aplica/Desconhece). 00 ─ 

Total 20 100 % 

 

Em 2017 participaram da Autoavaliação, 83,33% do total de 24 professores de Pós-

Graduação, em 2016, (57,14%) e 100% dos professores em 2015 participaram da 

Autoavaliação, afirmando conhecerem os propósitos da Avaliação Institucional e perceberam 

as mudanças devido aos resultados da avaliação. Constatou-se aqui uma redução no número 

de professores que participaram da Avaliação institucional em relação ao ano de 2015, 

quando os 32 professores (100%) responderam os questionários. Fica a necessidade de 

trabalhar com o sistema aberto por mais tempo para que os professores, que alegaram falta de 

tempo, possam responder os questionários. 

Coordenadores avaliam: 

Quadro10: Conhecimento da Avaliação Institucional (questionários e resultados) e Ouvidoria - 

% - 2017 

Ano 2015 2016 2017 

A. Excelente 44,6 55,6 75,00  

B. Bom 55,4 44,4 25,00 

Total 100,00 100,00 100,00  

 

Participaram da avaliação 100% dos coordenadores de cursos da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL nos anos de 2015, 2016 e 2017. Questionados sobre a sua participação 

nas discussões com a CPA, Gestão Institucional, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de 
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Curso em relação aos resultados da Autoavaliação, observa avanços progressivos no critério 

“Excelente”, de 44,6% em 2016 para 75% em 2017. 

Como eles participam ativamente das discussões dos resultados gerais desta 

avaliação e são convidados a discutirem os dados específicos da Pós-Graduação, há espaço 

para ampliar o diálogo e coletar as sugestões de melhorias. 

Abaixo apresentamos a síntese do movimento da CPA em 2017 e propostas para 

2018, com base nas análises nada série histórica de 2015 a 2017.  

Síntese avaliativa do Eixo 1 – Dimensão 8: Planejamento e avaliação 

institucional:  

Contextualização 

Esta Avaliação Institucional fecha o ciclo de 3 anos em que a Comissão Própria de 

Avaliação conduziu utilizando os mesmos instrumentos avaliativos para uma análise 

comparativa dos dados coletados. É, propósito da Faculdade Unigran Capital utilizar, cada vez 

mais, os resultados da prática avaliativa enquanto 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. 

Objetivo 

Apresentar as contribuições do processo avaliativo e as proposições para o ano de 

2018 do Eixo 1 – Dimensão 8: Planejamento e Avaliação. 

Quadro11: Avaliação e proposições da Avaliação Institucional 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas/2018 
Fragilidades Potencialidades 

-Discutir os 

questionários e 

adequá-los às 

atuais 

necessidades. 

- Analisar e 

refletir os 

resultados da 

avaliação interna, 

enquanto uma 

ferramenta capaz 

de gerar dados 

que indicam 

mudanças no 

plano pedagógico, 

- Realização de 

encontros com os 

líderes de sala e avisos 

em sala de aula pelos 

coordenadores e 

professores para 

explicar a importância 

da Autoavaliação. 

- Execução do Plano de 

Autoavaliação. 

-Análise dos resultados 

do ano de 2015 – 2016 

e 2017. 

 

- Reuniões coletivas 

A resistência dos 

discentes 

emparticipar da 

Autoavaliação 

Institucional. 

 

A tabulação dos 

dados pelo 

Departamento de 

Informática da 

IES. 

 

 

 

O compromisso de 

todos membros da 

CPA, além dos 

gestores e 

coordenadores de 

Curso e respectivos 

NDE(s) no 

processo de 

Autoavaliação. 

 

 

A responsabilidade 

de todos os 

coordenadores de 

Curso juntamente 

- Apresentação e 

postagem no site desta 

IES no primeiro trimestre 

de 2018 do Relatório Final 

da Autoavaliação 

Institucional. 

- Reformulação dos 

questionários juntamente 

com a Direção Geral 

Coordenadores de Ensino 

e Extensão e de Pesquisa, 

coordenadores de curso e 

respectivos NDE(s). 

 

- Solicitação de melhorias 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas/2018 
Fragilidades Potencialidades 

administrativo e 

na infraestrutura. 

 

 

-Capacitar os 

funcionários em 

computação 

básica para 

lidarem com o 

site da IES. 

 

 

para discussão do 

Relatório da CPA com 

todos os gestores da 

IES, funcionários e 

líderes discentes. 

 

- Elaboração dos planos 

de melhoria pelos 

NDE(s) de cada curso. 

 

- 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. 

 

 

-Continuação do 

acompanhamento , 

através da CPA, 

Diretoria Geral e 

Coordenação de Ensino 

e Extensão das 

avaliações e externa 

dos Cursos de 

Graduação em relação 

à avaliação do ENADE. 

com seus NDE(s) e 

colegiados em 

considerar os 

resultados da 

Autoavaliação na 

adequação dos 

PPC(s) . 

 

Compromisso dos 

gestores e da 

mantenedora em 

planejar e investir 

na melhoria do 

funcionamento da 

IES tanto na parte 

pedagógica como 

administrativa. 

 

A elaboração do 

Plano de Melhoria 

pelos NDEs dos 

cursos e da 

Instituição pela 

CPA, juntamente 

com os gestores. 

 

na tabulação dos dados ao 

Departamento de 

Informática. 

 

- Intensificação da 

sensibilização dos 

discentes, docentes, 

coordenadores e 

funcionários para os 

objetivos da avaliação 

interna orientada pelas 

dimensões do SINAES, 

melhorando a participação 

e ampliando a qualidade 

das respostas dos 

questionários online. 

 

- Realização de reunião 

com os calouros, líderes 

de sala, alunos e 

professores da Graduação 

e da Pós-Graduação para 

explicar a necessidade e a 

importância de todos 

participarem da 

Autoavaliação e 

apresentação dos 

questionários, assim como 

a intenção da IES na 

coleta de dados no ano de 

2018. 

 

Realização da avaliação 

interna de 2018 o Plano 

Estratégico, envolvendo 

os gestores, alunos, NDEs 

e Colegiados de Curso, 

professores e alunos da 

Graduação e Pós-

Graduação de acordo com 

o Planejamento 

Estratégico. 

 

Verifica-se que a Autoavaliação nessa dimensão planeja e dialoga com todos os 

segmentos da IES, portanto é conduzida pelo Planejamento Estratégico participativo. São 

momentos em que a Comissão Própria de Avaliação dialoga com todos os segmentos da IES, pois 

a sua composição já os contempla frente às dez dimensões do SINAES, pois há uma inter-relação 

que se evidencia no percurso do processo de autoavaliação da IES. Os dados coletados neste 

Eixo1, Dimensão 8: Planejamento e Avaliação indicam que a Instituição caminha muito bem no 

convencimento dos segmentos a realizarem a avaliação, mas está em processo, conforme já se 

pronunciou anteriormente, leva tempo, é um processo histórico, pois vivemos em uma sociedade 
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em que grande parte da população está desacreditada da importância da participação, quase 

sempre abandonadas após a conclusão das políticas pensadas coletivamente. 

2.2.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional - Dimensão 1: missão e plano de 

desenvolvimento institucional (PDI); e Dimensão 3: responsabilidade social da 

instituição. 

2.2.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

A autoavaliação abrangendo a Dimensão 1, Missão e PDI oferece para a Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL oportunidade de reflexão da realidade imediata, porém pensada na 

inserção ampla do ensino superior na sociedade contemporânea, obrigando a se abrir a novos 

desafios e novas soluções.  

Esta IES 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 período de 2016-2020, bem como as ações voltadas para o ensino, a pesquisa, a 

extensão e a pós-graduação. 

As discussões dos resultados da Autoavaliação Institucional contribuíram nas 

constantes adequações, inclusive em 2017, a Missão recebeu um enxugamento no texto que 

sem alterar a mensagem ficou mais concisa, assim como atualização do PDI inteiro dado as 

novas normatizações e crescimento da IES. 

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 em correspondência com a prática, se comprometendo com o 

avanço e transformações da realidade local. 

As reflexões e a definição das metas na elaboração do PDI 2016-2020 apresentadas 

ao longo do documento, confirmam o compromisso que a Instituição possui na busca de uma 

prática pedagógica pautada no conhecimento científico a fim de continuar crescendo como 

instituição educativa, inclusiva e com os melhores resultados aferidos nas avaliações internas 

e externas. Para tanto, os investimentos contínuos no que tange a dimensão didático-
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pedagógica, corpo docente, infraestrutura física, e também as orientações legais das 

normatizações da educação superior, estão inseridas em todas as ações de ensino, pesquisa, 

extensão e pós-graduação desta Faculdade para garantir que os alunos e egressos tenham uma 

FORMAÇÃO PARA A VIDA. 

A CPA, como nos anos anteriores a 2017, participou de várias reuniões de avaliação 

do PDI, coordenadas pela Direção Geral. Com mais veemência a partir do segundo semestre 

de 2016 a Direção Geral realizou várias reuniões de levantamento de dados, análise e 

reflexão, estudos e discussões, juntamente com os NDEs de cada Curso, que também avaliou 

o PPC e traçou metas e ações estratégicas para a reformulação do Curso tendo em vista a 

proposta do PDI e PPI e dados da Avaliação Institucional interna e externa.  

A CPA observou que há 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 CC 

4,0, assim como a pontuação da avaliação externa do Curso de Educação Física que foi 4,0, 

elevando CGC da Instituição para 4,0. Também no ano de 2016 recebeu Comissão para 

autorização dos cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Tecnológico em Designer 

de Interiores, ambos com pontuação 4,0. Foi autorizado também o Curso de Bacharel em 

Nutrição, dispensado de visita de avaliação do INEP, tendo em vista o atendimento aos 

critérios estabelecidos na Instrução Normativa SERES/MEC nº 4/2013. 

Em 2017 foi autorizado o Curso de Fisioterapia por meio da Portaria nº 238, de 30 de 

março de 2017, dispensado de visita de avaliação do INEP, tendo em vista o atendimento aos 

critérios estabelecidos na Instrução Normativa SERES/MEC nº 4/2013. 

Assim, observa-se total integração entre os Projetos Pedagógicos dos Cursos, pois 

estes cumprem as Diretrizes Nacionais de Curso e demais normatizações, as políticas 

institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão postas no PDI e PPI, assim como a 

Pós-Graduação Lato Sensu.  

Dessa forma, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PDI confirma 

que foram cumpridas nos anos de 2015 a 2017 e se propõe a novos desafios, estabelecendo 

outras metas e ações a serem implementadas em 2018, não perdendo de vista o período do 

PDI de 2016 a 2020. 

O compromisso desta Instituição firmado em sua Missão é: 
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Promover a educação superior de excelência para a sociedade e o 

desenvolvimento local, regional e global, de maneira criativa, inovadora, 

empreendedora e sustentável, sob os princípios da democracia, da ética e da 

justiça social. 

Os esforços são constantes na busca do cumprimento desse compromisso. No ano de 

2017, os referenciais de qualidade aferidos pelos cursos de graduação autorizados e 

reconhecidos pelas comissões designadas in loco pelo Ministério da Educação (MEC/Inep), 

além dos outros indicadores como o Enade e avaliação institucional, conferem níveis de 

excelência à UNIGRAN Capital, inclusive pelo conceito 4 no IGC/2015 (IGC – Continuo: 

3.47), posicionando-a como melhor IES privada de Campo Grande. 

Para reforçar a comunicação com todas as pessoas que circulam no 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)2 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. 

Os princípios da missão institucional, assim como seus objetivos e valores, permeiam 

os Projetos Pedagógicos de cada curso, mas para concretizá-los 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 e por metodologias ativas.  

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. 

                                                 
2
 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 de Graduação Avalia: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional: 

O quadro abaixo traz uma síntese da avaliação dos estudantes sobre o seu 

entendimento do texto que expressa a missão da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, e se 

eles a reconhecem presente nas atividades acadêmicas. 

Quadro 12: Conhecimento do aluno de Graduação sobre a Missão e PDI da UNIGRAN Capital 

- 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 1.79 1.79 7.14 17.86 48.21 23.21 

Tecnologia em Estética e Cosmética 5.00 3.00 2.00 11.00 46.00 33.00 

Educação Física (Lic.) 5.88 3.92 3.92 13.73 45.10 27.45 

Administração 3.85 0.00 0.00 15.38 26.92 53.85 

Tecnologia em Radiologia 1.27 0.00 3.80 18.99 40.51 35.44 

Educação Física - Bacharelado 3.25 4.88 9.76 20.33 39.02 22.76 

Ciências Contábeis 0.00 0.00 2.86 17.14 22.86 57.14 

Psicologia 9.77 1.95 10.55 22.66 37.50 17.58 

Arquitetura e Urbanismo 18.18 4.55 13.64 4.55 36.36 22.73 

Tecnologia em Gestão Ambiental 6.25 0.00 6.25 6.25 31.25 50.00 

Biomedicina 7.21 0.00 10.81 10.81 37.84 33.33 

Nutrição 11.11 7.41 11.11 14.81 37.04 18.52 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 0.00 7.14 14.29 50.00 28.57 

 

Em 2017, 55% a 81%, dos estudantes de todos os cursos atribuíram os critérios 

máximos de pontuação, “Muito Bom” e Bom”, confirmando que compreendem 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. Esses índices em 2015 ficaram entre 70% a 

86% dos estudantes e em 2016 74% a 91%. De 2015 para 2016 houve aumento nos 

percentuais de conhecimento da Missão nos critérios “Muito Bom e Bom” e em 2017 diminui. 

Os cursos novos como Arquitetura e Nutrição precisam de um trabalho direto sobre 

PDI com os alunos, são cursos que participaram da Autoavaliação pela primeira vez. No 

entanto cabe observar, que os alunos do Curso de Arquitetura têm contribuído muito com a 

gestão do Curso e da Instituição em geral por meio da “Ouvidoria”. Perguntados sobre a 

participação na Avaliação Institucional afirmaram não acreditar que a Instituição lê e analisa, 

preferem ser ouvidos presencialmente pelo Diretor Geral da IES. O Curso de Psicologia já 

vem desde 2015 com participação menor do que os demais cursos, mas acima de 50% 
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pontuam conhecer a Missão da Instituição. Os dados de 2017 indica a necessidade mais 

intensa de sensibilização. O Curso de Gestão ambiental cresceu em 2017 em relação aos 

demais e 81% declarou conhecer a Missão Institucional. 

Verifica-se que os resultados dos três anos mostram que o conhecimento da Missão 

passa de 50% dos alunos participantes. Há reconhecimento 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 de Psicologia, CST Radiologia, Educação 

Física (Bacharelado e Licenciatura), Nutrição e CST Design de Interiores. Também os 

percentuais de alunos que desconhecem dos cursos de Arquitetura e Nutrição precisam ser 

considerados.  

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 e capacidade inovadora quando chegar ao mercado de trabalho, exige 

da IES um vigiar constante de toda sua estrutura pedagógica e administrativa, professores de 

excelência para enfrentar o jovem e o adulto que trabalham. Também está presente a 

preocupação com a formação básica dos alunos, em sua maioria advindos da 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. 
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Aluno de Pós-Graduação avalia Missão da FACULDADE UNIGRAN 

CAPITAL: 

Quadro 13: Conhecimento sobre a missão e PDI da instituição - 2017 - (%)  

Conhecimento sobre a Missão da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL (%) 

A. Excelente  61 50,83  

B. Bom  43 35,83  

C. Regular  08 6,67  

D. Fraco  03 2,51  

E. Péssimo  00 0,00  

F. NSA (Não se aplica/Desconhece).  05  4,16 

Total 120 100,00 

 

Dos 240 cursistas, 50% dos cursistas da Pós-Graduação do ano de 2017 participaram, 

da avaliação e o percentual de 86,6% afirma conhecer a Missão e PDI Institucional. Esse dado 

avançou em relação a 2015 e 2016. Em 2015, que contava apenas com 15 cursista, 62% deles 

conheciam o PDI e Missão Institucional. Em 2016, o percentual de 76,5% dos cursistas 

confirma conhecer a Missão e PDI. Portanto, é um critério essencial para que a Instituição 

seja transparente em seus propósitos e só tem crescido a atenção dos cursistas para 

conhecerem a Instituição. 

Como 12,5% e 4,5% apontaram Regular e desconhecimento do processo de 

avaliação institucional, há espaço para trabalhar com os cursistas da Pós Graduação, o PDI e 

Missão no início do Curso. Sabe-se que a Missão proporciona visibilidade do compromisso de 

formação ofertada pela IES, retrata a identidade e alinha os valores organizacionais com a 

educação oferecida. 

Este dado levou a um trabalho intenso por parte da Coordenação da Pós-Graduação 

na chegada dos cursistas, o que deu resultado positivo em 2016 e mais ainda em 2017, mas 

como já se anunciou é continuo o trabalho de conscientização dos cursistas para êxito na 

participação e maior grau de conhecimento do funcionamento e propósitos desta IES. 

Professor da Graduação Avalia: Missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional: 

Em 2017, o percentual de 100% dos professores de Graduação avaliaram conhecer a 

Missão Institucional e 82,5% dos 80 professores que participaram da Autoavaliação afirmam 
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conhecer o PDI, porém 17% pontuaram “Regular e Fraco”, conforme pode se verificar no 

quadro abaixo. 

Quadro 14: Conhecimento dos professores do Plano de Desenvolvimento Institucional e da 

Missão Institucional 

 

No ano de 2017, o conhecimento por parte dos professores, avançou na pontuação 

“Regular e Fraco” para o questionamento, “conhecimento do PDI”, em relação a 2016, 

embora o percentual não seja preocupante, há necessidade de os coordenadores e a Direção 

Geral repassarem uma síntese do PDI e ao mesmo tempo incentivarem os professores, 

principalmente dos cursos de Enfermagem, Psicologia, Educação Física (Lic. e Bach.), 

Administração e Arquitetura e Urbanismo, a conhecerem o PDI, embora este tenha sido 

elaborado em coletividade. No entanto, neste ano de 2017, o PDI foi adequado, considerando 

todas as normatizações novas de 2017 e os resultados da Autoavaliação. 

Em relação à Missão da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, esta é totalmente 

conhecida, 100% dos professores pontuaram “Excelente e Bom”. No ano de 2015; 2016 e 

2017. O reconhecimento da Missão foi totalmente apontado por todos os professores na série 

histórica estudada. 

Professor da Pós-Graduação avalia: Missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional: 

Tanto em 2017 como em 2016 e 2015, todos os professores da Pós-Graduação 

afirmaram conhecer a missão e o PDI 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 fazem, principalmente em seu corpo docente. 

Conhecimento sobre o PDI da Faculdade 

UNIGRAN Capital - % 

 Conhecimento sobre a Missão da Faculdade 

UNIGRAN Capital - % 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00 

 1. NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 0 0.00 

2. Péssimo 0 0.00  2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 2 2,25  3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 12 15.00  4. Regular 0 0.00 

5. Bom 31 38,75  5. Bom 35 43,75 

6. Muito bom 35 43,75  6. Muito bom 45 56,25 

  80 100.00    80    100.00 
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Coordenador Avalia: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

O percentual de 100% dos coordenadores conhece e compreende a Missão, assim 

como o PDI. Essas afirmações estão postas tanto para o ano de 2015, como para o ano de 

2016 e 2017. Esse resultado era esperado uma vez que as decisões a serem tomadas e a 

avaliação do PDI é realizada juntamente com todos os NDEs dos cursos. 

Síntese da Avaliação e Proposições da Avaliação Institucional: Missão e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional: 

Objetivos Gerais:  

 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 15: Avaliação e Proposições da Avaliação Institucional: Missão e o Plano de 

Desenvolvimento institucional 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas/2018 
Fragilidades Potencialidades 

Avaliar a 

Articulação 

entre o PDI e o 

PPI nas 

Políticas de 

Ensino, 

abrangendo os 

PPCs de curso. 

 

 

Consolidar a 

articulação 

entre PDI e 

PPC. 

Realização de reuniões 

para avaliação do PDI que 

foi refeito em 2016 e em 

2017, a elaboração dos 

Planos estratégicos de 

Curso fechou a articulação 

do PDI e PPC. 

 

- Reuniões entre Direção 

Geral, CPA e Coordenação 

de Curso com seus 

respectivos NDE(s) para 

traçar novo roteiro do PPC, 

considerando todos os 

Complexidade e 

extensão do tema. 

 

 

 

 

-Imagem 

institucional; 

- Corpo docente, 

técnicos 

administrativos 

qualificados; 

- Gestão democrática 

e participativa. 

 - Oportunidades de 

discussão e tomada de 

decisão em conjunto 

junto a Direção Geral. 

 

--Fundamentação do 

- Reunião com os NDEs 

de todos os cursos para 

estudos do PDI e PPI e 

reformulação do PPC 

de cada curso. 

- Adequação dos planos 

estratégicos de Curso 

conforme itens 

considerados no PDI. 

 

-Estudos sistemáticos 

das políticas que 

orientam oPDI/PPI – 

2016 a 2020, e 

Conhecimento sobre a Missão da Faculdade 

UNIGRAN Capital - % 

 Conhecimento sobre o PDI da Faculdade UNIGRAN 

Capital - % 

1. NSA (Não se aplica/ 

Desconhece) 0 0.00 

 1. NSA (Não se aplica/ 

Desconhece) 0 0.00 

2. Péssimo 0 0.00  2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00  3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 0 0.00  4. Regular 0 0.00 

5. Bom 2 16.67  5. Bom 2 16.67 

6. Muito bom 10 83.33  6. Muito bom 10 83.33 

  12 100.00    12 100.00 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas/2018 
Fragilidades Potencialidades 

passos do PDI, ou seja um 

desdobramento a nível de 

cada curso. 

 

 

-Encontros semestrais dos 

NDEs e Colegiados de 

curso para estudos e 

discussão da necessidade 

de adequação dos 

planejamentos de ensino, 

juntamente com os 

professores 

-Encontros semestrais dos 

NDEs e Colegiados de 

curso para estudos e 

discussão da necessidade 

de adequação dos 

planejamentos de ensino, 

juntamente com os 

professores. 

- Capacitação: 

Metodologias Ativas 

- Capacitação: Ouvidoria e 

Avaliação Institucional 

Interna. 

 

 
 

PPI: expressa uma 

visão de mundo 

contemporâneo e do 

papel da educação 

superior em face da 

nova conjuntura 

globalizada e 

tecnológica, ao 

mesmo tempo em que 

explicita, de modo 

abrangente, o papel 

da IES e sua 

contribuição social 

nos âmbitos local, 

regional e nacional. 

- Integração da 

Coordenação de 

Ensino e Extensão 

com os NDE(s) de 

todos os cursos. 

adequação dos PPCs e 

Planos de Ensino. 

-Capacitação do Pessoal 

Administrativo  

- Palestras: 

1)Aportes históricos e 

culturais à Educação 

2) Avaliação 

Institucional e 

Ouvidoria na Avaliação 

Institucional . 

3) Trabalho docente: 

dimensões de interações 

humanas 

4) O Ensino e a 

Extensão na UNIGRAN 

CAPITAL 

5)A Pesquisa e a Pós 

Graduação na 

UNIGRAN CAPITAL 

- Curso: Metodologias 

Ativas : uma 

possibilidade de 

qualificar e inovar o 

ensino. 

-Continuidade dos 

encontros semestrais 

dos NDEs e Colegiados 

de curso para estudos e 

discussão da 

necessidade de 

adequação dos 

planejamentos de 

ensino, juntamente com 

os professores.  

Potencializar a 

articulação 

entre o PDI e o 

PPI nos 

projetos de 

Pesquisa e 

Extensão. 

 

-Reunião de estudo para 

definição de novos projetos 

contemplando a iniciação 

científica. 

- Estudantes, em 

maioria, trabalham 

e não tem tempo 

para participar da 

Iniciação Científica. 

-O ensino pautado nas 

metodologias ativas 

provocam a pesquisa. 

 

-Cobrança de Artigo 

Científico nos cursos 

que exigem o 

Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

- A presença de um 

coordenador de 

pesquisa e Pós-

Graduaçãopara 

organizar e liderar a 

pesquisa na 

Faculdade. 

Reuniões com os NDEs 

e colegiados de curso 

para discutir a 

metodologia de estudo 

de caso e resoluções de 

problemas, 

incentivando a pesquisa 

 

Dar continuidade à 

pesquisa, no ano de 

2017, incentivar os 

docentes na elaboração 

de projetos e temas de 

seu interesse. 

- Cadastrar naCAPES 

os projetos de pesquisa. 

 - Discutir com todos os 

docentes a 

regulamentação e os 

meios materiais para o 



65 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas/2018 
Fragilidades Potencialidades 

apoio à pesquisae à 

Iniciação Científica da 

IES.  

Fortalecer a 

articulação 

entre o PDI e o 

PPI nas 

Políticas de 

Gestão 

Acadêmica 

 

-Encontros semestrais, por 

curso, entre a Direção 

Geral, Coordenação de 

Ensino e Extensão e NDE 

de curso. 

 

 

-Encontro regulares entre a 

Direção Geral e 

Coordenação de Pós-

Graduação com os 

coordenadores de cada 

curso para providenciar 

condições de 

funcionamento dos cursos 

ofertados. 

 

-A complexidade 

que envolve a oferta 

de formação de 

excelência ao 

trabalhador que 

espera uma 

formação mais 

prática. 

 

-Não há o hábito de 

se formar grupos de 

estudos entre os 

estudantes fora do 

ambiente da IES 

nos finais de 

semana. 

 

- A dificuldade de 

dedicação aos 

estudos para além 

da sala de aula. 

 

-Maior envolvimento 

de todos os 

segmentos da 

Faculdade com as 

metas e valores da 

Instituição. 

-Sistematização de 

ações de forma 

integradora com 

todos os cursos. 

-Interesse da gestão 

da mantenedora em 

estar próximos de 

todos, inclusive dos 

estudantes, 

dialogando sempre 

que necessário.  

 

Reunião semanal da 

Gestão Geral e 

Coordenação de Ensino 

e Extensão e NDE de 

curso para  

Apresentação da forma 

como a IES pretende 

concretizar seu projeto 

educacional, também, 

reavaliar as metas a 

serem alcançadas nos 

períodos de tempo 

definidos, e os recursos 

humanos e materiais 

necessários à 

manutenção e ao 

desenvolvimento das 

ações propostas. 

- Encontros entre 

professores e alunos 

fora da aula para 

estudos de pesquisa na 

biblioteca da 

Faculdade. 

- Reunião anual com 

todos os funcionários, 

articulando o fazer 

técnico com a missão e 

objetivos da IES.  

 

 

Observa-se, pelas análises realizadas, que na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL 

há um movimento constante em torno do cumprimento e adequação das políticas PDI, PPI e 

seu desdobramento na formação sistemática dos estudantes, expressa no PPC e planos de 

Ensino, conforme o perfil do egresso previsto em cada curso. Procura-se a coerência das 

políticas, dos objetivos e competências, da estrutura curricular, da estrutura de currículo 

flexível, metodologia e seus aspectos a serem considerados como a interdisciplinaridade, 

articulação entre teoria e prática e a compatibilidade das cargas horárias de cada curso, das 

atividades complementares, TCC e Estágio. 

2.2.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, desde a sua criação há dez anos, sempre 

desenvolveu ações de responsabilidade social junto às comunidades vulneráveis da cidade de 
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Campo Grande, atendeu às solicitações de ações para orientações e atendimento nas áreas da 

saúde, atividade física, beleza e estética, orientações para diversas comunidades sobre a 

declaração de Imposto de Renda, e orientações no âmbito da administração de empresas. 

Neste ano de 2017 a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL realizou 26 ações de 

Responsabilidade Social coordenadas por seus cursos superiores, à comunidade local e do 

entorno nas áreas da saúde, estética, meio ambiente, tecnologia da informação, administração, 

contábeis e finanças, esportes e lazer, por intermédio de uma equipe de pessoas composta 

principalmente pelos discentes (5.763), coordenadores de curso, docentes (250), e técnico-

administrativos (161) entre elas, voluntários da comunidade acadêmica, atendendo 6.808 

pessoas, conforme quadro abaixo. 

Quadro 16: Ação Social UNIGRAN CAPITAL - 2017 

MÊS DATA AÇÃO CURSO 
Nº DE ENVOLVIDOS 

Adm. Doc. Alun. Atend. Total 

FEV  
De fev. a 

jul. 

Inclusão Digital junto aos 

colaboradores da Unigran 

Capital - Informática Básica 

Depto de 

Informática  
02 04 02 12 20 

MAR 

01 a 30 

AÇÃO: campanha de 

combate ao mosquito aedes 

aegypti 

Todos 07 10 2.000 3.000 5017 

06 

Semana da mulher no 

hospital do câncer de 

Barretos em Campo Grande 

Estética e 

Cosmética 
03 02 07 103 115 

08 

Ação social em 

comemoração ao dia 

internacional da mulher na 

OMEP 

Estética e 

Cosmética 
03 02 07 58 70 

09 

Ação social em 

comemoração à semana da 

mulher na APAE 

Estética e 

Cosmética 
03 02 07 100 112 

09 
Campanha do Dia Mundial 

do Rim 2017 

Educação 

Física, 

Enfermagem, 

Nutrição e 

Biomedicina 

05 07 50 120 182 

20 a 29 

TROTE SOLIDÁRIO – 

recepção recém-ingresso 

2017.1, Doação de sangue, 

medula, materiais de higiene 

e fralda geriátrica 

Todos 50 100 3.000 150 3300 

ABR 

01 a 30 

Simplificando o imposto de 

renda – ação social 

UNIGRAN CAPITAL – 3ª 

Edição 

Ciências 

Contábeis 
03 03 30 150 186 

09 
Ação Social no Asilo São 

João Bosco 

Estética e 

Cosmética 
03 02 07 22 34 

29 

6ª EDIÇÃO DO DIA DA 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DA UNIGRAN 

Todos 

incluindo os 

do 

41 40 269 540 890 
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CAPITAL - 2017 

LOCAL: POLO II DA 

UNIGRAN NET -BAIRRO 

UNIVERSITÁRIO 

semipresencial 

e EAD 

MAI 

12 

Ação Social em 

comemoração ao Dia das 

Mães no CEINF DALVA 

DE OLIVEIRA 

Estética e 

Cosmética 
03 02 07 65 77 

19 

AÇÃO SOCIAL EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA 

DAS MÃES ÀS MÃES DA 

OMEP 

Estética e 

Cosmética 
03 02 07 141 153 

JUN 

07 a 09 
A AÇÃO SOCIAL NA 

INDÚSTRIA SOPRANO  

Educação 

Física, 

Enfermagem e 

Psicologia 

05 8 115 213 341 

23 

Ação Social com os 

funcionários da BCCT – 

BRASILTELECOM 

Estética e 

Cosmética 
03 02 10 173 188 

JUL    00 00 00 00 00 

AGO 

01 

AÇÃO CIDADÃ DA 

UNIGRAN NET POLO 

GUAICURUS 

Psicologia 01 02 06 25 34 

05 

AÇÃO CIDADÃ – Campo 

Grande pelos Direitos 

Humanos – Bairro Dom 

Antônio Barbosa 

Biomedicina 

03 

01 09 50 63 

Educação 

Física 
01 15 70 86 

Estética e 

Cosmética  
05 50 140 195 

Psicologia 01 05 50 56 

17 

AÇÃO SOCIAL 

SUPERMERCADO EXTRA 

MARACAJU 

Estética e 

Cosmética 
02 03 08 192 205 

28 AÇÃO APAE 

Estética e 

Cosmética 
02 

04 04 104 114 

Enfermagem 02 04 50 56 

Psicologia 01 02 50 53 

SET 

01 

COLÉGIO AUXILIADORA 

– FEIRA DAS 

PROFISSÕES 

Estética e 

Cosmética; 
01 04 04 111 120 

Biomedicina; 

Fisioterapia; 

Ed. Física; 

Psicologia 

01 10 20 200 231 

20 
AÇÃO SOCIAL – APAE 

CER 

Estética e 

Cosmética 
03 04 23 203 233 

21 

AÇÃO SOCIAL “DIA DE 

LUTA DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA” – CAPED 

CAMPO GRANDE 

Enfermagem 

03 

01 03 30 37 

Ed. Física – 

Licenciatura e 

Bacharelado 

03 30 60 93 

Psicologia 01 04 20 25 

OUT 26 

AÇÃO SOCIAL 

OUTUBRO ROSA NO 

HOSPITAL DO CÂNCER 

DE BARRETOS 

Estética e 

Cosmética 
02 04 14 187 207 

NOV 

21 

AÇÃO SOCIAL 

NOVEMBRO AZUL 

SANTA CASA 

Estética e 

Cosmética 
02 04 13 178 197 

25 

AÇÃO SOCIAL NO 

PROJETO FLORESTINHA 

– PM AMBIENTAL DE MS 

Enfermagem 

02 

01 03 20 26 

Gestão 

Ambiental 
03 02 10 15 
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PARQUE ESTADUAL 

MATAS DO SEGREDO  

Nutrição 01 04 20 25 

Psicologia 01 04 20 25 

28/11 A 

19/12 

AÇÃO SOCIAL NO PÁTIO 

CENTRAL SHOPPING EM 

PARCERIA COM 

INSTITUTO SANGUE 

BOM 

Biomedicina 

03 

02 10 50 65 

Educação 

Física 
01 05 50 56 

Estética e 

Cosmética 
01 03 60 64 

DEZ 

21/08 

a 

11/12 

Inclusão digital junto aos 

colaboradores da UNIGRAN 

CAPITAL - Informática 

Básica – Módulo 2 

Dep. 

Informática 
02 03  11 16 

TOTAL DE 26 AÇOES SOCIAIS EM 2017 

Nº DE ENVOLVIDOS 

Adm. Doc. Alun. Atend. Total 

161 250 5.763 6.808 12.982 

 

Verifica-se que as ações de Responsabilidade Social em 2017 têm avanço 

significativo e que esta IES cumpre com excelência seu compromisso, pois em 2015 realizou 

16 eventos e atendeu 4.205 pessoas; em 2016 realizou 14 eventos e atendeu 4.206 e em 2017 

contou com 26 eventos e atendimento a 6.808 pessoas. 

As ações de responsabilidade social da UNIGRAN CAPITAL estão articuladas com 

o ensino e a extensão com a finalidade ofertar uma formação que se preocupa com os 

problemas da sociedade contemporânea. Também objetiva o envolvimento da comunidade 

acadêmica, administrativos, docentes e discentes nas necessidades sociais da comunidade em 

que se insere, contribuindo para a minimização dos problemas da população em condição 

vulnerável, seja por meio de campanhas de orientação sobre prevenção de doenças, educação 

ambiental, entre outras, visando a qualidade de vida dos atendidos.  

São atendidas, também, demandas da própria comunidade que convida a IES a se 

engajar em ações de responsabilidade social em parceria com organizações como APAE, 

PESTALOZZI, Instituto dos Cegos, escolas públicas, ONGs, entidades filantrópicas e 

religiosas, sistema S (SESI, SESC, SENAR E SEST), entre outros. Essas ações de 

responsabilidade social ainda oportunizam aos acadêmicos conhecerem a realidade 

socioeconômica da comunidade em que estão inseridos, exercendo a prática profissional 

supervisionada das áreas de sua formação, contribuindo significativamente para o ensino-

aprendizagem desse aluno. 

A Coordenação de Ensino e Extensão ainda consolidou as Jornadas Acadêmicas de 

todos os cursos oferecidos pela IES, dando apoio e orientação no planejamento e execução 

dos projetos. As jornadas acadêmicas são abertas a acadêmicos de outras IES e à comunidade 

externa. Também incentivou a criação dos Ciclos de Palestras oferidos pelos cursos, com 
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proposição de um calendário anual, em que mensalmente cada curso oferece uma palestra 

com o objetivo de complementação do ensino e aproxima o aluno de temas emergentes da 

área profissional em que irá atuar. 

O Trote Solidário ocorre todo mês de março de cada ano, com foco nos calouros, 

desenvolvendo ações positivas como doação de sangue, gincana para arrecadação de 

alimentos não perecíveis e gêneros de higiene pessoal para doação a entidades beneficentes. 

Também se realiza o Programa Recém-Ingresso, Recepção Discente (oferece 

palestras com temas atuais de cunho formativo) e os Cursos de Nivelamento (oportuniza aos 

alunos ingressantes o acesso a conteúdos básicos de formação com a finalidade de superação 

de possíveis defasagens e acompanhamento satisfatório nas disciplinas do curso escolhido). 

Anualmente,o Coordenador de Ensino e Extensão apresenta o Relatório de Extensão 

e Responsabilidade Social para aAssociação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – 

ABMES,através da qual a UNIGRAN CAPITAL tem sido desde 2013 agraciada com o selo 

de Instituição Socialmente Responsável, como o conseguido para o ano 2016/2017: 

 

 

 

Essa política da UNIGRAN CAPITAL foi avaliada pelos alunos, professores e 

coordenadores. 

Aluno Avalia: Responsabilidade Social 

Os alunos foram questionados se eles participaram das atividades de 

Responsabilidade Social, anteriormente relatadas.  
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Quadro 17: Conhecimento da Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e 

participação) - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA -Não se 

aplica/Desconhece 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

Bom 

Enfermagem 0.00 3.57 10.71 12.50 53.57 19.64 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 3.00 4.00 6.00 13.00 46.00 28.00 

Educação Física - licenciatura 4.90 3.92 4.90 18.63 44.12 23.53 

Administração 3.85 0.00 0.00 15.38 34.62 46.15 

Tecnologia em Radiologia 0.00 0.00 3.80 16.46 44.30 35.44 

Educação Física - bacharelado 1.63 5.69 8.94 13.82 49.59 20.33 

Ciências Contábeis 0.00 0.00 2.86 20.00 42.86 34.29 

Psicologia 7.81 2.34 15.23 16.41 39.45 18.75 

Arquitetura e Urbanismo 13.64 4.55 9.09 13.64 40.91 18.18 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 12.50 0.00 6.25 0.00 43.75 37.50 

Biomedicina 6.31 1.80 7.21 12.61 41.44 30.63 

Nutrição 3.70 0.00 11.11 18.52 51.85 14.81 

Tecnologia em Design de 

Interiores 0.00 0.00 7.14 21.43 28.57 42.86 

 

Observa-se, nos dados acima de 2017que entre 58% a 81% dos alunos de todos os 

cursos indicaram a pontuação “Muito Bom” e Bom”, em 2015, entre 70% a 82% pontuaram 

esses critérios e em 2016 entre 74% a 92%. Verifica-se que 2017 registra um recuo no 

entendimento de participação em ações de Responsabilidade Social. É uma temática que 

precisa ser, ainda, trabalhada. Os cursos de Arquitetura e Urbanismo justifica-se por ser curso 

novo e de fato as ações precisam ser consolidadas, o que justifica o percentual 13,64% 

desconhecem, já Tecnologia em Gestão Ambiental, que pontua 12,5% dos alunos pontuaram 

não conhecer, falta associar as atividades que realizam junto à sociedade de Responsabilidade 

Social, inclusive recebendo certificado de horas em “Atividades Complementares” sobre o 

meio ambiente, práticas de coleta de resíduos; criação de objetos e utensílios de materiais 

reciclados (ISE 14000); trabalhos de conscientização dos princípios básicos e fundamentais da 

gestão urbana, limpeza de terrenos baldios, evitando arboviroses. Os percentuais registrados 

no critério “Regular”, também precisa ser considerado. 

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 
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com os povos indígenas em vários aspectos, envolvendo diversas atividades por meio do 

Projeto Nativos a vós nativos, além de se aproximar do 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. 

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 18: Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e participação) - 2017 - (%) 

Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e participação - %) 

Excelente 30 25,00  

Bom 61 50,84  

Regular 13 10,83  

Fraco 03 02,50  

Péssimo 01 00,83  

NSA (Não se aplica/Desconhece), 12 10,00  

Total 120 100,00 

 

Em 2017, o percentual de 75,8% dos alunos da Pós-Graduação atribuiu os critérios 

“Excelente” e “Bom”; 10,8% apontaram como “Regular” e 10% desconhecem as atividades 

de Responsabilidade Social. Esses percentuais mostra um cenário que se mantém nesta série 

histórica, quando em 2016 77,35% atribuíram os critérios “Excelente” e “Bom”; 10% 

apontaram como “Regular” e 9% desconhecem as atividades de Responsabilidade Social. E, 

em 2015, 87,5% atribuíram pontuação máxima para a realização dos eventos, 2 alunos 

pontuaram o critério “Fraco”. Os dados indicam a necessidade de ampliar o diálogo sobre essa 

questão, pois as atividades são desenvolvidas juntamente com os projetos de graduação. 

Ocorre que há cursistas que não moram em Campo Grande, ficando impossibilitados de 

participar dos compromissos da Instituição e do curso na Responsabilidade Social. 
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Professor Avalia: Responsabilidade Social 

Os professores fazem parte deste questionamento. São eles que acompanham os 

alunos nas atividades de Responsabilidade Social, dessa forma 92,5% afirmam conhecer e 

participar e divulgar por meio dos critérios “Muito Bom e Bom”.  

Quadro 19: Conhecimento da Responsabilidade Social da Instituição (divulgação e 

participação) - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 6 7.50 

5. Bom 12 15.00 

6. Muito bom 62 77.50 

  80 100.00 

Em 2016 e 2015, apenas 1 professor em cada ano, pontuou o critério “Regular”, 

enquanto que em 2017, 6 professores pontuaram esse critério. 

O professor é convidado, estimulado a participar, mas alguns professores justificam, 

pois trabalham em outros locais e nem sempre é possível conciliar tempo para a participação. 

Entretanto, 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. 

Coordenador de Curso Avalia: Responsabilidade Social 

Todos os coordenadores atribuíram as pontuações máximas para o desenvolvimento 

de programas e ações de Responsabilidade Social, em 2015, 2016 e 2017, pois são os gestores 

na maior parte das ações realizadas, incentivam, planejam, divulgam e valorizam 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, significa uma devolutiva 



73 

para a sociedade da aprendizagem conseguida pelos alunos. E esta, por sua vez, se reflete na 

formação de profissionais competentes com visão ética e conhecimento da prática da 

profissão escolhida.  

Destacamos que essa proposta de atuação tem por pressuposto que a “educação para 

a cidadania não pode ser concebida apenas como um conteúdo programático, já que implica 

uma tomada de consciência da complexidade de elementos científicos, culturais, políticos, 

econômicos e sociais envolvidos no labor formativo” (PEREIRA, 2003, p. 123). 

A responsabilidade social significa o grau de obrigação que esta Instituição assume 

por meio das ações que protegem e melhoram o bem-estar da sociedade à medida que procura 

atingir seus próprios interesses, pois esta IES focada na educação e formação humanizada de 

seus alunos, formadora de competências, tem importante papel formação dos seus discentes 

tanto em aspectos sociais quanto econômicos.  

Objetivo Geral:  

Reafirmar a Responsabilidade Social como processo acadêmico definido e efetivado 

em função das exigências da realidade; indispensável na formação do aluno, na qualificação 

do professor e no intercâmbio com a sociedade. 

Assumir um compromisso individual ético, contribuindo para uma vida mais justa, 

digna e de qualidade. 

Nesse contexto, entendemos que a responsabilidade social universitária se refere a 

um conjunto de ações, intencionalmente planejadas e coletivamente discutidas, que são 

empreendidas nesta Faculdade.  
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Quadro 20: Avaliação e proposições da avaliação institucional: Responsabilidade Social 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas/2017 
Fragilidades Potencialidades 

-Aproximar os alunos 

dos problemas da 

comunidade Campo-

Grandense, 

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. 

 

 

- Discussão dos NDEs 

de cada curso sobre a 

necessidade de 

intensificar a oferta de 

atividades de 

responsabilidade 

social tanto para a 

comunidade interna 

como para a externa e 

planejamento das 

mesmas. 

Reuniões para 

incentivar por curso 

por meio de reuniões 

dos NDE (s) e alunos 

apresentando 

propostas e acatando 

adequações dos 

alunos.  

 

A maior parte do 

alunado está no 

turno noturno, o 

que dificulta, em 

parte, a 

participação, 

além de serem 

trabalhadores. 

 

-Há pré-disposição e 

entusiasmo de 

participação dos 

alunos em ações 

sociais e 

assistenciais. 

 

Muito interesse dos 

coordenadores e 

professores para 

doarem 

conhecimentos e 

práticas relativas ao 

exercício da 

profissão de cada 

área de 

conhecimento. 

 

Calendário de 

Eventos 

Institucional 

consolidado no 

âmbito da 

Responsabilidade 

Social. 

Obtenção do Selo 

Institucional 

Socialmente 

Responsável pela 

ABMES. 

- Elaboração e realização de 

projetos sociais no âmbito de 

cada curso, articulados com o 

ensino. 

 

-Discussão e levantamento junto 

aos alunos dos problemas 

sociais que exigem intervenção. 

-Ampliação do atendimento no 

campo da Arquitetura e 

Urbanismo, do Design de 

Interiores, da Psicologia e da 

Nutrição para a comunidade 

interna e externa da Faculdade. 

 

- Elaboração interdisciplinar de 

projetos de Responsabilidade 

Social promovida pela 

Instituição. 

 

- Elaboração de projetos que 

conduzam ações nos problemas 

emergentes que se apresentarem 

na sociedade. 

 

-Estimular e 

proporcionar aos 

estudantes a 

participação em 

eventos que discutem 

as temáticas étnico 

raciais e diversidades. 

-Realização de 

projetos junto aos 

povos indígenas e 

movimento negro. 

-Realização de 

atividades de 

responsabilidade 

social pelos cursos de 

Enfermagem, 

Educação Física e, 

Radiologia e 

Psicologia. 

Não há 

fragilidade nesta 

ação. 

 

-Participação de um 

grande número de 

acadêmicos nos 

eventos externos 

assistenciais. 

- Recepção dos 

diferentes grupos 

raciais, étnicos, de 

gêneros no interior 

da Faculdade. 

 

-Realização de projetos junto 

aos povos indígenas e 

Movimento Negro, atrelados à 

da área da saúde, dentre outras. 

-Promoção de seminários na 

comemoração de cada semana 

de cada curso, abrangendo as 

comunidades excluídas como 

palestrantes. 

Acolher a terceira 

idade nas ações da 

Educação Física, 

Abertura da academia 

de ginástica para a 

sociedade sob a 

supervisão de um 

professor. 

Não há 

fragilidades neste 

item 

Interesse dos alunos 

em realizar 

atividades de 

extensão, 

responsabilidade 

social e atividades 

complementares. 

- Planejar atividades que 

abrangem a “Terceira Idade” 

como danças, musculação, sob a 

responsabilidade da 

Coordenação de Educação 

Física, NDE, Corpo docente e 

estudantes desse curso. 

 

Nas ações de Responsabilidade Social da Faculdade UNIGRAN CAPITAL ocorre a 

circulação e o entrelaçamento de saberes acadêmicos e populares, em um processo singular de 

aprendizagem e de produção de conhecimento em torno, inclusive, dos desafios 
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emancipatórios da sociedade local. Entende-se emancipação como justiça capacitante e justiça 

como a distribuição de bens materiais, trabalho, processos de decisão, cultura e 

reconhecimento (Sousa Santos, 2007).  

As ações privilegiaram a integração comunitária, envolvendo docentes e discentes no 

estudo da realidade local, visando à busca de soluções técnico-políticas e práticas para as 

questões de interesse da comunidade; fomentar a educação continuada que fortaleça a 

consciência crítica, criadora, técnica e ética, gerando novos conhecimentos; apoiar a criação e 

produção cultural, integrando-se à ação educativa e aos diferentes contextos sociais da região.  

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. 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL realiza ações de responsabilidade social 

coletiva e interdisciplinar, 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, ou 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 e Radiologia, 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 
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creches; atividades para melhoria na qualidade de vida dos recém nascidos e lactentes e 

atividade educativa sobre saúde do homem. 

Todos os cursos estão envolvidos no Projeto “SANGUE BOM” com o objetivo de 

estimular as doações de sangue e medula óssea está sendo lançado em Mato Grosso do Sul o 

Instituto Sangue Bom. A entidade é um desdobramento do projeto de mesmo nome, que foi 

criado em 2015 pelo professor Carlos Alberto Rezende, atualmente aluno da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL, após ser diagnosticado com aplasia medular, e ter obtido sucesso no 

transplante de medula óssea. 

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 

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

A Faculdade UNIGRAN CAPITAL centra esforços no Ensino para ofertar uma 

formação de excelência conforme seu compromisso registrado em sua missão. Todos os 

cursos têm como compromisso acessar o conhecimento científico em correspondência com a 

prática por meio de metodologias ativas, contemplando estudo de casos e resolução de 

problemas, no sentido de entender determinada problemática social nas suas origens, 

enxergando a questão com mais profundidade, desencadeando na busca de soluções ou 

alternativas por meio de processos investigativos em equipe ou individualmente, sob a 

orientação do professor da disciplina ou disciplinas que geraram problemas específicos, 

resultando em extensões, em devolutivas sociais. O aluno é levado a entender a produção do 

conhecimento, a ciência de cada campo de saber explicando as diversas necessidades em cada 

momento da sociedade que o tem no desenvolvimento da vida. 

Dessa forma, esta IES defende a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

considera-se esse tripé indispensável para a compreensão dos problemas que afetam a 

sociedade e toma como sua responsabilidade contribuir para superação. 
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Também é preocupação proporcionar aos estudantes 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, à diversidade, às 

questões étnicas raciais na perspectiva de uma formação que venha reconhecer a necessidade 

de valorizar a história e as pessoas em nível de igualdade. 

A análise das Políticas de Ensino baseou-se nas informações dos dados da Avaliação 

Institucional, da Ouvidoria Acadêmica, os resultados da Avaliação Externa (ENADE), as 

questões trazidas pelos líderes de turma e o próprio movimento da gestão do curso, assim 

como os fatos ocorridos em sala de aula que mereceram atenção. Com base nessas 

informações. 

Aluno Avalia: Políticas de Ensino 

Os alunos foram questionados quanto conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do 

seu Curso: 

Quadro 21: Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do seu Curso - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 0.00 5.36 10.71 14.29 46.43 23.21 

Tecnologia em Estética e Cosmética 3.00 2.00 4.00 12.00 42.00 37.00 

Educação Física - Licenciatura 1.96 1.96 3.92 10.78 49.02 32.35 

Administração 3.85 0.00 0.00 19.23 23.08 53.85 

Tecnologia em Radiologia 1.27 0.00 2.53 15.19 36.71 44.30 

Educação Física - bacharelado 0.00 4.88 9.76 18.70 40.65 26.02 

Ciências Contábeis 2.86 0.00 5.71 8.57 45.71 37.14 

Psicologia 4.69 3.91 8.98 20.70 38.67 23.05 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 4.55 9.09 50.00 36.36 

Tecnologia em Gestão Ambiental 0.00 0.00 12.50 6.25 37.50 43.75 

Biomedicina 3.60 1.80 11.71 21.62 34.23 27.03 

Nutrição 3.70 11.11 18.52 3.70 51.85 11.11 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 7.14 7.14 14.29 50.00 21.43 

 

Os dados de 2017 da tabela acima indicam que de 60% a 86% dos alunos conhecem 

o PPC de seu curso. No entanto, nos cursos de Nutrição; Psicologia; Educação Física 

(Bachar.) e Biomedicina é preciso fazer um trabalho mais próximo da sala toda sobre o PPC.  
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Verifica-se que em relação a 2016, os percentuais de 2017 positivos reduziram, pois 

foi de 68% a 93% dos alunos dos cursos afirmaram conhecer o PPC de seu curso e em 2015 

houve ampliação dos percentuais dos alunos que conheciam o PPC. 

O PPC e o Plano de Ensino, segundo os líderes dos alunos são trabalhados no início 

de cada semestre e muitos não assistem ou começam a frequentar as aulas dez dias depois do 

início do semestre letivo. 

Dessa forma, é aconselhável continuar a trabalhar e discutir tanto o PPC como o 

Plano de Ensino para além do primeiro dia letivo, pois isso fará com que os estudantes 

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 conhecimento do Plano de Ensino de 

cada disciplina.  

Quadro 22: Conhecimento dos Planos de Ensino das disciplinas do seu Curso - 2017 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA - Não se 

aplica/Desconhece 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 3.57 10.71 17.86 39.29 28.57 

Tecnologia em Estética e Cosmética 0.00 2.00 2.00 11.00 41.00 44.00 

Educação Física - Licenciatura 0.98 0.98 4.90 9.80 46.08 37.25 

Administração 0.00 0.00 3.85 15.38 23.08 57.69 

Tecnologia em Radiologia 0.00 1.27 3.80 10.13 40.51 44.30 

Educação Física - Bacharelado 0.81 2.44 8.13 11.38 50.41 26.83 

Ciências Contábeis 0.00 0.00 0.00 8.57 25.71 65.71 

Psicologia 1.56 2.34 5.47 20.31 42.97 27.34 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 4.55 9.09 31.82 54.55 

Tecnologia em Gestão Ambiental 6.25 0.00 0.00 18.75 31.25 43.75 

Biomedicina 0.00 1.80 6.31 20.72 36.94 34.23 

Nutrição 0.00 7.41 0.00 18.52 51.85 22.22 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 0.00 7.14 14.29 50.00 28.57 

 

Verifica-se que de 70% a 92% dos alunos afirmam conhecer o Plano de Ensino em 

2017; em 2016; de 72,5% a 93% dos alunos que afirmaram conhecer e discutir os elementos 

do Plano de Ensino juntamente com o professor e em 2015 de 72% a 88%. Os resultados 

desse questionamento quase nada modificam nos três anos analisados. Os cursos de 

Psicologia, CST em Gestão Ambiental, Biomedicina, CST Estética e Cosmética e Nutrição 

trazem percentuais de 18% a 20% no critério “Regular”, isso exige ampliação do diálogo com 

esses cursos.  
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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, além das bibliografias 

básica e complementar. Também, fica acessível no site Institucional, na ferramenta de cada 

Curso, de cada semestre e disciplina, é preciso continuar a incentivar parte dos estudantes a 

acessar o Plano de Ensino. 

Outro dado muito relevante para a qualidade da formação é saber se os docentes 

demonstram durante o ensino, o domínio dos conteúdos.  

Aluno avalia o domínio dos conteúdos pelos professores 

Quadro 23: Os professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas em sala de aula?  

(%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 0.00 5.36 0.00 14.29 51.79 28.57 

Tecnologia em Estética e Cosmética 0.00 2.00 1.00 11.00 30.00 56.00 

Educação Física - Licenciatura 0.00 0.00 4.90 5.88 37.25 51.96 

Administração 0.00 0.00 0.00 7.69 11.54 80.77 

Tecnologia em Radiologia 0.00 0.00 2.53 18.99 27.85 50.63 

Educação Física - Bacharelado 0.00 4.07 1.63 13.01 37.40 43.90 

Ciências Contábeis 0.00 0.00 0.00 2.86 22.86 74.29 

Psicologia 0.78 1.56 5.86 14.06 41.80 35.94 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 4.55 13.64 31.82 50.00 

Tecnologia em Gestão Ambiental 0.00 0.00 0.00 6.25 18.75 75.00 

Biomedicina 0.00 0.90 5.41 9.91 33.33 50.45 

Nutrição 0.00 0.00 0.00 22.22 40.74 37.04 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 0.00 14.29 35.71 35.71 14.29 

 

Em 2017, de 77% a 97% dos alunos consideram que os professores dominam os 

conteúdos de suas respectivas disciplinas. Nesse cômputo tirou-se uma exceção que é o Curso 

Superior Tecnológico de Design de Interiores, pois os alunos afirmaram que 50% dominam e 

35% dominam no critério “Regular” e 14% considera “Fraco”. Esses dados não estão 

refletidos nos demais espaços de aferição da Instituição como a “Ouvidoria Acadêmica” e 

entrevistas realizadas com os líderes de turma. E 2016 de 75% a 96,5% dos alunos 

consideram que os professores dominam os conteúdos de suas respectivas disciplinas. Esses 
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índices de 2017 e 2016 estão melhores em relação aos de 2015 que contaram nesse critério 

com 71% a 86%. 

Cabe atenção ao Curso Superior Tecnológico de Design de Interiores terá encontros 

com a Coordenação e o Colegiado para uma reunião de diálogo em relação às ementas de 

cada disciplina para que os alunos julguem com mais conhecimento o professor em relação ao 

domínio de conteúdo.  

Aluno avalia os professores de modo geral  

Em relação a apresentação com clareza pelo professor do Plano de Ensino 

(disciplina, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, bibliografia), em 2017, o percentual 

de 76,84% dos alunos avaliaram no critério máximo, em 2016, 81,06% e em 2015, 76,92%. 

Verifica-se um cenário muito igual que exige de cada professor falar mais do Plano de Ensino 

em sala de aula. Em relação ao cumprimento pelo professor do Programa da disciplina 

apresentado no semestre (conteúdos planejados, atividades práticas e integralidade da carga 

horária), 83,69% em 2017; 85% em 2016 e 79,12% em 2015, dizem que sim.  

Questionados se os conteúdos apresentados pelos professores foram adequados ao 

tempo de aula, 76,23% em 2017; 78,09% em 2016 e 80,02% em 2015 afirmaram que foi 

“Muito Bom e Bom”. Em relação a serem incentivados a participarem da aula, a discutir a 

expressar suas ideias 77,64% em 2017; 82,12% em 2016 e 79,05% em 2015 indicaram os 

critérios “Muito Bom e Bom”.  

Outro questionamento que faz muito sentido para esta IES é se houve coerência entre 

os conteúdos trabalhados em sala e a cobrança na avaliação (provas, trabalhos, resolução de 

estudos de caso). Em 2017, 80,94% dos alunos pontuaram “Muito Bom e Bom”; em 2016 

esses critérios foram considerados por 82,27% dos alunos e em 2015, 79,87%.   

Em relação às disciplinas foi perguntado aos alunos se eles conseguem perceber a 

aplicabilidade do conteúdo no campo profissional, 81,93% deles apontaram positivamente 

(“Muito Bom e Bom”) em 2017; 85,20 em 2016 e 79,12% em 2015. 

Quanto ao professor incentivar a leitura e o uso da biblioteca, 68,5% em 2017; 

61,09% em 2016 e 69% em 2015 confirmaram os critérios “Muito Bom e Bom”. Isto se deve 

aos professores separem para xerox os principais materiais de estudo, colocando em sua 

página para que os alunos acessem. Porém, as atividades obrigatórias em sala de aula e 

extraaula, exigem a ida à biblioteca e a leitura das bibliografias básicas e complementares. 
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Uma parcela de alunos, não mais que 10% fazem apenas com materiais consultados na 

Internet.  

Questionados sobre a relação Professor X Aluno, 81,08% em 2017; 84,72% em 2016 

e 79% em 2015 avaliaram ser “Muito Bom e Bom” se as metodologias de ensino foram 

inovadoras (para além da aula expositiva), desafiaram o aprofundamento dos conhecimentos e 

o desenvolver das competências reflexivas e críticas, 75,33% dos alunos em 2017; em 2016, 

78,30% e em 2015, 71,09% aferiram que sim, apontando os critérios “Muito Bom e Bom”. 

Por fim, questionou-se sobre o cumprimento do horário de aula integralmente pelo 

professor, obtiveram-se os critérios “Muito Bom e Bom” de 86,15% dos alunos em 2017; 

86% em 2016 e 82,12% em 2015. 

Esses resultados foram dialogados no início deste ano letivo com todos os 

professores. 

Cabe ressaltar que os professores são também avaliados individualmente e por 

semestre de forma identificável. Cada professor, juntamente com o coordenador faz diante 

dos resultados a sua autoavaliação e decidem pontos a serem melhorados em relação à gestão 

de sua aula. Também, cabe ao professor de todos os cursos atentarem para a qualidade de seu 

ensino.  

Constata-se que as metas e estratégias foram cumpridas, considerando o ano em 

análise, 2017, 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 da sua oferta, todos os PPC9s) serão refeitos.  

No que se refere à abordagem pedagógica, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, 

deu continuidade em 2017 na capacitação dos professores para discutirem a metodologia 

ativa, considerando a necessária mediação do conhecimento científico em articulação com a 

prática, se distanciando da aula exclusivamente expositiva. Assim como as temáticas: As 

contribuições da Avaliação Institucional e a Ouvidoria no contexto atual; Oficina de 

avaliação da aprendizagem e discussão sobre a complexidade da sala de aula na 

contemporaneidade.  

Hoje as aulas ocorrem considerando a interdisciplinaridade, a resolução de estudos 

de casos e situações problemas que exigem estudos em equipes e pesquisa enquanto 

procedimento de ensino, pautada em questões problematizadoras, as quais podem gerar 

atividades de extensões. 
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Também há ampla integração entre professores, técnicos de informática, no incentivo 

à utilização das 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 indicam que há 

sempre necessidade de melhoria.  

O desempenho dos discentes é rigorosamente acompanhado pelas coordenações de 

curso que, semestralmente, fazem um balanço discutindo a qualidade da formação com todos 

os professores, líderes de sala e tomam decisões na busca de oferecer o melhor ao aluno e este 

se dedicar aos estudos.  

Outra questão a mencionar é sobre a integração dos conteúdos, a qual ocorre sob os 

princípios da interdisciplinaridade, e 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 lhes permitirão resolução 

de um mesmo problema de diversas maneiras, facilitando a construção do conhecimento. É 

compromisso dos professores dialogarem por grupos de áreas afins, e otimizar a 

aprendizagem dos alunos.  

Outra forma de vivenciar a interdisciplinaridade é estabelecendo o diálogo entre os 

campos de saberes, mediados pelos docentes na relação entre as disciplinas e, também, na 

constituição do conhecimento profissional pelo estudante integrado pelas situações concretas 

de formação. 

A política de Pesquisa da IES prevê:  

A política institucional de pesquisa desenvolvida pela FACULDADE UNIGRAN 

CAPITAL 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 Pós-Graduação Lato Sensu; a Iniciação Científica desenvolvida com 

fomento de bolsas de apoio, e as práticas investigativas em consonância com os projetos 

pedagógicos dos cursos. 

As políticas de pesquisa têm por finalidade a busca pela consolidação de uma cultura 

de pesquisa na instituição, por meio do incentivo e apoio à criação ou fortalecimento de 
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grupos, do estímulo à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de 

graduação; da valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de 

trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da divulgação dos 

resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em revistas científicas 

indexadas de alto impacto; da constante busca de integração Ensino – Pesquisa – Extensão; da 

ampliação da internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios de qualidade e relevância 

científica e social. 

No ano de 2016, seis cursos finalizaram seu percurso e mais 6 iniciaram, com 

previsão para terminar neste ano de 2017, conforme está organizado no quadro abaixo. 

Quadro 24: Cursos de Pós-Graduação em 2016/2017 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  Nº DE VAGAS PERÍODO 

Auditoria e Perícia em Serviços de Saúde 25 19/03/2016 a 18/03/2017 

Assistência na Urgência e Emergência 25 19/03/2016 a 18/03/2017 

Gestão e Liderança Estratégica 25 19/03/2016 a 18/03/2017 

Fisiologia do Exercício: avaliação e prescrição de 

treinamento físico 

25 19/03/2016 a 18/03/2017 

Estética Facial, Visagismo e Maquiagem 25 19/03/2016 a 18/03/2017 

Direito do Estado com ênfase em Controle Externo 50 30/09/2016 a 09/12/2017 

 

Dessa forma, em 2017 concluiu-se 6 cursos de Pós-Graduação. Em 2015, foram 

desenvolvidas 13 pesquisas docentes, as quais receberam 24 planos de trabalho de Iniciação 

Científica, possibilitando a participação de 24 alunos. Já em 2016, cinco docentes cadastraram 

projetos de pesquisa na Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, os quais trabalharam com 

07 planos de pesquisa desenvolvidos por discentes da instituição. Observa-se que os números 

ainda são tímidos, mas o processo foi iniciado e o esforço para adiante é ampliar a 

participação de todos os envolvidos, docentes e discentes. 

Há também um esforço de Pesquisa e iniciação científica, conforme está posto na 

tabela abaixo: 

Pesquisa e Iniciação Científica – PIBIC – 2014 a 2018 

Ano Pesquisas Docentes Iniciação Científica 

Projetos Cursos Planos de Trabalho Cursos 

2014-2015 8 7 15 7 

2015-2016 3 3 5 3 

2016-2017 5 4 7 4 

2017-2018 14 7 25 8 
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Observa-se ampliação do número de projetos e planos de trabalho significativa em 

2017 – 2018 em relação a 2014 – 2015. 

Atualmente, as produções como 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. 

A pesquisa está presente nos cursos de Pós-Graduação, embora este tenha a 

finalidade de atualização, da formação continuada, a partir da qual sempre se realiza uma 

produção científica. 

Aluno avalia a pesquisa 

Em 2017, o percentual de 57% dos alunos avaliaram positivamente o incentivo à 

pesquisa por meio da Iniciação Científica. Em 2016, 42% dos alunos pontuaram como “Excelente 

Bom” essas ações. Há um esforço em articular a Pós-Graduação com a Graduação, Pesquisa e 

Extensão. Em 2015, esse percentual foi um pouco mais baixo, ou seja, 35% dos alunos 

entenderam 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. Cabe 

observar que esta atividade iniciou em 2014 e está bem recente, em processo de implementação. 

A Instituição contempla a disciplina Metodologia Científica em todos os cursos logo 

no 1º semestre para que os alunos dominem os saberes sobre a ciência, Normas da ABNT, 

tipos de conhecimento que tratam do rigor da produção de conhecimento e como elaborar 

Projeto de Pesquisa. Para viabilizar a política de pesquisa 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 
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que vão além das 8 horas de trabalho, saindo deste para a Faculdade e um percentual vem de 

cidades vizinhas, o que dificulta o processo pois além do trabalho têm a viagem diária.  

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 tem contato com o processo de investigação científica, muita leitura e a execução das 

etapas de pesquisa, tais como: formulação do problema e sua delimitação, hipótese, 

introdução, justificativa, objetivos, metodologia empregada, métodos, procedimentos, 

instrumentos e abordagem e análise. A pesquisa precisa propiciar 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 e aprofundadas 

durante o estudo. 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 consolidam, 

então, na exigência de um artigo científico, o qual é apresentado para Banca de Avaliação da 

respectiva área de conhecimento e formação. 

A política de Extensão da IES prevê:  

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 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. 
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Esta IES entende a Extensão de acordo com Castro (2004, p. 14): 

[...] a extensão se coloca como um espaço estratégico para promover práticas 

integradas entre as várias áreas do conhecimento. Para isso é necessário criar 

mecanismos que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos, 

favorecendo a multidisciplinaridade; potencializa, através do contato de 

vários indivíduos, o desenvolvimento de uma consciência cidadã e humana, 

e assim a formação de sujeitos de mudança, capazes de se colocar no mundo 

com uma postura mais ativa e crítica.  

Dessa forma, a Extensão é uma das funções sociais desta Faculdade, realizada por meio 

de um conjunto de ações dirigidas à sociedade interna e externa. Enquanto Faculdade, esse tipo de 

extensão - que vai além de sua compreensão tradicional de disseminação de conhecimentos 

(cursos, conferências, seminários), prestação de serviços (assistências, assessorias e consultorias) 

e difusão cultural (realização de eventos ou produtos artísticos e culturais). 

Atenta às necessidades acadêmicas e sociais, a Educação Continuada da FACULDADE 

UNIGRAN CAPITAL oferece uma ampla variedade de cursos destinados a todos os públicos, 

internos ou externos à IES. Os cursos de extensão se caracterizam por sua diversidade, tanto na 

forma de cursos livres como na forma de Pós-Graduação Lato Sensu. Como parte de um processo 

de aprendizagem que alia teoria e prática, contribui tanto para a formação pessoal e profissional, 

quanto para a formação social. Proporcionam atualização contínua, formação cidadã e valorização 

do currículo. São de curta e média duração, e abrangem as áreas do conhecimento dos cursos de 

graduação. 

A finalidade das políticas de Extensão desta IES é proporcionar 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. 

A Extensão tem sido desenvolvida também integrada com a sala de aula por meio de 

projetos, cursos livres, seminários, que envolvem a comunidade com diagnósticos da 

realidade que a cerca, intercâmbio de informações entre a sociedade organizada e a IES, 

resultando em atividades que fortalecem a construção da cidadania. Esta é uma das maneiras 

de concretizar a articulação entre pesquisa, ensino e extensão.  

Quadro 25: Resumo dos Projetos de Extensão de 2015 - 2016 e 2017 

ÂMBITO DOS 

PROJETOS 
TIPO 

Projetos 

2015 

Atendi/envolvid

os 

Projetos 

2016 

Atendi/ 

envolvidos 

Projetos 

2017 

atendi/ 

envolvidos 
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Projetos Institu-

-cionais 

Extensão 

em geral 
49 25.107 52 25.989 49 25.117 

 

Verifica-se um cenário estabilizado na proposição de projetos de extensão, há de se 

considerar que faculdade caminha dentro de sua capacidade, considerando a maior parte dos 

alunos serem trabalhadores, dificultando trabalhos extraclasse para além dos estudos disciplinares. 

Dado que não houve a oferta de cursos novos em 2017 em relação a 2015, mas é significativo o 

número de 49 projetos de extensão nesta IES que está em fase de consolidação na sociedade. 

A Coordenação de Ensino e Extensão da UNIGRAN Capital consolidou um 

calendário de eventos institucionais que contempla temáticas que, por sua importância na 

sociedade contemporânea, justifica o aprofundamento e reflexão: 

1. Seminário Pedagógico com Docentes e Coordenadores de Cursos  

2. O Programa Recém-Ingresso e Recepção Discente  

3. Programa Sangue Bom 

4. Trote Solidário  

5. Dia da Mulher  

6. Seminário sobre as questões indígenas  

7. Abolição da Escravatura  

8. Semana do Meio Ambiente  

9. Seminário sobre Educação e Acessibilidade  

10. Semana Nacional de Segurança no Trânsito  

11. Seminário sobre Saúde e Longevidade  

12. Outubro Rosa  

13. Feira das Profissões  

14. Jogos universitários – JUCA  

15. Mostra de Artes Visuais - Unigran Capital em Arte – UCA  

16. Semana da Consciência Negra. 
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Aluno avalia a Extensão 

Quadro 26: Participação nos programas, projetos e eventos de extensão - % - 2017 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 3.57 7.14 8.93 17.86 35.71 26.79 

Tecnologia em Estética e Cosmética 4.00 3.00 6.00 16.00 40.00 31.00 

Educação Física - licenciatura 1.96 3.92 3.92 21.57 36.27 32.35 

Administração 3.85 0.00 0.00 23.08 34.62 38.46 

Tecnologia em Radiologia 1.27 0.00 7.59 20.25 45.57 25.32 

Educação física - bacharelado 0.00 8.94 12.20 18.70 39.02 21.14 

Ciências contábeis 0.00 0.00 2.86 14.29 45.71 37.14 

Psicologia 8.98 8.98 15.63 27.73 28.13 10.55 

Arquitetura e Urbanismo 4.55 0.00 4.55 18.18 31.82 40.91 

Tecnologia em Gestão Ambiental 12.50 0.00 6.25 12.50 25.00 43.75 

Biomedicina 1.80 6.31 9.91 15.32 42.34 24.32 

Nutrição 3.70 3.70 18.52 7.41 37.04 29.63 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 0.00 7.14 0.00 50.00 42.86 

 

Os dados acima de 2017 apresentam que de 39% a 92% dos alunos confirmam 

participação nos eventos, projetos e programas de extensão. Em 2015 e 2015, respectivamente 

de 65% a 77% e 66% a 92% dos alunos confirmaram participação nos eventos, projetos e 

programas de extensão. Todos os cursos, com exceção de Design de Interiores, carecem de 

diálogo nessa questão da participação nos programas, projetos e eventos de extensão, é 

preciso dialogar, pois os alunos comparecem em massa, uma vez que recebem declaração para 

o computo de horas atividades. 

No entanto, os percentuais definidos nos critérios Regular, Fraco, Péssimo e 

Desconhecimento, indica a necessidade de ampliar o diálogo com os cursos de Tecnologia em 

Estética e Cosmética, Educação Física – Bacharel, Educação Física – Bacharelado, 

Psicologia, Arquitetura e Biomedicina, As atividades de extensão exigem a participação de 

todos, os alunos que trabalham ou ficam impossibilitados de participar têm a obrigatoriedade 

de justificar, juntando declarações que comprovem a ausência. 

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. 

Tabela 27: Aluno avalia participação nas Atividades Complementares oferecidas pelo Curso - 

2017 - % 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 1.79 8.93 7.14 16.07 39.29 26.79 

Tecnologia em Estética e Cosmética 2.00 3.00 7.00 16.00 38.00 34.00 

Educação Física - licenciatura 0.00 1.96 3.92 17.65 44.12 32.35 

Administração 0.00 0.00 0.00 19.23 34.62 46.15 

Tecnologia em Radiologia 0.00 0.00 3.80 22.78 44.30 29.11 

Educação física - bacharelado 0.81 8.13 8.94 19.51 43.09 19.51 

Ciências contábeis 5.71 0.00 0.00 14.29 40.00 40.00 

Psicologia 6.64 5.86 17.58 24.22 34.77 10.94 

Arquitetura e Urbanismo 4.55 0.00 0.00 27.27 36.36 31.82 

Tecnologia em Gestão Ambiental 6.25 6.25 0.00 12.50 25.00 50.00 

Biomedicina 0.90 6.31 9.91 10.81 40.54 31.53 

Nutrição 0.00 7.41 7.41 22.22 29.63 33.33 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 0.00 7.14 14.29 50.00 28.57 

 

Em 2017, de 56% a 80%, em 2016 de 76,9% a 94,3% e em 2015, 64% a 77% dos 

alunos nos diversos cursos atribuíram os critérios “Excelente” e “Bom” afirmando que 

participam dos programas, projetos e eventos de Extensão realizados pela Instituição e pelos 

cursos. Observa-se uma queda nos índices em 2017 em relaçao aos anos de 2016. 

Os percentuais no o critério “Regular” apontado por eles continua significativo em 2017, 

de 10% a 27%; em 2016 de 5% a 20%, em 2015 foi 9% a 21%. Os cursos de Biomedicina, 

Tecnologia em Gestão Ambiental, Psicologia, Educação Física (Lic. e Bach), Arquitetura, 

Tecnologia em Estética e Cosmética, Nutrição e Enfermagem precisam ser ouvidos, é importante 

saber o que precisa ser melhorado em relação à necessidade legal do cumprimento das Atividades 

Complementares. Os critérios “Fraco, Péssimo e Desconhecimento” são preocupantes, portanto 

em 2017 será preciso ampliar essa discussão com as instâncias envolvidas. 

Ocorre que 71% dos alunos da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL em 2017, 

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 
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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. 

Outra 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, com o campo de trabalho,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.  

Ampliando a discussão neste Relatório, a Instituição junto à CPA questionou os 

alunos Pós-Graduação quanto o ensino, pesquisa e extensão. 

Alunos de Pós-Graduação avalia Ensino Pesquisa e Extensão 

Quadro 28: Aluno de Pós-Graduação avalia Ensino Pesquisa e Extensão 

Questionamentos Percentuais e análise 

Conhecimento sobre o Projeto 

Pedagógico do seu Curso 

(PPC). 

O percentual de 70% dos alunos participantes em 2017, 81% em 2015, 80% 

dos cursistas em 2016 afirma conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e 8% 

deles em 2017, 10% em 2016 e 4,69% em 2015 pontuou o critério “Regular”. 

Neste último caso, não há justificativa, pois o cursista tem acesso ao PPC por 

meio do sistema online e o a Coordenação da Pós Graduação apresenta o PPC a 

todos.  

A aberturada 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 e ao final do curso.  

Conhecimento dos Planos de 

Ensino das disciplinas do seu 

Curso 

O percentual de 75% em 2017, 78% em 2016 e 81% em 2015 dos cursistas 

afirma conhecer os planos de Ensino. É preciso que os professores falem do 

Plano de sua disciplinas em todas as aulas.  

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 

conhecimentos teórico-práticos 

atualizados 

O percentual de 79% dos cursistas em 2017; 79,7% em 2016 e 75% em 2015, 

pontuaram os critérios “Excelente e Bom”. Os dados permanecem quase no 

mesmo patamar. No critério “Regular” 2017 obteve 12%, enquanto em 2016 

foi 12,5% e 2015, 19%. Os docentes contratados para as aulas de Pós-

Graduação precisam apresentar currículo compatível com o campo de saber em 

que vai ministrar aulas, além priorizar a formação em Curso de Mestrado e 
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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 de 

relevância profissional técnico-

científica 

O percentual de 80% em 2017; 74,22% em 2016 e em 2015, 75% pontuaram os 

critérios “Excelente e Bom”. 

 e 13,28% consideraram Regular. Um dos princípios da Pós-Graduação é o 

professor trabalhar a teoria científica articulada à prática profissional. Cabe 

aqui abrir diálogo entre professores e cursistas, juntamente com a coordenação 

de Pós Graduação. 

Um dos princípios da Pós-Graduação é o professor trabalhar a teoria científica 

articulada à prática profissional. Cabe aqui abrir diálogo entre professores e 

cursistas, mediado pela Coordenação de Pós Graduação. 

Titulação e Experiência 

profissional dos Docentes 

O percentual de 86% e 88% nos três anos (2015 – 2016 e 2017) pontuaram os 

critérios “Excelente e Bom”.  

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. A 

seleção é feita mediante um chamado no site da Instituição e o candidato 

ministra uma aula que é criteriosamente avaliada. 

 

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, 93% em 2017, 74% em 2016 e 85% em 2015, 

pontuaram os critérios “Excelente e Bom”. Observa que em 2017 os dados mostram 

significativa melhora, conforme pode se verificar no quadro abaixo: 

Quadro 29: Conhece o apoio institucional na realização de projeto de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - 2017 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 1 1.79 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 4 5.36 

5. Bom 30 32.14 

6. Muito bom 45 60.71 

  80 100.00 

 

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. 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. 
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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 são elaborados em conjunto com 

os coordenadores e aprovados pelo CONSEPE, e os projetos de Pesquisa são exclusivos de 

Cursos, assim como a maior parte dos projetos de Extensão.  

Quadro 30: Coordenador de Curso avalia o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Questionamentos Resultados e análise 

Promove discussão para construção e/ou reformulação do PPC, 

principalmente das propostas curriculares de seu curso junto ao NDE 

e Colegiado de Curso? 
Nestes questionamentos, 100% dos 

coordenadores pontuaram os critérios 

“Excelente e Bom”. 

 

Participa de ações Institucionais de incentivo a diversidade artística, 

ambiental e cultural 

Como avalia o estimulo que promove aos alunos de participar das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão? 

Participa das Ações de Capacitação na Instituição 

 

Coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem, no conhecimento, a razão de sua 

existência. Enquanto Faculdade se coloca como formadora integral da pessoa a qual passa 

pela integração entre o ensino, pesquisa e extensão. Ela está situada e inserida em um 

contexto social, cultural, político, econômico, ambiental, dentre outros, com os quais dialoga, 

é influenciada e os influencia.  

O ensino tem atenção primeira, situa o estudante na relação com as elaborações e 

produções científicas existentes, a pesquisa o situa com o seu desenvolvimento intelectual e 

possibilita a produção de outros saberes e a extensão como situação de confrontação de sua 

pesquisa e apropriação do conhecimento científico em correspondência com a prática. Dessa 

forma, confrontam-se na pesquisa e extensão os conhecimentos anteriormente apreendidos 

com as novas descobertas ou a confirmação do já conhecido.  

Logo abaixo, o fluxograma do movimento da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL 

no ensino, pesquisa e extensão. 
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FLUXOGRAMA – ENSINO – PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Ensino 

Interdisciplinaridade – 
Flexibilidade Curricular e 
Inovação; 

Situa o estudante na relação com 
as elaborações e produções 
científicas. 

Atualização constante do Projeto 
Pedagógico de Curso e de Ensino; 

Metodologias ativas; 

Avaliação Formativa; 

Integração entre teoria/prática; 

Flexibilidade Curricular. 

Núcleo de Apoio Discente - NAD 

Apoio psicopedagógico; 

Programa de Nivelamento; 

Programa de Apoio Pedagógico e financeiro; 

Acessibilidade. 

Avaliação sistemática dos cursos, 
Interna e externa e do Plano 
Estratégico de Curso 

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 infraestrutura institucional. 

Extensão 

Situação de confrontação de sua 
pesquisa e apropriação do 
conhecimento científico em 
correspondência com a prática; 

Ampliação da aprendizagem 
teoria e prática e visão 
profissional, Responsabilidade 
social e Desenvolvimento e 
integração social. 

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

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 

Situa o estudante com o seu 
desenvolvimento intelectual e 
possibilita a produção de outros 
saberes; 

Iniciação Científica - PIBIC; 

Pesquisa Docente; 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Cadastro: CNPQ - PIBIC; 

Compreender o rigor da produção 
científica. Entender a pesquisa: mecanismo 
científico e tecnológico de transferência de 
conhecimento para a sociedade; 

Vivenciar a ética na pesquisa; 

Desenvolver pesquisas que contribuam na 
produção de conhecimento científico nas 
várias áreas do conhecimento; 

Publicação. 

Pós-
Graduação 
Lato Sensu 

Formação Continuada; 

Pesquisa científica. 

Prosseguir os estudos; 

Especializar em áreas de 
conhecimento profissionais. 
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Conclui-se que a indissociabilidade é um princípio orientador da qualidade da 

produção universitária, porque afirma como necessária a tridimensionalidade do fazer 

universitário autônomo, competente e ético. No entanto, é muito difícil para uma IES 

classificada como Faculdade no que tange a articular um conhecimento produzido por ela, por 

não ter, obviamente, os cursos Stricto Sensu. Enquanto Faculdade, esta Instituição acessa aos 

estudantes em atividades de ensino na sala de aula e extra sala os conhecimentos, os quais vão 

resolver situações problemas e estudo de casos. Também os estudantes estudam o 

conhecimento produzido e vão para o campo prático, quer em situação de estágios, como 

aulas práticas de campo, também em laboratórios e, ainda, em situação de atividades de 

extensão. 

O professor de Ensino Superior, ao integrar seu ensino à pesquisa e à extensão, 

mantem-se atualizado e conectado com as transformações mais recentes que o conhecimento 

científico provoca e contribui de forma significativa com a qualidade da IES. 

Outras formas de vivenciar a indissociabilidade, 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 Pós-Graduação Lato Sensu, a Iniciação 

Científica desenvolvida com fomento de bolsas de apoio, e as práticas investigativas em 

consonância com os projetos pedagógicos dos cursos.  

Cabe apresentar a situação dos indicadores de qualidade da Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL e cursos. 
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Quadro 31: Indicadores de qualidade de curso 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

INDICADORES DE QUALIDADE DE CURSO 

4429 FACULDADE UNIGRAN CAPITAL Campo Grande/MS IGC: 4 (3.4707 

CÓDIGO 
 

CURSOS 

ENADE IDD CPC CC 

CONCEITO ANO CONCEITO ANO CONCEITO ANO CONCEITO ANO 

108288 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética  5 (400) 2016 3 (240) - 4 (366) 2016 4 2012 

1104893 Graduação em Educação Física (Bach.) 3 (260) 2016 3 (257) - 4 (335) 2016 3 2014 

108124 Graduação em Enfermagem 4 (326) 2016 4 (320) - 4 (362) 2016 3 2012 

5000761 Tecnologia em Radiologia 4 2016 3 (286) 2016 4 (362) 2016 4 2013 

1259584 Biomedicina (Bacharelado) - - - - - - 3 2014 

1331238 Arquitetura E Urbanismo  - - - - - - 4 2016 

1076656 Administração  4 2015 - - - - 4 2014 

1109838 Psicologia  - - - - - - 4 2017 

1364255 Fisioterapia  - - - - - - -  

1076657 Ciências Contábeis  4 2015 - - 4 (374) 2015 4 2015 

1331088 Nutrição  - - - - - - -  

1150634 Gestão Ambiental  - - - - - - 4 2015 

1331236 Design de Interiores  - - - - - - 4 2016 

118782 Educação Física (Lic.) 3 2014 - - - - 4 2015 

Fonte: E-mec- 2018 

 

Verifica, de modo geral, que houve melhora na qualidade significativa nos cursos apresentados no quadro acima.. A curva toda se 

desloca em direção à melhora na qualidade. Há uma série de medidas pedagógicas, sociais, estruturais que foram implantadas e já respondem no 

movimento de qualidade contínuo da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL.  



 

Finalizado a descrição das avaliações da Dimensão 2, Eixo 3: 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 

2018. 

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 32: Avaliação e proposições da avaliação institucional: Ensino Pesquisa e Extensão 

Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados Alcançados 
Ações Propostas / 2018 

Fragilidades Potencialidades 

ENSINO 

Ampliar a oferta 

de cursos de 

Graduação e Pós-

Graduação, a 

partir da análise da 

demanda social e 

mercadológica. 

 

Avaliar e adequar 

os PPCs e Plano 

Estratégico de 

Curso dos cursos 

de graduação e 

Pós Graduação. 

 

Vivenciar a 

articulação entre 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão, visando 

a formação o 

estudante que o 

capacite a atuar 

nas diversas 

circunstâncias da 

vida profissional e 

social de firma 

cidadã e ética. 

 

Analisar os 

resultados das 

avaliações internas 

e externas sobre as 

ações pedagógicas 

-Solicitação de 

Autorização para 

ofertar o Curso de 

Direito em 2017 e 

Reconhecimento do 

Curso de 

Biomedicina. 

 

-Elaboração do Plano 

Estratégico de Curso. 

 

-Todos os PPCs de 

cursos foram 

debatidos e 

adequados pelos 

NDEs dos cursos, sob 

aprovação dos 

respectivos 

colegiados. 

 

- Capacitação dos 

professores para o 

Planejamento de 

Ensino que contemple 

as metodologias 

ativas, substituindo da 

aula expositiva por: 

estudos de casos, 

resolução de 

problemas, aulas 

práticas em sala de 

aula ou laboratórios, 

dinâmicas de grupos, 

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. 

 

O professor 

trabalha em 

vários locais e 

seu tempo é 

curto para 

planejar 

dinâmicas 

inovadoras de 

aulas. 

 

Pouco tempo 

disponível dos 

docentes que 

compõem o 

NDE, 

Colegiados e 

Coordenadores 

para análise e 

discussão de 

A Instituição tem 

condições materiais, 

Infraestrutura Física 

e profissionais com 

formação Stricto 

Sensu para abertura 

de cursos de 

Graduação e Pós-

Graduação em 

diversas áreas. 

 

Pré-disposição dos 

professores e 

coordenadores de 

curso para inovar. 

 

A preocupação dos 

professores e 

coordenadores em 

acessar os 

conhecimentos 

científicos em 

correspondência 

com a prática e 

princípios éticos. 

 

A disposição de 

coordenadores, 

professores e 

estudantes em 

planejar e realizar 

projetos de extensão 

e de 

-Solicitar nos devidos 

períodos abertos pelo MEC, 

autorização de Curso, assim 

como regulamentação dos 

cursos em andamento. 

 

-Receber comissões do MEC 

para Autorização do Curso de 

Direito; Reconhecimento do 

Curso de Biomedicina; assim 

como do CST em Design de 

Interiores. Solicitar 

Recredencimento da 

Faculdade Unigran Capital. 

Solicitar Credenciamento para 

Faculdade Unigran Capital 

passar a Centro Universitário. 

  

-(Ação permanente) -

Investigação de demandas 

para a oferta de novos cursos, 

aproximando mais do aluno 

do Ensino Médio e verificar 

os cursos pretendidos por eles. 

 

- (Ação permanente)  

- Dar continuidade à constante 

avaliação e adequação dos 

PPCs e Planos Estratégicos de 

Curso rumo a excelência na 

formação do Egresso. 

 

- Capacitação continuada para 
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Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados Alcançados 
Ações Propostas / 2018 

Fragilidades Potencialidades 

desenvolvidas 

pelos cursos. 

 

 

 

 

 

estudo a partir de 

vídeos, aulas práticas, 

elaboração e 

execução de projetos, 

palestras proferidas 

por convidados locais 

e regionais, dentre 

outros. 

 

- Capacitação dos 

professores sobre 

elaboração de 

questões para 

exercícios em sala de 

aula e em situações 

de provas (avaliação). 

 

- Análise da 

Avaliação Interna 

pelos NDEs de cursos 

e elaboração Plano de 

Melhoria de cada 

Curso, com base nos 

resultados da 

avaliação interna. 

 

 

 

resultados. 

 

 

 

 

responsabilidade 

social. 

 

Acompanhamento 

sistemático por 

parte da 

mantenedora, dos 

gestores e 

professores do 

desempenho 

discente nas 

avaliações internas 

e externas. 

 

Proposição de ações 

de apoio 

pedagógico aos 

discentes e atenção 

individual aos 

alunos com 

dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

os docentes, visando a 

melhoria de sua prática. 

 

- Capacitação sobre o que seja 

Metodologias ativas e como 

vivenciá-las, de forma a 

contemplar o trabalho docente 

pautado pela: Flexibilidade 

dos currículos; 

Interdisciplinaridade; 

Integração entre Teoria e 

Prática. 

 

- Reuniões sistemáticas com 

os professores e líderes de sala 

para discutir o PDI, o PPI e 

seu desdobramento no PPC de 

cada Curso e Plano de Ensino. 

 

-Discussão do Coordenador 

com os alunos para 

planejarem o cumprimento 

das horas de Atividades 

Complementares, atividades 

de Responsabilidade Social e 

Extensão. 

 

- 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 sob os princípios da 

democracia, da ética e da justiça 

social. 
 

- Em cada disciplina, os 

professores estimularão os 

alunos a realizarem atividades 

complementares, assim como 

das atividades de extensão e 

Responsabilidade Social. 

 

PESQUISA E EXTENSÃO 

Prover condições 

para o 

desenvolvimento 

da pesquisa 

científica e da 

extensão. 

 

Fortalecer o 

Programa de 

Iniciação 

Científica em 

todos os cursos. 

- Apoio financeiro 

para uma pesquisa 

por curso do PIBIC. 

 

- Planejamento da 

Iniciação Científica. 

 

- Em 2016/2017 

desenvolvimento de -

6 projetos de 

Iniciação Científica 

com a participação de 

O tempo de 

alunos e 

professores para 

se dedicarem à 

pesquisa é muito 

reduzido. 

 

O aluno desiste, 

em alguns casos, 

da pesquisa. 

O quadro docente 

com formação 

Stricto Sensu. 

 

Interesse dos 

professores em 

desenvolver 

pesquisa com 

Iniciação Científica 

e participarem de 

eventos fora do 

Estado, levando 

- Ampliação da contratação 

professores com formação 

stricto sensu. 

 

- Reunião de coordenadores e 

colegiados de cursos para 

estimularem a produção 

científica. 

 

- Ampliar o apoio para a 

realização de pesquisas assim 

como para a apresentação de 
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Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados Alcançados 
Ações Propostas / 2018 

Fragilidades Potencialidades 

 

Ampliar o nº de 

concessão de 

Bolsa Científica 

para a participação 

de alunos nos 

projetos de 

pesquisa. 

 

Socializar o 

conhecimento 

acadêmico e levar 

para a sociedade 

de acordo com as 

demandas 

percebidas e 

solicitadas. 

 

Integrar o ensino e 

a extensão com 

demandas sociais, 

buscando 

comprometimento 

de todos. 

7alunos e 6 

professores 

pesquisadores da 

Instituição.  

 

- Planejamento por 

Curso das atividades 

de Extensão. 

 

- Coordenação de 

projetos de Extensão 

Institucional (o que 

requer ações de todos 

os cursos) pela 

Coordenação de 

Ensino e Extensão. 

 

trabalhos para 

serem apresentados. 

 

Interesse da maior 

parte dos alunos e 

professores. 

trabalhos em eventos 

científicos. 

 

- 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. 

- A partir deste ano de 2018, 

realizar a temporada de 

“AMOSTRA CIENTÍFICA”, 

abarcando todas as produções 

científicas de qualidade 

realizadas por meio do 

desenvolvimento do Ensino; 

dos projetos do PIBIC; dos 

projetos de pesquisa dos 

professores. 

- Gravar vídeos de curta 

duração para informar a 

comunidade interna e externa 

sobre assuntos diversos. 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Ofertar cursos de 

Pós Graduação 

Lato Sensu em 

todas as áreas da 

graduação. 

 

Ampliar as ações 

que articulem a 

graduação e a pós-

graduação. 

 

 

- Em 2016 

/2017foram 

consolidados 6 

cursos. 
 

- Realizou-se, pela 

Coordenação de 

Pesquisa, várias 

visitas às empresas e 

setores públicos 

divulgando os cursos 

possíveis de serem 

feitos nesta IES. 

 

- Realizada por meio 

da docência, os 

professores da 

Graduação também 

dão aula na Pós-

Graduação Latu 

Sensu. 

 

- Articulação 

realizada por meio do 

Programa 

Institucional de 

Iniciação Científica 

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 

- Dar continuidade à 

ampliação da oferta de cursos 

de Pós Graduação Lato Sensu, 

articulados com os cursos 

oferecidos pela IES, focando 

as demandas deste momento 

da sociedade. 

 

- Ampliação do nº de reuniões 

com docentes para discutir a 

abertura de cursos de Pós-

Graduação e seus respectivos 

Projetos Pedagógicos. 
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Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados Alcançados 
Ações Propostas / 2018 

Fragilidades Potencialidades 

(PIBIC), coordenado 

pelo Coordenador de 

Pesquisa e Pós-

Graduação. 

 

O preceito constitucional de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, e 

as normatizações da Extensão Universitária na LDB e no PNE 2014/2024 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. 

Criar ou consolidar mecanismos institucionais de apoio a pesquisa, priorizando ações 

que busquem a articulação e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e/ou inter-

institucionais em áreas inovadoras de pesquisas, que envolvam a participação de alunos de 

graduação estimulando a iniciação científica, alunos de pós-graduação é uma caminhada que 

esta IES está disposta a realizar, pois sua visão de futuro é ser Centro Universitário. 

2.2.3.2 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 2016-2024. As ações propostas 

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 no 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 referem às suas estratégias, recursos e à imagem pública da instituição nos 

meios de comunicação social e perante a comunidade. 
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Quadro 33: Avaliação da Comunicação da Faculdade (sites, redes sociais) - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 3.57 3.57 14.29 41.07 37.50 

Tecnologia em Estética e Cosmética 1.00 2.00 5.00 15.00 41.00 36.00 

Educação Física - licenciatura 0.98 1.96 4.90 19.61 42.16 30.39 

Administração 3.85 0.00 0.00 15.38 38.46 42.31 

Tecnologia em Radiologia 0.00 1.27 1.27 13.92 45.57 37.97 

Educação física - bacharelado 0.81 2.44 8.13 17.07 46.34 25.20 

Ciências contábeis 0.00 0.00 5.71 2.86 48.57 42.86 

Psicologia 1.56 2.34 9.38 17.97 41.80 26.95 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 4.55 13.64 50.00 31.82 

Tecnologia em Gestão Ambiental 6.25 0.00 12.50 0.00 31.25 50.00 

Biomedicina 0.90 2.70 1.80 15.32 38.74 40.54 

Nutrição 0.00 0.00 18.52 18.52 25.93 37.04 

Tecnologia em Design de Interiores 
0.00 0.00 0.00 7.14 42.86 50.00 

 

Constata-se nos dados acima de 2017 que entre 63% a 93% dos alunos pontuaram 

“Muito Bom e Bom”, resultado melhor do que em 2016 que foi de 74% a 89% e 2015 que foi 

de 60% a 88%. 

O fluxo de comunicação é bem intenso que os alunos acabam achando normal e não 

reparam para a criação nessa área. As pontuações no critério “Regular” entre 7% a 19,6% e 

Fraco entre 1,275 e 18,52% indica a necessidade de diálogo com todos os alunos, mostrando 

como a IES tem se preocupado comunicar-se com a sociedade de diversas formas e dessa 

forma coletar a visão deles nessa atividade tão relevante.  

O Curso de Nutrição carece de esclarecimentos muito próximo, assim como o 

Bacharel e Licenciatura de Educação Física e Tecnologia em Gestão Ambiental. 

Os índices de avaliação positiva ampliaram em 2017 devido aos investimentos 

significativos feitos pela FACULDADE UNIGRAN CAPITAL no setor no período avaliado, 

pois 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 de Comunicação, setores reconhecidos e 

legitimados pela Direção Geral para planejar e executar as ações e estratégias de comunicação 

institucional, além do desenvolvimento de inúmeros projetos de Extensão e Responsabilidade 

Social e, ainda a celebração de inúmeros convênios entre esta Instituição e os empresários. 
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Até 2015, as estratégias de Comunicação eram definidas pelo Departamento de 

Marketing da UNIGRAN CAPITAL (DMU), criado em 2011. Em agosto de 2015 a 

instituição investiu na implantação da Assessoria de Comunicação, tornando-a responsável 

pela divulgação de todas as informações referentes aos cursos e a instituição e pelo 

relacionamento com a impressa local.  

Em 2016, no Departamento de Marketing e Assessoria de Comunicação atuavam 

sete funcionários e um estagiário. Em 2017 atuam 8 funcionários e 3 estagiários. A equipe 

conta com profissionais formados nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 

Marketing, tendo como principais metas dos setores de Comunicação e Marketing no período 

avaliado:  

- 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.  
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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 WhatsApp, redes sociais, 

mensagens via celular (SMS) 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. Neste ínterim, no ano de 2016 a IES 

mantém uma página oficial no Facebook com 22.366 seguidores, em 2017 ampliou para 

27.229 e no Instagran, em 2016 com 6.551 seguidores; em 2017 ampliou para 8.216 

seguidores. 

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 na 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.  

Cabe ressaltar que o Índice Geral de Cursos avaliados da Instituição (IGC), na faixa 

4, revelou que a Unigran Capital é a melhor Instituição de Ensino Superior de Mato Grosso do 

Sul, mesmo quando comparada às universidades públicas. Apenas 17% das 2.112 Instituições 

de Ensino Superior em todo o País alcançaram conceito 4 na última avaliação do MEC, 

divulgada na segunda-feira (27/11/2017). Em Campo Grande, nenhuma outra universidade 

particular atingiu esse patamar. Além da Unigran Capital, apenas a UFMS e o IFMS 

conseguiram conceito 4.  

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 
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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.  

Aluno avalia a Ouvidoria 

Quadro 34: Avaliação do conhecimento sobre a ouvidoria - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 14.29 10.71 10.71 19.64 35.71 8.93 

Tecnologia em Estética e Cosmética 12.00 8.00 12.00 17.00 37.00 14.00 

Educação Física - licenciatura 11.76 9.80 9.80 21.57 32.35 14.71 

Administração 19.23 0.00 15.38 15.38 34.62 15.38 

Tecnologia em Radiologia 16.46 1.27 3.80 22.78 34.18 21.52 

Educação Física - bacharelado 17.07 12.20 11.38 13.82 34.15 11.38 

Ciências contábeis 31.43 2.86 2.86 17.14 34.29 11.43 

Psicologia 25.39 11.33 11.33 19.53 24.61 7.81 

Arquitetura e Urbanismo 22.73 0.00 4.55 40.91 22.73 9.09 

Tecnologia em Gestão Ambiental 25.00 6.25 6.25 6.25 37.50 18.75 

Biomedicina 19.82 2.70 10.81 20.72 32.43 13.51 

Nutrição 22.22 3.70 11.11 11.11 37.04 14.81 

Tecnologia em Design de Interiores 7.14 0.00 21.43 14.29 28.57 28.57 

 

Constata-se que em 2017, o percentual de 31% a 57% dos alunos pontuaram 

conhecer a Ouvidoria e de 43% a 69% somam os demais critérios. Esses resultados mostram 

recuo em relação aos resultados da avaliação de 2016 e 2015, quando em 2016, de 69% a 88% 

dos alunos consideraram a Ouvidoria um instrumento “Excelente” e “Bom” e em 2015, entre 

50% a 67%. 

Caberá aos coordenadores ampliar o diálogo com os líderes de sala e explicar a 

função dessa ferramenta concebida como um espaço de comunicação informal e independente 

entre a comunidade interna e externa, a Direção Geral e a coordenação de Ensino e Extensão. 

Isso porque a Ouvidoria visa investigar e apreender no seu movimento o processo de 

consolidação de sua finalidade em estabelecer um elo entre a comunidade - externa e interna e 

a Instituição, objetivando tornar ágil a administração e aperfeiçoar a democracia na relação 

com a sociedade, garantindo aos usuários a proteção e defesa dos seus direitos, conforme está 

posto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

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, 
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além de outras ações que venham a explicar melhor aos estudantes o funcionamento da 

Ouvidoria.  

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 com 

moderada demanda de acesso e de encaminhamentos para soluções institucionais e, também, 

trazidas pela comunidade. Deste modo, encontra-se sob a responsabilidade da Coordenação de 

Ensino e Extensão, CPA e Direção Geral, 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 as problemáticas. 

Por meio das redes sociais, esta IES também recebe dezenas de mensagens com 

questionamentos, elogios, críticas e sugestões. O tempo de resposta no Facebook ocorre de 

maneira imediata. 

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 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 compartilhar o conhecimento científico 

aqui produzido e a sustentação da imagem da Instituição junto à própria sociedade e 

instituições parceiras nos projetos. 

Professor, Coordenador e Funcionário 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.  
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Quadro 35: Professor, Coordenação de Curso e Funcionário avaliam a imagem institucional 

com a Comunidade Externa - 2017 

AVALIA MUITO BOM % BOM % 
REGULAR 

% 

FRACO 

% 

NSA (não se aplica/ 

desconhece) % 

Professor 76.79 19.64 1.79 0.00 1.79 

Coordenação 77.78 22.22 0.00 0.00 0.00 

Funcionário 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 

 

Verifica-se na tabela acima, que 96,4% dos professores em 2017 avaliam 

positivamente a imagem institucional com a Comunidade Externa. Essa mesma questão foi 

avaliada da mesma forma em 2016 por 99% dos professores e em 2015 por 93%. Esses 

resultados confirmam ser de excelência a imagem institucional na comunidade. 

Os coordenadores (100%) avaliaram a imagem da Faculdade totalmente positiva, na 

série histórica de 2017, 2016 e 2015. Trata-se de unanimidade porque eles participam na 

construção da imagem pretendida, indo até a sociedade para partilhar conhecimentos e prestar 

serviços, principalmente na área da saúde, estética, Educação Física 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. Também 

gravam vídeos informativos de várias áreas para alcançar as pessoas que acessam o site da 

IES. 

Em 2017, o percentual de 100% dos funcionários avaliaram a imagem da Faculdade 

Unigran Capital na sociedade nos critérios “Muito Bom e Bom”; em 2016 e 2015, os 

percentuais de aprovação positiva foi, respectivamente, 90% e 97%. 

É política de a Faculdade Unigran Capital aperfeiçoar cada vez mais a comunicação 

externa e interna como forma de estabelecer diálogo com todos os envolvidos em suas 

atividades, resolver situações problemas, prestar 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 36: Avaliação e proposições da avaliação institucional: comunicação com a sociedade 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

Transmitir as 

concepções de 

educação da IES e 

seu compromisso em 

ofertar uma formação 

de excelência. 

- Produção de vídeos 

em que a Instituição se 

apresenta e informa as 

concepções de 

educação pensadas em 

cada curso. 

- Entrevistas nos canais 

de TV e rádio pela 

Direção Geral; Gestão 

de Planejamento; 

Coordenadores e 

professores. 

- Vídeos de 

apresentação de cada 

Curso 

Não há 

fragilidades 

neste campo 

Os coordenadores, 

professores e 

alunos têm 

interesse em falar 

dos cursos, quer 

trazendo críticas 

construtivas como 

reconhecendo 

suas qualidades. 

- Fortalecer cada vez mais o 

alcance em transmitir para a 

sociedade com quem a IES se 

relaciona, as suas reais 

concepções educacionais, de 

forma a refletir seu 

compromisso social e sua 

cultura organizacional. 

 

- Ação contínua de diálogo 

com a sociedade por meio das 

redes sociais, vídeos, 

oferecimento de serviços no 

campo da saúde, beleza e 

cultural gratuitamente à 

sociedade. 

Realizar ações em 

que a sociedade 

venha participar 

ativamente da vida 

acadêmica. 

 

Proporcionar a vinda 

da comunidade para a 

FACULDADE 

UNIGRAN 

CAPITAL 

contribuindo para a 

melhoria das 

condições de vida da 

comunidade, ao 

repartir com ela o 

saber que produz e as 

informações que 

detém em seu 

contexto. 

 

- Realizou-se vários 

eventos em que a 

sociedade veio 

participar, como ações 

sociais, cursos de 

dança, ginástica, 

tratamentos estéticos, 

massagens de 

relaxamento, 

atendimentos na área 

de Psicologia, 

campanhas para 

doação de sangue, 

alimentos e 

brinquedos. 

- Realizou-se intensa 

atividade de extensão 

para a comunidade 

interna e externa. 

 

 

Não há 

fragilidades. 

A disposição dos 

alunos e 

professores em 

receber a 

comunidade e 

atendê-los em 

suas necessidades 

que a Faculdade 

dispõe de 

conhecimento e 

infraestrutura. 

- Dar continuidade na 

ampliação de formas de 

atividades que seduzem a 

comunidade para dentro desta 

IES. 

- Oferecimento de 

informações para a 

comunidade interna e externa 

no campo da saúde. 

Apoiar e sensibilizar 

a Comunidade 

Acadêmica, 

professores e 

funcionários para 

trazerem pessoas da 

comunidade externa 

para a UNIGRAN 

CAPITAL por meio 

de eventos educativos 

e culturais. 

- Realização de 

palestras educativas 

com profissionais 

conceituados da 

sociedade do Estado de 

MS e de fora do 

Estado. 

 

- Realização da jornada 

acadêmica de cada 

curso, com entrada 

livre. 

 

- Promoção de cursos 

de extensão a valores 

mínimos, permitindo a 

participação da 

sociedade interessada. 

Não há 

fragilidade 

neste campo 

Interesse em 

participar por 

parte dos 

professores e 

acadêmicos. 

 

Investimento da 

Mantenedora em 

trazer 

profissionais de 

fora, com 

destaque no meio 

acadêmico e 

profissional. 

- Abrir as portas da IESpara a 

comunidade externa a vir 

utilizar das atividades 

laboratoriais e práticas 

diversas em todos os cursos. 

 

- Trazer os intelectuais para 

discutir as demandas da atual 

sociedade em relação à 

formação de pessoas. 

 

- Utilização dos veículos de 

comunicação local e regional 

na divulgação dos projetos, 

das metas e das ações da 

Faculdade.  

Participar dos eventos - Participação dos Não há Interesse das - Ação permanente de 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

sazonais promovidos 

pela sociedade. 

cursos em eventos 

como o dia da Mulher 

e orientações às 

pessoas no Centro 

Esportivo de Campo 

Grande no campo da 

saúde e cuidados com 

o corpo, campanhas da 

coleta de sangue, 

dentre outras. 

- Acolhimento das 

demandas da sociedade 

no campo da saúde, 

como atividades na 

academia de ginástica; 

exames de 

Mamografia; coleta de 

sangue. 

dificuldades 

nesta 

atividade. 

 

coordenações, 

professores e 

alunos em 

participar 

dos eventos de 

cada área 

promovidos por 

diversas entidades 

de classe. 

acolhimento econvites à 

comunidade interna e externa 

dos eventos demandados pela 

sociedade em geral. 

Estreitar o 

relacionamento com a 

Educação Básica e 

com as demais 

secretarias públicas. 

- Realização de 

atividades com o 

Ensino Médio, para 

que eles saibam das 

demandas de 

empregabilidade e 

também conheçam a 

atuação dos 

profissionais que esta 

IES prepara por meio 

de seus cursos. 

 

- Cedência da estrutura 

física para que a 

educação básica 

realizasse seus 

encontros. 

 

Não há 

dificuldades 

nesta 

atividade. 

 

Fácil acesso às 

secretarias 

municipais e 

estaduais em 

todas as áreas.  

- Realizar convênios para o 

cumprimento de estágios dos 

diversos cursos. 

Oferecimento de cursos, 

palestras que o poder público 

venha necessitar. 

 

- Trazer os alunos do Ensino 

Médio na Faculdade por meio 

do Programa “Feira das 

Profissões” para conhecerem a 

IES e seu funcionamento e o 

desenvolvimento dos cursos 

de graduação, estrutura 

pedagógica de ensino e 

aprendizagem, estrutura física 

e empregabilidade em cada 

campo de formação. 

  

- Disponibilizar de espaço 

físico para algumas ações 

públicas. 

 

- Fazer-se presente nas 

atividades públicas, sempre 

que convidado. 

 

Consolidação da 

Ouvidoria enquanto 

um instrumento de 

avaliação 

Institucional. 

- Atendimento pela 

Direção Geral que 

encaminha as 

demandas à 

Coordenadoria de 

Ensino e Extensão que 

soluciona demandas e 

realiza 

encaminhamentos aos 

setores responsáveis 

para solução. 

Ainda um 

instrumento 

de 

participação 

pouco 

conhecido. 

Ampliação 

gradativa da 

confiança dos 

alunos e da 

sociedade nesse 

serviço. 

- Divulgar a função da 

Ouvidoria na Gestão da 

Faculdade e possibilidade de 

diálogo direto com a Direção 

Geral. 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

Comunicar a 

sociedade sobre os 

processos seletivos 

para os cursos da 

Faculdade. 

Divulgação de 

vestibular e demais 

eventos de interesse 

social 

Não há 

fragilidades 

Investimento da 

Instituição nas 

ações necessárias. 

- Realização de editais e 

campanhas publicitárias para a 

divulgação do processo 

seletivo da Faculdade. 

 

- Montagem de quiosques de 

informações para inscrição de 

vestibulares em vários locais 

da cidade. 

- Celebração de convênios 

com o mundo dos negócios da 

sociedade, visando dialogar, 

abrir campo de estágios, 

visitas técnicas e oferecer 

descontos nas mensalidades 

aos funcionários das empresas 

conveniadas para estudar na 

Unigran Capital. 

 

2.2.3.3 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem como ponto forte a sua política de 

atendimento aos discentes, a qual está 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 e conclusão da educação superior. 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 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 dos alunos.  

Um programa de suma importância é o Recém Ingresso, uma ação de nivelamento 

dos conhecimentos do ensino médio essenciais para os estudos do Ensino Superior. Esse 

curso ocorre semestralmente, abrangendo os conhecimentos de Linguagem e Argumentação, 

Matemática Financeira, Química, Oratória e Produção de Trabalhos Científicos. Quando o 

estudante está com problemas de ordem psíquica, é atendido pelo Núcleo de Psicologia. 
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Quando o problema é dificuldade em se organizar e disciplinar os estudos é atendido pela 

parte pedagógica da Faculdade. 

Assim, a Faculdade confirma dentro dos valores definidos no PDI, PPI, PPC e Plano 

de Ensino 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 IES 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). 
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Aluno avalia as políticas de atendimento aos discentes 

Os alunos questionados sobre o conhecimento do Programa Recém Ingresso 

afirmam, em 2017 dentre 49% e 71% ser “Muito Bom e Bom”; em 2016 os percentuais nesses 

critérios ficaram entre 67,1% a 82,9% e em 2015 de 60% a 80%. Verifica-se no quadro abaixo 

os detalhes da avaliação: 

Quadro 37: Avalie o Programa Recém Ingresso da UNIGRAN CAPITAL - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 10.71 5.36 1.79 21.43 39.29 21.43 

CST em Estética e Cosmética 18.00 3.00 3.00 10.00 45.00 21.00 

Educação Física – Lic. 21.57 1.96 3.92 11.76 39.22 21.57 

Administração 19.23 0.00 3.85 23.08 34.62 19.23 

Tecnologia em Radiologia 13.92 0.00 3.80 18.99 34.18 29.11 

Educação Física – Bach. 25.20 4.07 5.69 15.45 36.59 13.01 

Ciências contábeis 22.86 0.00 0.00 5.71 45.71 25.71 

Psicologia 30.86 1.56 6.64 11.33 36.33 13.28 

Arquitetura e Urbanismo 31.82 0.00 0.00 13.64 27.27 27.27 

CST em Gestão Ambiental 25.00 0.00 6.25 6.25 18.75 43.75 

Biomedicina 17.12 0.90 3.60 14.41 38.74 25.23 

Nutrição 25.93 0.00 7.41 7.41 40.74 18.52 

CST em Design de Interiores 28.57 0.00 7.14 7.14 28.57 28.57 

 

Em 2015 e 2017, cinco alunos líderes de sala foram entrevistados em relação à 

avaliação nos critérios “Regular” e “Fraco”. A resposta ficou a mesma dada nas entrevistas de 

2015, sobre a questão é trabalhar e vir para a aula no sábado ou às 18h ou, ainda às 11h30min. 

Os professores continuam a 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. 

Os percentuais na faixa “Não Se Aplica” (desconhece) atinge justamente os cursos 

novos, é preciso informar melhor os alunos em sala de aula e dialogar a questão do horário 

que venha atender o maior número possível de alunos. 

Outra forma de atendimento aos alunos é a Ouvidoria, analisada no item anterior, e a 

Coordenação de Ensino e Extensão. 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 
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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 

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 38: Atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente - NAD - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 7.14 3.57 7.14 14.29 41.07 26.79 

CST em Estética e Cosmética 18.00 3.00 3.00 12.00 37.00 27.00 

Educação Física – Lic. 11.76 3.92 2.94 11.76 32.35 37.25 

Administração 7.69 3.85 0.00 30.77 26.92 30.77 

Tecnologia em Radiologia 13.92 0.00 6.33 10.13 31.65 37.97 

Educação Física – Bach. 17.89 5.69 1.63 10.57 34.96 29.27 

Ciências contábeis 8.57 0.00 0.00 8.57 48.57 34.29 

Psicologia 18.75 4.30 3.13 14.06 32.42 27.34 

Arquitetura e Urbanismo 31.82 0.00 13.64 9.09 36.36 9.09 

CST em Gestão Ambiental 12.50 6.25 6.25 6.25 37.50 31.25 

Biomedicina 14.41 7.21 3.60 11.71 33.33 29.73 

Nutrição 29.63 0.00 3.70 7.41 29.63 29.63 

CST em Design de Interiores 28.57 0.00 0.00 7.14 35.71 28.57 

 

Constata-se que em 2017 entre 45% e 82% dos alunos atribuíram avaliação do 

atendimento do NAD nos critérios “Muito Bom e Bom”; em 2016, entre 64,4% a 78% 

atribuíram esse critério e em 2015, de 58% a 77% dos alunos. 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 2017 e 2016 muitas bolsas foram cortadas, fazendo com que os 

alunos trouxessem a problemática para o atendimento do NAD.  
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Observa-se que os novos cursos, como Arquitetura e Urbanismo, Nutrição e Design de 

Interiores apontam percentuais entre 28% a 31% no critério NSA/Desconhece. A Faculdade 

divulga muito nas salas de aula, murais e redes sociais sobre a abertura de inscrição nesses 

programas, pois a Faculdade UNIGRAN CAPITAL contou em 2017, com 327 alunos apoiados 

pelo PROUNI, 2.420 alunos apoiados pelo FIES; 120 alunos apoiados pelo Programa do Governo 

Federal Vale Universidade e trouxe para realizar pequenos serviços em troca dos estudos 

estagiários em n. de 35. Somados esses apoios a Faculdade acolhe acima de 80% dos alunos. 

O NAD coordena essas bolsas de estudo, presta esclarecimentos. 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 e colegas de sala, 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 

Comissão do FIES, da Comissão Própria de Avaliação Interna (CPA) da IES e de todos os 

projetos de extensão. 

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 foram adequadas pelo 

Governo Federal, e o atendimento do NAD obedeceu às novas regras. 
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Conforme o que já se evidenciou no item anterior, em 2017, o PROUNI contemplou 

327 alunos, em 2016 foram 354, reduzindo 27 bolsas pelo Governo Federal. O FIES em 2017 

contemplou 2.420, número maior do que em 2016 que foi de 2.194 bolsas, aumento no 

atendimento de 226 bolsas. 

Outro apoio que tem aumento de atendimento foi o Vale Universidade do Governo 

Estadual de MS, que em 2017 concedeu 120 bolsas, aumentando 21 em relação a 2016 que 

somou 99. Nesse Programa o Estado/MS remunera 70% do valor da mensalidade, a 

UNIGRAN CAPITAL complementa com 20% e o aluno se responsabiliza com 10% do valor 

da mensalidade. Com essas bolsas os acadêmicos atuam como estagiários em trabalho 

administrativo nos órgãos do Governo do Estado. 

Por fim, o aluno ainda conta com o acolhimento na Faculdade Unigran Capital como 

Estagiário. Em 2016 admitiu 40 estagiários com bolsas integrais, os quais prestam 6 horas de 

trabalho na Instituição como auxiliar de laboratórios, em atividades de extensão e 

atendimentos diversos à comunidade acadêmica. Em 2017 contratou mais 20 estagiários.  

Também concede descontos de 20% a 30% de acordo com os convênios firmados 

expressos no quadro abaixo em 2017. Cabe ressaltar que em 2016 foram firmados 67 

convênios, ampliando para 118 em 2017, aumentando 76%. 

Quadro 39: Convênios e parcerias UNIGRAN CAPITAL - concessão de descontos -2017- (%) 

EMPRESAS 
GRAD. 

PRESENCIAL 

PÓS- 

PRESENCIAL 

AAMI- ASSOCIAÇÃO DE AMPARO Á MATERNIDADE E Á 

INFÂNCIA 
25% 20% 

ABD- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DESIGNER DE 

INTERIORES 
25% 20% 

ABRAPS 25% 20% 

ACADEMIA VIA OLIMPICA 25% 20% 

ACICG (Associação Comercial) 25% 20% 

ADM 7 25% 20% 

AF SEBRAE (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SEBRAE) 25% 20% 

AIMAR JOPPERT JUNIOR ME- INSTITUTO BRASILEIRO DE 

LÍNGUAS 
25% 20% 

AMAS- ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS (TODOS OS 

SUPERMERCADOS) 
25% 20% 

ARUANÃ BUFFET & RESTAURANTE 25% 20% 

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE VANTAGENS DE BENEFICIOS 

BRASIL VANTAGENS 
25% 20% 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COOPHAVILA II - AMOC II 25% 20% 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO BANCO DA 

TERREA 
25% 20% 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 

CG- AECNB 
25% 20% 



114 

EMPRESAS 
GRAD. 

PRESENCIAL 

PÓS- 

PRESENCIAL 

ASMEST – ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
25% 20% 

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25% 20% 

BANCO DO BRASIL 30% 20% 

BANCO SICREDI 25% 20% 

BASE AEREA DE C. GRANDE 25% 20% 

BATERIAS MOURA 25% 20% 

BIO. DIAGNOSTIC 25% 20% 

BOMBEIROS SOMENTE BOMBEIROS 50% 50% 

BOMBEIROS DEPENDENTES 30% 20% 

BOTICARIO (CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA) 
30% 20% 

BRASIL TELECOM 25% 20% 

BRF SA 25% 20% 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 25% 20% 

CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO MS 25% 20% 

CELULA DIAGNOSTICOS 25% 20% 

CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICOS- ( UNIC, DIIMAGEM E 

SONIMED) 
30% 20% 

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES MOBIL 25% 20% 

CLINICA DE ESTETICA HOLLYWWOD 25% 20% 

CMO- EXERCITO BRASILEIRO  25% 20% 

CONCENTRO MARCAS  25% 20% 

CRC/MS 25% 20% 

CREA-MS 25% 20% 

CRECI 25% 20% 

CREF 25% 20% 

DESAFIO EDUCACIONAL E PESQUISAS LTDA EPP (ESCOLA 

INFANTIL) 
25% 20% 

DETRAN - MS  25% 20% 

ELINAFONSO UTILIDADES E ACESSÓRIOS  25% 20% 

ENZO VEÍCULO 25% 20% 

ERNESTO BORGES ASSOCIADOS 25% 20% 

ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CG 25% 20% 

ESCOLA DE GOVERNO ESTATUAL  25% 20% 

ESCOLA DE IDIOMAS BRITSH AND AMERICAN 25% 20% 

ETIELEN SABRINA DE CAMPOS SANTOS SALES - ME 25% 20% 

FEIRA CENTRAL E TURISTICO 25% 15% 

FIDELIDADE EL KADRI CARTÃO DE DESCONTO  25% 20% 

FIEMS IEL/MS - (TODAS AS INDUSTRIAS) 25% 20% 

GBOEX 25% 20% 

GRAFICA MANÁ 25% 20% 

GRUPO FEMSA (COCA COLA) 25% 20% 

GRUPO SMAFF 25% 20% 

GRUPO TENDÊNCIA 25% 20% 

HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA-ME 25% 20% 

HOTEL DEVILLE 25% 20% 

IGNEZ DE OLIVEIRA ROMAN -MI (MARY KAY) 25% 20% 

IGREJA EL SHADDAI 25% 20% 

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS- MISSÕES EM CG 25% 20% 

IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL JESUS É A VIDA-JEV 25% 20% 

SARA NOSSA TERRA 25% 20% 

JC-CONSULTORIA. RH 25% 20% 

KEPLER WEBER 25% 20% 

MAÇONARIA ( GRANDE ORIENTE DO BRASIL-MS GOB) 30% 20% 
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EMPRESAS 
GRAD. 

PRESENCIAL 

PÓS- 

PRESENCIAL 

MAÇONARIA (GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DE MS) 30% 20% 

MAÇONARIA ( GRANDE ORIENTE MS) 25% 20% 

MARISA LOJAS S/A 25% 20% 

MATTER DIAGNOSTICOS 25% 20% 

AMECI ASSISTENCIA MEDICA (MATTER DIAGNOSTICOS) 25% 20% 

MECARI DISTRIBUIDORA 25% 20% 

MICHELLY MORAIS BARBOSA DA SILVA (MARY KAY) 25% 20% 

MULTICOISAS FRANQUIAS  25% 20% 

NOVOPERARIO FUTEBOL CLUBE 25% 20% 

OPTICA NEOVISAO 25% 20% 

PAGUE MENOS 25% 20% 

PAX CAMPO GRANDE 25% 20% 

PAX CENTRAL BRASILEIRA 25% 20% 

PAX DOMINI 25% 20% 

PAX REAL (GMH COBRANÇAS) 25% 20% 

PERKAL 25% 20% 

POLÍCIA CIVIL DE MS  25% 20% 

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL- BMMS/PMMS 25% 20% 

POLICIA MILITAR-MS- PMMS 25% 20% 

POLIMPORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO 25% 20% 

POLISHOP 25% 20% 

PRIME SUPRIMENTOS/ EQUIPAMENTOS 25% 20% 

PRONCOR 25% 20% 

PROTEGE S/A 25% 20% 

RADIO CLUBE 25% 20% 

REDE FORTE COMERCIAL  25% 20% 

SANESUL 25% 20% 

SANTA CASA 25% 20% 

SCI- SYSCORE SOLUÇÕES DIGITAIS 25% 20% 

SENALBA- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURIAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL. 
25% 20% 

SESC- FUNCIONARIOS 30% 30% 

SESC- USUARIOS  30% 30% 

SEST-SENAT SERVIÇO DE TRANSPORTE 25% 20% 

SFIEMS-SESI SERVIÇO SOCIAL DAS INDÚSTRIAS DO MS 25% 20% 

SIEMS- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DA 

ENFERMAGEM 
25% 20% 

SINCATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES-MS 25% 20% 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELICIMENTOS 

BANCÁRIOS 
30% 20% 

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE MS 25% 20% 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MS- SINSEMP 25% 20% 

SINDIMOTOTAXI 25% 20% 

SINDIPROCAB 25% 20% 

SINDJUFE/MS 25% 20% 

SINESTETICA 25% 20% 

SINPRAFARMS- FUNCIONARIOS DE FARMACIAS E DROGARIAS 25% 20% 

SINTERMS 25% 20% 

SINTRAEMS - SINDICATO DOS TRAB. EM ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO NO MS 
25% 20% 

SISALMS 25% 20% 

TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 25% 20% 

TELEMONT  25% 20% 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  25% 20% 

TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 25% 20% 
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EMPRESAS 
GRAD. 

PRESENCIAL 

PÓS- 

PRESENCIAL 

ULTRAMEDICAL DIAGNÓSTICOS 25% 20% 

UNIMED (FUNCIONARIOS/COOPERADOS/CLIENTES) E SEUS 

DEPENDENTES 
25% 25% 

 

Professor e Coordenador avaliam as políticas de atendimento aos discentes. 

Em 2017, o percentual de 82% dos professores avaliaram as políticas de atendimento 

aos discentes nos critérios “Muito Bom e Bom”. Em 2016, a pontuação nesse critério foi um 

pouco maior, 90% . Verifica-se que em número absoluto, 3 professores dos cursos novos, 

Arquitetura e Urbanismo e Nutrição pontuaram o desconhecimento do Programa Recém-

Ingresso. Nos demais cursos, 10 professores avaliaram como “Regular”, conforme se verifica 

na tabela abaixo. 

Considera-se de suma importância dialogar com os professores de modo geral e 

colher sugestões de adequação e daqueles que desconhecem a política, pois geralmente são 

profissionais que adentraram para o trabalho nesta faculdade no 2º semestre e o ritmo é muito 

acelerado, provavelmente não tenham se atentado para todas as políticas educacionais desta 

Instituição. 

No início de cada ano a Direção Geral realiza uma capacitação para docentes e 

técnico-administrativos a respeito de cada programa e políticas da Instituição, assim como, 

dos rumos teóricos a seguir no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Quadro 40: Professores e Coordenadores avaliam o Programa Recém Ingresso da UNIGRAN 

CAPITAL 

  

 

PROFESSOR AVALIA – 2017 – (%)  COORDENADOR AVALIA – 2017 – (%) 

1. NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
3 3.57 

 1. NSA (Não se aplica/ 

Desconhece) 
0 0.00 

2. Péssimo 0 0.00  2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 1 1.79  3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 10 12.50  4. Regular 0 0.00 

5. Bom 30 37.50  5. Bom 7 55.56 

6. Muito bom 36 44.64  6. Muito bom 5 44.44 

  80 100.00  
  12 100.00 
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Já os coordenadores de curso, por unanimidade avaliaram o Programa do Recém 

Ingresso como “Muito Bom e Bom”. Cabe atenção para esse dado, uma vez que o Programa 

passa pela análise e avaliação dos NDEs para ser implantado, passa então, pela aprovação dos 

coordenadores. 

A seguir dá-se continuidade à avaliação desta Dimensão, analisando a organização 

Estudantil. 

Organização Estudantil 

A Instituição por meio da Secretaria Acadêmica recebe o formulário do aluno 

cadastrado na AGETRAN, devidamente preenchido e com os respectivos anexos e encaminha 

para a ASSETUR para que o aluno receba o cartão eletrônico com direito a ida da residência à 

Faculdade e da Faculdade para a residência, totalmente isento de tarifa de transporte.  

A Faculdade fez contatos com a União Estadual de Estudantes de Mato Grosso do 

Sul – UEE, com a finalidade de 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. Ver com 

o NAD 

Neste momento de 2017, assim como já se relatou em 2015 e 2016, 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 propiciar as condições materiais de 

funcionamento. Esse órgão é compensado com a representatividade dos alunos nos órgão 

decisórios e o grupo de líderes estudantis constituído por um aluno de cada turma.  

Os representantes estudantis integram os órgãos colegiados da IES, na proporção 

estabelecida pelo Regimento, e são indicados pelos alunos de sala e NDEs, aprovados pelo 

Colegiado de Curso, 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. 

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 
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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 as condições de permanência 

dos jovens na educação superior. 

Quadro 41: Avaliação e proposições da avaliação institucional das políticas de atendimento aos 

discentes 

Objetivos Ações realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

Aprimorar o 

sistema 

acadêmico de 

informação aos 

alunos, 

discorrendo sobre 

as políticas de 

atendimento. 

 

- Registro de controle de 

diversos aspectos da vida 

dos acadêmicos da 

graduação. 

 

-Realização de matrícula. 

 

- Controle do lançamento 

de notas e frequência. 

- Emissão de históricos 

Escolar. 

-Execução de análise 

curricular de programas de 

disciplinas e certificados de 

conclusão de curso. 

- Manutenção dos registros 

acadêmicos. 

- Inscrições de vestibular e 

solicitação de 

transferências. 

 

- Levantamentos 

estatísticos para Direção. 

 

- Aperfeiçoamento da 

ferramenta que possibilita a 

postagem do Plano de 

Ensino, atividades para os 

alunos. 

Parte dos alunos 

não utilizam o 

sistema para 

matrícula, 

provocando filas 

para atendimento 

na Secretaria, 

além de deixarem 

para o último dia. 

Agilidade no 

atendimento e 

retorno rápido das 

solicitações dos 

alunos. 

Acesso do aluno 

às coordenações 

de curso. 

Autoatendimento 

oferecido ao aluno 

com qualidade. 

Professores 

realizam seus 

deveres 

burocráticos em 

qualquer local 

dado estar online.  

- Realização de 

constantes atualizações e 

adequações do Software 

Institucional. 

-Atualizar e 

disponibilizar 

constantemente o 

Manual do Aluno; 

- Elaborar, acompanhar e 

avaliar os programas de 

atendimento discente; • 

Desenvolver novas 

alternativas para o acesso 

e permanência discente; 

- Identificar alunos com 

carências educacionais e 

realizar ações de 

superação das 

dificuldades; 

 -Realizar ações de 

acompanhamento aos 

alunos que necessitam de 

atendimento especial; • --

-Viabilizar 

oportunidades de estágio, 

monitoria, iniciação 

científica, dentre outras, 

para os alunos dos cursos 

da Faculdade Unigran 

Capital;  

• Articular a formação 

discente com a educação 

continuada;  
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Objetivos Ações realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

Contribuir para a 

superação das 

dificuldades do 

aluno em 

acompanhar e 

permanecer com 

êxito no curso. 

- Identificação de déficits 

de informação para os 

setores de atendimento 

(fornecido pelos 

responsáveis pelos setores). 

 

- Identificação dos 

problemas, resolução dos 

mesmos e proposta de 

devolutiva em, no máximo, 

48 horas. 

 

- Programa Recém 

Ingresso. 

 

- Fortalecimento do Núcleo 

de Atendimento ao 

Discente. 

 

- Organização do Núcleo 

de Apoio Psicológico. 

 

- Programas de Bolsas 

financeiras no âmbito 

Institucional, Estadual e 

Federal. 

O tempo do aluno 

em frequentar as 

aulas de 

nivelamento é 

muito escasso. 

Acompanhamento 

incisivo da 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão nas 

aulas presenciais.  

• Realização do 

programa de 

nivelamento (Recém 

Ingresso). 

• Oferecimento de 

palestras educativas, 

motivacionais , de 

enriquecimento cultural, 

filosófico.  

 

- 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 

Científicos, de forma 

presencial.  

Aprimorar as 

formas de apoio 

ao discente com 

base nas 

necessidades 

apontadas na 

avaliação 

institucional 

- Adaptação da sistemática 

de avaliação de ensino e 

aprendizagem, mais 

próxima do modelo 

ENADE. 

 

- Intensificação dos cursos 

de reforço e nivelamento; 

 

- Fortalecimento do Núcleo 

de Apoio Discente. 

 

- Fortalecimento do Núcleo 

de Psicologia da Unigran 

Capital. 

Não há 

fragilidades neste 

item. 

 

Incentivos para 

que o aluno forme 

grupo de estudo 

extraclasse. 

 

O funcionamento 

e organização do 

Núcleo de Apoio 

Discente. 

 

Conhecimento do 

perfil do corpo 

discente. 

- Continuidade da 

elaboração de provas e 

exercícios no modelo 

ENAD para habilitar os 

alunos a resolvê-los. 

 

- Divulgar o Núcleo de 

Apoio Discente , assim 

como a Clínica de 

Psicologia. 

 

- Ampliação, 

reorganização e melhoria 

das condições de 

trabalho do NAD. 

 

- Autoavaliação do aluno 

nos instrumentos da 

Avaliação Institucional. 

Ampliar e 

divulgar o sistema 

de concessão de 

bolsas de estudo e 

descontos aos 

alunos advindos 

de empresas 

conveniadas.  

- Os programas de bolsas 

atenderam em 2017, 

91,77% dos alunos desta 

IES. 

Não há 

fragilidades neste 

item. 

 

Programas de 

bolsas nas esferas 

federal e estadual. 

Disposição da IES 

em acolher o 

maior número 

possível de jovens 

e adolescentes em 

seus cursos, 

oferecendo 

descontos 

- Oferecimento de Bolsa 

para estudo da 

Instituição, do Vale 

Universidade do 

Governo do Estado, 

Vagas nos programas 

PROUNI e FIES. 

 

- Contribuir com alunos 

que tenha necessidades 

de acompanhamento 
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Objetivos Ações realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

especiais. psicológico nos estudos e 

na vida. 

Ouvir as 

dificuldades dos 

alunosem todos os 

âmbitos da vida. 

- Implementação da 

Ouvidoria por meio 

presencial e pelas mídias. 

Não há 

fragilidades neste 

item 

Ouvidoria 

estruturada 

diretamente na 

gestão de ensino e 

extensão. 

- Divulgação desse 

mecanismo de escuta 

para contribuir na 

solução de problemas e 

sugestões dos alunos 

para sua integração na 

vida acadêmica. 

 

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, além da Ouvidoria. 

2.2.4 Eixo 4– Políticas de Gestão. Compreende a Dimensão 5: Políticas de Pessoal; a 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição; e a 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 coexistem no campo 

da administração das instituições, órgãos e empresas do mundo dos negócios em geral. A 

dimensão 10, Sustentabilidade Financeira será analisada em item especial. 

2.2.4.1 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 IES 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 
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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 Conhecimento do Plano de Cargos e Carreiras - 2017 - (%) 

Plano de Cargos e Carreiras da UNIGRAN CAPITAL 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 9 10.71 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 3 3.57 

5. Bom 28 35.71 

6. Muito bom 40 50.00 

  80 100.00 

 

Em 2017 os professores afirmaram conhecer o Plano de Cargos e Carreira em 85,7% 

e 10,7% afirmaram desconhecer. Buscando esses professores, estes foram contratados no 2º 

semestre de 2017, de fato não participaram da reunião de discussão do Plano de Cargos e 

Carreira, difícil não conhecer porque o Plano contempla aumento salarial no momento em que 

o professor entra nos cursos stricto sensu. É a única Faculdade do Estado a valorizar e 

incentivar o docente a se aperfeiçoar nos níveis de mestrado e doutorado. 

Em 2016, os professores de quatro cursos avaliaram por unanimidade o Plano de 

Cargos e Carreiras nos critérios máximos. Os demais cursos, de 55% a 88% dos professores 

nesses critérios máximos (Muito Bom e Bom). Pontuaram entre 7,69% e 28,57% como 

“Regular” apenas um curso, e com 7.69% de seus professores avaliou como “Péssimo”. O que 

preocupou nesta análise são os percentuais dos cursos que revelam desconhecer o Plano de 

Cargos e Carreiras entre 7,69% a 33% (Enfermagem, Educação Física Bacharelado, 

Psicologia e Gestão Ambiental). Em relação a 2015, esses dados ficaram no mesmo patamar 

de 2016. 

Os coordenadores avaliaram por unanimidade nos critérios “Excelente e Bom” o 

Plano de Cargos e Carreiras.  

O percentual de 55,5% dos funcionários administrativos em 2017 pontuou 

desconhecer Plano de Cargos e Carreira, esse percentual cresceu significativamente em 

relação a 2016 que foi de 20,9% e em 2015 foi de 17,1 %. 
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Afirmaram conhecer nesses anos de 2017, 31,3%; em 2016, o percentual foi de 

53,49% e em 2015, foi de 65,7%. Buscando explicações, constatou-se a rotatividade dos 

funcionários, dificultando mantê-los informados quanto à vida profissional, até porque o 

Plano de Cargos e Carreira está a disposição dos funcionários e docentes para leitura e 

questionamentos de forma democrática. 

Neste item caberá à Direção Geral desencadear um estudo do Plano de Cargos e 

Carreira junto aos funcionários administrativos.  

Em relação às possibilidades de ascensão profissional na FACULDADE UNIGRAN 

CAPITAL, 66,6% dos funcionários em 2017 conhecem as possibilidades e 33,4% dos 

funcionários pontuaram o critério “Regular”. Esse índice caiu em relação a 2016 que 83,72% 

pontuaram conhecimento dessa possibilidade. Em relação a 2015, esses dados também se 

apresentaram retraídos, pois o percentual foi de 88,5% que afirmaram conhecer.  

O resultado desse questionamento em 2017 está em consonância com o percentual 

dos funcionários (55,5%) que afirmaram desconhecer o Plano de Cargos e Carreira. Isso 

significa que há necessidade de se realizar estudos do Plano com todo o corpo administrativo 

da IES. 

Funcionários Avaliam: Políticas de Pessoal e Organização e Gestão da 

Instituição 

O corpo técnico administrativo, assim como o Corpo Docente, é organizado e 

implementado 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 alunos. 

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 os encaminha para a participação em cursos e eventos, com o incentivo 

financeiro, apoiando a continuidade dos estudos e, quando for o caso, a conclusão da 

educação básica. 

Para que os funcionários expressassem a sua avaliação desta IES, elaborou-se 25 

questões envolvendo a organização do trabalho. Para tornar compreensível a leitura e análise 

dos dados, dividiu-se em blocos de forma didática e otimizada. 
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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 43: Funcionário avalia a IES em relação a: incentivos, qualificação, capacitação, 

atendimento social, cultural e de saúde -2017 - (%) 

Questionamento Muito Bom Bom Reg Fraco NSA 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL estimula e promove 

qualificação/cursos de seus colaboradores para melhoria de 

suas funções? 

44.44 44.44 11,1   

Conhece os incentivos para estudar na FACULDADE 

UNIGRAN CAPITAL? 
66,67 22,22   11,11 

A FACULDADE UNIGRAN CAPITAL mostra preocupação 

em atender aos funcionários em termos sociais, culturais e de 

saúde? 

33.34 33.33 33.33   

 

Verifica-se que 88,8% dos funcionários que participou da avaliação em 2017, 

atribuiu o critério “Muito Bom e Bom” para a Faculdade UNIGRAN CAPITAL por estimular 

e promover a qualificação de seus servidores para melhoria de suas funções. Em 2016 esse 

percentual foi de 79,06% e em 2015 foi de 77%. 

Isso se deve ao fato do funcionário (88,9%) estar ciente da segunda questão do 

quadro acima em que a Faculdade incentiva eles e familiares a estudar. Em 2016 esse 

percentual foi de 62,79% e em 2015 foi de 86%. A Faculdade UNIGRAN CAPITAL oferece 

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. Como há índice de funcionários pontua 

no desconhecimento de seus direitos cedidos pela Instituição é preciso pensar em um Manual 

do funcionário, deixando-o informado sobre a empresa que trabalha. 

Dos funcionários, 69,76% confirmam que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL se 

preocupa em atendê-los em termos sociais, culturais e de saúde. A Instituição tem a parte 

social e cultural forte, como, por exemplo, no campo da saúde em que indica um Convênio 

Médico para favorecer o atendimento a preços razoáveis. Em 2015, 85,7% confirmaram que a 

FACULDADE UNIGRAN CAPITAL se preocupa em atender os funcionários em termos 

sociais, culturais e de saúde. Assim, observamos uma redução nessa avaliação no ano de 

2016. 
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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 que permeiam o seu trabalho. 

Quadro 44: Funcionários avaliam o Clima Organizacional - 2017 - (%) 

Questionamentos Exc Bom Reg Fraco NSA 

Qual o conceito você atribui ao clima organizacional da 

FACULDADE UNIGRAN CAPITAL? 
33.33 44.44 11.11 11.11 ─ 

Indique o seu nível de satisfação em trabalhar na 

FACULDADE UNIGRAN CAPITAL 
55.56 40.44 4.00 ─ ─ 

A Direção Geral é acessível? 33.33 33.33 10.34 ─ 22.22 

Os Coordenadores de curso se mostram acessíveis? 33.33 33.33 22.22 ─ 11.11 

O Coordenador de Ensino e Extensão se mostra 

acessível? 
44.44 44.44 ─ ─ 11.11 

O Coordenador de Pós-graduação e Pesquisa se mostra 

acessível? 
44.44 44.44 ─ ─ 11.11 

 

Verifica-se que o Clima Organizacional da Instituição, entendido nas relações 

interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional, foi avaliado por 

77,7% dos funcionários que participaram da avaliação nos critérios “Muito Bom e Bom”. Em 

2016 o percentual nessa questão foi de 81,39% e em 2015 foi de 97,14%. Observa-se queda 

progressiva nos percentuais de avaliação do Clima Organizacional dado que a Instituição está 

crescendo e caberá à Direção Geral apoiar a implementação de ações, conversando 

diretamente com os funcionários para entender seus pontos de vista através de entrevistas ou 

reuniões com pequenos grupos. 

Em 2017, 96% dos funcionários atribuíram critérios máximos ao nível de satisfação 

em trabalhar na Faculdade UNIGRAN CAPITAL. Essa mesma questão obteve a pontuação 

máxima em 2016 de 95,34% em 2015 a pontuação foi de 94,28%, o que vem corresponder 

com a política de abertura, participação, responsabilidade e democracia nos relacionamentos, 

comunicação pessoal e respeito. Além das remunerações extremamente respeitada até o dia 5º 

útil e reposição salarial conforma determina a legislação trabalhista e acordos com o sindicato 

dos trabalhadores do ensino particular. 

No entanto, 66,6% em 2017, afirmaram reconhecer acessibilidade para ser recebido 

pela Direção geral. Em 2016 e 2015, esse índice foi de 100%, ocorre que falta 

esclarecimentos, neste ano de 2017, a direção Geral passa a responder não mais pela parte 

administrativa e sim pela pedagógica, não mais se reunindo com todos os funcionários 

administrativos, competência da Diretoria de Planejamento e administração da mantenedora. 
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Em 2017, o percentual de 66,6% dos funcionários pontuaram “Muito Bom e Bom” a 

acessibilidade dos Coordenadores de curso em recebê-los. Em 2016, essa mesma situação foi 

reconhecida por 86,05% dos funcionários, e em 2015 esse percentual foi de 85,71%. Assim 

pode se verificar na avaliação da acessibilidade em compartilhar a resolução de problemas e 

receber os funcionários pelos coordenadores de curso uma queda na avaliação em 2017.  

Já, a acessibilidade dos funcionários em 2017 foi tida como “Muito Bom e Bom” 

com o Coordenador de Ensino e Extensão para 88,8%. Em 2016 de 93,03% e em 2015 para 

94,8%. 

Os mesmos funcionários avaliaram a acessibilidade com Coordenador de Pós-

graduação e Pesquisa como “Muito Bom e Bom” em 2017 como 88,8%; em 2016 em 86,04% 

e em 2015, o percentual de 91,43%. 

Essa avaliação de acessibilidade desses gestores principalmente dos coordenadores 

de curso, deve-se ao fluxo muito grande de alunos, e às vezes há um descompasso na 

resolução de problemas. 

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 

Sociologia, a Moral, enfim, as chamadas Ciências Sociais. A Instituição se preocupa em ver o 

indivíduo segundo três aspectos: o biológico, o psíquico e o 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. 

Quadro 45: Condições e recursos materiais para desenvolver o trabalho - 2017 - (%) 

Questionamentos 
Muito 

Bom 
Bom Reg Fraco NSA 

Qual o conceito que você atribui às condições de trabalho? 33.33 44.44 22.22 ─ ─ 

Qual o conceito que você atribui em relação aos recursos 

materiais disponíveis para que sua função seja desenvolvida 

com eficiência na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL? 

33.33 33.33 22.22 11.11  

O número de funcionários é compatível com o número de 

alunos e serviços a serem desenvolvidos? 
11.11 55.56 22.22 11.11 ─ 
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Dando continuidade à avaliação realizada pelos funcionários, constata-se que em 

2017, o percentual de 77,7% dos funcionários afirmou serem “Muito Bom e Bom” as 

condições de trabalho. Em 2016, esses mesmos critérios fora atribuídos por 86,05% e em 

2015 por 88,58%, havendo nesse quesito, uma queda, o carece desencadear um diálogo com 

os funcionários sobre condições de trabalho. 

Solicitados a avaliar os recursos materiais disponíveis para que sua função seja 

desenvolvida com eficiência, estes pontuaram “Muito Bom e Bom”, em 66,6% em 2017; em 

2016, o percentual de 74,42% dos funcionários pontuaram esses critérios e em 2015, o 

percentual de 97,14% reconheceu ser „Muito Bom e Bom”. Verifica-se queda no número de 

funcionários que atribuiu critérios máximos ao avaliar os recursos materiais disponíveis para a 

excelência de seu trabalho. 

Em relação ao número de funcionários compatível com o número de alunos e 

serviços a serem desenvolvidos tem-se avaliação máxima em 2017 por 66,6% dos 

funcionários; 67,7 em 2016 e em 82,8 em 2015. Verifica-se que essa positividade reduz um 

em 2017 e 206 em relação a 2015. 

Observa-se que nos 2 últimos questionamentos, têm-se em 2017 o percentual de 

33,3% nas faixas “Regular e Fraco”. 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. Considera-se, ainda, a necessidade de abrir 

diálogo comas chefias imediatas para chegar às necessidades, pois se ampliou 

consideravelmente a contratação de estagiários em todos os setores. Também remanejou 

funcionários e alguns foram dispensados, e contratos novos foram imediatamente feitos.  

A Avaliação Institucional, neste sentido em que os funcionários se avaliaram, possui 

caráter pedagógico na medida em que 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 
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contratado como horista, dedicação parcial ou tempo integral. Percebe-se o claro esforço da 

instituição em contratar o maior número possível de professores na modalidade Tempo 

Integral 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 2016 a 2020. 

Quadro 46: Planejamento Estratégico para o Corpo Docente (2016-2020) - (%) 

ANO 
TITULAÇÃO - % REGIME DE TRABALHO - % 

Especialista Mestre Doutor Horista Parcial Integral 

2016 30 51 19 36 35 29 

2017 28 50 21 36 41 23 

2018 27 52 21 33 39 28 

2019 25 53 22 32 38 30 

2020 24 54 22 30 39 31 
Fonte: PDI/2016 a 2020 

 

Observa-se a previsão da Instituição de forma gradativa reduzir a contratação de 

docentes com grau de especialista lato Sensu e ampliar a contratação stricto sensu. Da mesma 

forma, diminuir gradativamente, a contratação do docente horista e ampliar os contratos em 

regime parcial e integral.  

O quadro abaixo apresenta o perfil desejado na experiência acadêmica e profissional 

dos docentes que atuam nas formações oferecidas em graduação e pós-graduação na 

FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, como segue: 

Quadro 47: Experiência Acadêmica no Magistério Superior e Não Acadêmica (2016-2020) 

ANO 

EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR  

(mais de 3 anos) 

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA 

(mais de 5 anos) 

Especialista Mestre Doutor Especialista Mestre Doutor 

2016 80% 80% 95% 77% 92% 100% 

2017 89% 90% 100% 98% 99% 100% 

2018 90% 92% 100% 98% 99% 100% 

2019 90% 95% 100% 97% 100% 100% 

2020 90% 98% 100% 97% 100% 100% 
Fonte: PDI/2016 a 2020 
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Considerando a contextualização apresentada no que se relaciona ao corpo docente, a 

FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem uma Política anual de Capacitação de Recursos 

Humanos que abrange seus professores e pessoal técnico administrativo. Constata-se, pelos 

dados da IES que esta vem fazendo esforços para ampliar o seu quadro de docentes com 

formação Stricto Sensu, somando doutores e mestres a Instituição conta com 67% em 2015, 

alcançando 71% em 2017, conforme o previsto no PDI e quando se fecha o ciclo de avaliação. 

Em relação ao Regime de Trabalho, esta IES tem se esforçado para ampliar o contrato 

integral e parcial, juntos somando 63% do corpo docente em 2015, e prevendo 66% em 2017, 

tendo alcançado 65%. Muitos são autônomos e não aceitam ampliar a sua carga horária, 

permanecendo como horista. Dessa forma, ao compor seu corpo docente a IES exige a titulação 

mínima de graduado na área em que ministrará aula e formação de Especialista, priorizando, no 

momento da contratação, o docente Mestre e Doutor. Além da formação do professor, considera-

se ainda, os seguintes requisitos: a experiência na docência superior, a formação didático-

pedagógica, o conhecimento específico do campo de saber e a ética no desempenho da função.  

A Faculdade também exige que o corpo docente tenha experiência profissional, 

especialmente nos cursos de formação específica (bacharelado) e tecnológicos, visto que a 

prática docente busca conciliar teoria e prática na formação de profissionais competentes 

frente às exigências da sociedade e do mercado de trabalho. 

Cabe ressaltar que esta IES tem como política interna de apoio aos docentes o 

financiamento para 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, há a exigência de formação Stricto Sensu, e 

que tenha cursado a graduação na mesma área do curso que coordena. Também é requerido 

experiência de, no mínimo, 3 anos no Ensino Superior, e disponibilidade para a contratação de 

tempo integral. 
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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 89% deles afirmou ter participado da Capacitação Docente, 7% 

pontuaram o critério “Regular” e 4% “Desconhece”. Em 2016, 100% dos participantes da 

Avaliação Institucional. O percentual de 67% deles afirmou ter participado da Capacitação 

Docente proporcionada pela Instituição. Dos professores do Curso de Administração, 22,22% 

pontuaram o critério “Regular” e 11,11% afirmam desconhecer esta questão. Já no caso dos 

professores do Curso de Biomedicina, 1 deles diz desconhecer e 1 diz que sabe de forma 

“Regular”.  

Os dados avançaram em 2017, se comparados ao resultado de 2015, quando 90% dos 

funcionários afirmaram ter participado; 6,2% pontuou como “Regular” e 3,8% alegaram 

desconhecer.  

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. Todos os professores são convidados via e-mail. 

Autoavaliação do aluno 

A autoavaliação do aluno se constitui em uma autocrítica efetivada ao seu 

comprometimento com os estudos, devendo centrar-se numa reflexão individual fiel em que 

conste a contextualização do curso que está fazendo. Isso porque 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, é apresentado um quadro gerado a partir da autoavaliação solicitada ao 

aluno em relação ao seu comprometimento dentro e fora de sala de aula, resguardando a 

especificidade por curso.  

Quadro 48: Aluno avalia o seu comprometimento: nas aulas, nos projetos de extensão e nos 

programas de iniciação científica oferecidos pela Faculdade - 2017 - (%)  

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 
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Enfermagem 1.79 1.79 1.79 19.64 53.57 21.43 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 0.00 2.00 1.00 13.00 57.00 27.00 

Educação Física - licenciatura 0.98 0.00 0.98 17.65 54.90 25.49 

Administração 0.00 3.85 0.00 19.23 61.54 15.38 

Tecnologia em Radiologia 0.00 1.27 1.27 21.52 44.30 31.65 

Educação Física - bacharelado 1.63 1.63 5.69 18.70 52.85 19.51 

Ciências contábeis 0.00 0.00 0.00 25.71 45.71 28.57 

Psicologia 1.95 0.39 2.34 23.05 57.03 15.23 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 0.00 13.64 68.18 18.18 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 0.00 0.00 0.00 12.50 62.50 25.00 

Biomedicina 1.80 0.00 0.90 19.82 50.45 27.03 

Nutrição 0.00 0.00 3.70 11.11 59.26 25.93 

CST Design de Interiores 
0.00 0.00 7.14 21.43 57.14 14.29 

 

Observa-se que em 2017, de 72% a 86% dos alunos se avaliaram no critério “Muito 

Bom 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. Essa mesma questão em 2016 o percentual ficou entre 77,24% a 97,14% e em 

2015, foi entre 19,33% a 61,29%. 

Verifica-se que os alunos se avaliam em bons patamares de comprometimento com 

os estudos. Isso se deve a todo incentivo que a instituição tem prestado aos alunos para 

compreenderem que a formação acadêmico-profissional, não se restringe apenas a aspectos 

teóricos, mas sim à vivência destas produções na realidade. 

Constata-se também que na avaliação para as atividades fora da sala de aula, o 

resultado atingido não é tão diferente, mantendo praticamente a mesma avaliação que no 

quesito anterior, conforme pode se verificar no quadro abaixo. 

Quadro 49: Aluno avalia o seu comprometimento fora da Instituição com as atividades propostas 

pelos professores incluindo leituras, resolução de exercícios, pesquisas acadêmicas - 2017 (%)  

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 0.00 5.36 1.79 21.43 51.79 19.64 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 0.00 3.00 2.00 16.00 51.00 28.00 

Educação Física – Lic. 0.98 0.00 1.96 18.63 56.86 21.57 

Administração 0.00 3.85 3.85 23.08 46.15 23.08 

Tecnologia em Radiologia 0.00 0.00 1.27 16.46 48.10 34.18 
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Educação Física – Bach. 1.63 0.81 4.88 18.70 52.03 21.95 

Ciências contábeis 0.00 2.86 8.57 20.00 45.71 22.86 

Psicologia 0.78 0.00 2.34 22.66 53.52 20.70 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 0.00 18.18 63.64 18.18 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 31.25 

Biomedicina 0.00 0.00 2.70 14.41 50.45 32.43 

Nutrição 0.00 0.00 7.41 18.52 48.15 25.93 

CST Design de Interiores 
0.00 0.00 0.00 21.43 50.00 28.57 

 

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 apresenta, nos critérios “Muito Bom e Bom”, em 2017, o percentual de 

68% a 83%. Em 2016, pontuaram entre 77,76% e 97,14% e em 2015, a pontuação ficou entre 

77,42% e 87,65%, nesse critério. Não se pode deixar de considerar as pontuações no critério 

“Regular” em que os percentuais estão entre 14% a 23%. 

Nesses dados, é perceptível o comprometimento de nossos alunos fora de sala de 

aula, em sua maioria, eles próprios se justificam que dado o trabalho nem sempre conseguem 

cumprir com os compromissos de estudante. É verdade que é preciso considerar que o perfil 

do alunado é eminentemente composto por trabalhadores de tempo integral, o que pode gerar 

dificuldades para o desenvolvimento de atividades de estudo fora da sala de aula. Os dados de 

2017 tem uma pequena retração em comparação a 2016 e 2015. 

Os alunos foram chamados também a se autoavaliar no que concerne à participação 

em estágios não obrigatórios e ações voluntárias na sociedade, permitindo obtermos os 

seguintes dados por curso: 

Quadro 50: Aluno se autoavalia sobre a realização de Estágios não obrigatórios e Ações 

Voluntárias na sociedade - 2017 - (%)  

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 10.71 8.93 7.14 8.93 33.93 30.36 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 8.00 4.00 8.00 11.00 44.00 25.00 

Educação Física – Lic. 9.80 0.98 5.88 14.71 44.12 24.51 

Administração 19.23 0.00 3.85 15.38 23.08 38.46 

Tecnologia em Radiologia 12.66 3.80 10.13 15.19 31.65 26.58 

Educação Física –Bach. 8.13 4.07 8.13 13.01 43.09 23.58 

Ciências contábeis 22.86 5.71 8.57 11.43 28.57 22.86 
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Psicologia 20.70 5.86 13.28 17.58 30.47 12.11 

Arquitetura e Urbanismo 27.27 0.00 9.09 13.64 31.82 18.18 

Tecnologia em Gestão Ambiental 12.50 6.25 0.00 0.00 43.75 37.50 

Biomedicina 14.41 5.41 8.11 18.02 27.03 27.03 

Nutrição 22.22 3.70 14.81 14.81 22.22 22.22 

CST Design de Interiores 28.57 7.14 21.43 7.14 7.14 28.57% 

 

É interessante analisar primeiro o critério “Não se Aplica”, pois em todos os cursos é 

verificado percentual considerável para este dado, oscilando entre 8% e 28,7% em 2017; esses 

dados aumentaram de forma significativa tendo em vista os percentuais apurados em 2016 

que ficou entre 3,55% a 12.02% e em 2015 ficou entre 3,98% e 16,05%. 

Os dados mostram por um lado a crise econômica em que as colocações diminuíram 

muito no mercado de trabalho.  

O critério “Regular” indica a realização de estágio não obrigatório e de ações sociais 

voluntárias esporadicamente, quando existe alguma oportunidade, no qual foi obtido um 

percentual em 2017 dentre 8% e 18%; em 2016, entre 6,49% a 18,62%, o que também 

corrobora uma melhora institucional tendo em vista os dados de 2015, na oscilação entre 

14,81% e 25%. 

Os maiores percentuais para os critérios “Muito Bom e Bom” são afirmados pelos 

percentuais em 2017 que vão de 36% a 81%; em 2016 dentre 58% e 82% e em 2015, dentre 

58% e 79% dos alunos que participaram a Avaliação Institucional. 

É preciso fomentar mais a participação em ações sociais, essa atividade dos 

participantes provoca comprometimento, envolvimento e sensibilidade. As pessoas que 

desempenham essas atividades e que notam a sua importância na situação atual da sociedade, 

atingem alto nível de gratificação com a participação, isso resulta em grande probabilidade 

dos alunos levarem para a vida pessoal, dado a gratificação obtida. 

Os alunos dos cursos anteriormente citados com maiores índices de participação, são 

muito requisitados pelas diversas atividades: o curso de Ciências Contábeis tem promovido 

ações de auxílio no preenchimento do imposto de renda, e por ser um curso em que a 

quantidade de alunos é pequena, quase todos os acadêmicos ficam envolvidos nesta ação, 

assim como também nas demais atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Empreendedorismo; 

o curso de Enfermagem, Nutrição atuam ativamente nas atividades de extensão 

disponibilizadas à sociedade em geral; e o curso de Educação Física tem trabalhado 
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intensivamente em atividades esportivas, abrangendo a Educação Básica e a sociedade em 

geral, promovidas pelo setor público escolar e esportivo, ONGs e Associações.  

Por fim, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL quis saber se os alunos se sentem 

preparados para atuar profissionalmente dentro de sua área de formação acadêmica. 

Quadro 51: Aluno se avalia quanto à sua preparação para atuar profissionalmente dentro de sua 

área de formação acadêmica - 2017 - (%)  

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 3.57 10.71 17.86 39.29 28.57 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
0.00 2.00 4.00 16.00 45.00 33.00 

Educação Física – Lic. 0.00 0.00 1.96 15.69 38.24 44.12 

Administração 7.69 0.00 0.00 23.08 34.62 34.62 

Tecnologia em Radiologia 0.00 2.53 5.06 17.72 31.65 43.04 

Educação Física – Bach. 0.00 0.81 3.25 15.45 52.03 28.46 

Ciências contábeis 0.00 0.00 0.00 34.29 34.29 31.43 

Psicologia 3.52 1.56 9.38 30.08 38.28 17.19 

Arquitetura e Urbanismo 4.55 0.00 13.64 36.36 27.27 18.18 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
0.00 0.00 6.25 12.50 43.75 37.50 

Biomedicina 0.00 2.70 5.41 19.82 36.04 36.04 

Nutrição 11.11 0.00 7.41 22.22 29.63 29.63 

CST Design de Interiores 0,00 21,43 0,00 21,43 35,71 21,43 

 

Trata-se de um questionamento mais propício para o último ano ou semestre de cada 

curso, porém, os percentuais máximos de alunos que se sentem preparados para atuar 

profissionalmente dentro de sua área de formação acadêmica, pontuando os critérios “Muito 

Bom e Bom” foram em 2017 entre 45% e 82%; em 2016 foi entre de 72% a 94,29% e em 

2015 foi dentre 71% e 85%. A segurança maior está localizada nos cursos de Gestão 

Ambiental, Administração, Educação Física, Estética e Cosmética. Os cursos que se dizem 

menos preparados é Arquitetura e Urbanismo, curso com oferta recente. 

Em relação aos cursos no ano anterior, os dados mais representativos ficaram a cargo 

dos cursos de Educação Física (Lic.), Estética e Cosmética, e Educação Física (Bach.). Assim, 

os cursos de Educação Física e Estética e Cosmética aparecem por 2 anos consecutivos como 

os que os alunos se sentem preparados para o mercado de trabalho. 
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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 significados 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 52: Professor se avalia quanto ao seu comprometimento no planejamento e realização 

das aulas com novos conteúdos - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00% 

2. Péssimo 0 0.00% 

3. Fraco 0 0.00% 

4. Regular 2 1.89% 

5. Bom 16 19.64% 

6. Muito bom 62 78.57% 

  80 100.00% 

 

Verifica-se que em 2017, 98,2% dos professores afirmaram os conceitos “Muito 

Bom e Bom” e em 2016 100% deles pontuaram esse critério avaliando o seu 

comprometimento em planejar e veicular conteúdos contemporâneos em suas aulas, o que 

demonstra uma pequena melhora em relação aos dados da análise realizada em 2015 em que a 

grande maioria de respostas obtidas centraram-se nos dois conceitos supracitados, mas o curso 

de Educação Física (Bach.) Ainda apresentou 4,76% de respostas no conceito “Regular”. Tal 

melhora pode ser corroborada pelas atividades que a instituição tem realizado ao longo dos 

semestres letivos para a capacitação dos docentes no que concerte aos planos de ensino, 

procedimentos metodológicos e conteúdos de aula. 

Quadro 53: Professor se avalia quanto ao seu investimento pessoal em cursos de capacitação e 

atualização profissional - 2017 - (%)  

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00% 

2. Péssimo 0 0.00% 

3. Fraco 0 0.00% 

4. Regular 7 8.93% 

5. Bom 27 33.93% 

6. Muito bom 46 57.14% 
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  80 100.00% 

 

A IES solicitou a avaliação do docente em relação à sua busca de qualificação, pois 

compreende-se que qualificação científica e pedagógica, é um dos fatores básicos da 

qualidade para que os profissionais da educação possam, além de se atualizarem, 

desenvolverem melhor suas atividades.  

Assim, constata-se que em 2017, 91% dos professores afirmam estarem se 

qualificando continuamente, esses dados se repete nos anos de 2016 e 2015. Os docentes dos 

cursos de Educação Física (Bach.), Psicologia, Administração e Educação Física (Lic.) 

indicaram percentuais no critério “Regular”, mas em percentuais de 8,9% 

Quadro 54: Professor verifica se ele está atualizado profissionalmente dentro de sua área de 

formação acadêmica - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 0 0.00 

5. Bom 28 35.71 

6. Muito bom 52 64.29 

  80 100.00 

 

Em complementação aos dados acima analisados sobre a autoavaliação desenvolvida 

pelos docentes, questionou-se sua qualificação dentro de sua área de atuação; observa-se que 

100% dos professores afirma buscar se atualizar profissionalmente dentro de sua área de 

formação acadêmica, resultado mantido desde 2015 até neste momento de 2017.  

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 55: Professor se avalia quanto à sua atitude em estimular os alunos a realizarem leituras, 

resolução de exercícios e pesquisas acadêmicas - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00% 

2. Péssimo 0 0.00% 

3. Fraco 0 0.00% 
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4. Regular 1 1.79% 

5. Bom 19 23.21% 

6. Muito bom 60 75.00% 

  80 100.00% 

 

Os dados obtidos em 2017 corroboram os verificados em 2015 e 2016, isto é, 100% 

dos professores estimulam os alunos a recorrerem à leitura, resolução de exercícios e 

pesquisas acadêmicas. Esses procedimentos metodológicos exigem do professor a mediação 

do conhecimento teórico em correspondência com a prática, o que se sintetiza na utilização 

das metodologias ativas, fazendo com que os alunos pensem por meio dos diversos 

conhecimentos, acumulando competências e habilidades para o exercício profissional em que 

estão se formando. Esses dados indicam que os professores estão se esforçando em trabalhar 

com as metodologias ativas, já descritas anteriormente no Eixo 3. 

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 e 

a representação desta no currículo Lattes. 

Quadro 56: Professor se avalia quanto à sua procura melhorar a produção acadêmica no 

Currículo Lattes - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00% 

2. Péssimo 0 0.00% 

3. Fraco 0 0.00% 

4. Regular 14 17.86% 

5. Bom 26 32.14% 

6. Muito bom 40 50.00% 

  80 100.00% 

 

Verifica-se que em 2017, 82% dos professores procuraram melhorar a sua produção 

acadêmica e 17,8% apontou o critério “Regular”. Em 2016 o critério “Muito Bom e Bom” 

pontuado entre 66% e 92% dos professores e em 2015 esse critério foi pontuado entre 82% a 

93%. Constatou-se que a maior parte está preocupada em realizar pesquisa e produzir 

conhecimentos sob as bases científicas e, consequentemente, atualizar o Currículo Lattes, que 

considera sempre a produção de 3 anos anteriores. 
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Por fim, a Faculdade quis saber qual a pontuação que os professores atribuiriam ao se 

avaliarem de modo geral. 

Quadro 57: Professor atribui pontuação geral sobre ele enquanto docente - 2017 - (%) 

31 - Qual a pontuação geral se avaliaria enquanto docente? 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00% 

2. Péssimo 0 0.00% 

3. Fraco 0 0.00% 

4. Regular 1 1.79% 

5. Bom 40 50.00% 

6. Muito bom 39 48.21% 

  80 100.00% 

 

De forma equilibrada, os professores se avaliaram entre os critérios “Muito Bom e 

Bom” em 98%, o mesmo resultado pontuado em 2016 e 2015. 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 e, assim, os seus resultados em sala de aula 

caminharão para a excelência. 

Autoavaliação dos coordenadores de Curso 

Esta Faculdade concebe o Coordenador de Curso como o principal gestor da 

qualidade da oferta dos cursos. Cabe a ele estabelecer os diferenciais de qualidade do curso, 

em articulação com os dirigentes, professores, alunos e funcionários, tendo como referência a 

missão, os objetivos e os princípios do projeto institucional. Um projeto assim concebido, 

singular em suas características, poderá servir de base para outros cursos, desde que não se 

esqueçam as especificidades próprias de cada Instituição. Portanto, este profissional é o porta-

voz e articulador dos professores, dos alunos e dos técnicos específicos, e o elo de 

fortalecimento entre as instâncias que envolvem seu curso, interna e externa à Instituição, 

tendo como referência a missão, os objetivos e os princípios do PDI,PPI e do PPC. 

Dessa forma, faz-se necessário oportunizar aos coordenadores de curso um momento 

de reflexão sobre o seu fazer na Instituição, conforme o quadro abaixo. 
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Quadro 58: Coordenador se autoavalia - 2017 - (%) 

Questionamentos 
Muito 

Bom 
Bom Reg Fraco NSA 

Coordenador avalia o nível de Comprometimento na 

execução das tarefas conforme o Regimento Institucional – 

2017 – (%) 

77,78 22,22 ─ ─ ─ 

Coordenador avalia a melhoria da produção acadêmica no 

Currículo Lattes – 2017 
55.56 33.33 11.11 ─ ─ 

Sente-se atualizado profissionalmente dentro de sua área de 

formação 
55.56 44.44 ─ ─ ─ 

Contribuição nas atividades acadêmicas de outros Cursos da 

Instituição 
55.56 33.33 11.11 ─ ─ 

Qual a pontuação geral se avaliaria enquanto Coordenador? 55.56 44.44 ─ ─ ─ 

 

Os dados acima confirmam que os coordenadores de curso da Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL se avaliaram, por unanimidade, nos critérios “Muito Bom e Bom” em relação ao 

comprometimento na execução das tarefas conforme o Regimento Institucional; a 

preocupação com a melhoria do Lattes por meio de produção acadêmica; sentem-se 

atualizados na profissão, trabalham a interdisciplinaridade, possibilitando a contribuição com 

outros cursos e se avaliam como coordenadores Muito Bons e Bons. 

 Esses questionamentos também foram avaliados em 2016 e 2015 e os resultados se 

aproximam, sendo que em 2017 repete o resultado “Regular” para a questão da melhoria do 

Lattes por meio de produção e em relação à contribuição nas atividades acadêmicas a outros 

cursos. 

Tais dados nos revelam que os coordenadores de curso desta Instituição sentem-se 

seguros em relação às suas “competências e habilidades” para gerirem os cursos. Junta-se a 

isso o comprometimento, gerando segurança no alcance da “excelência” na qualidade do 

ensino, pesquisa e extensão que a esta IES 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 59: Auto avaliação do Funcionário - 2017 - (%) 

Questionamentos 
Muito 

Bom 
Bom Regular Fraco NSA 

Como avalia o seu comprometimento ao trabalho diário? 44.44 44.44 11.11 ─ ─ 

Qual o nível de envolvimento nos eventos/cursos 

desenvolvidos pela Faculdade? 
66.67 22.22 6.98 ─ 5.13 
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Como avalia a sua pontualidade nos horários de trabalho? 55.56 44.44 ─ ─ ─ 

Qual o nível de colaboração com os colegas do setor e de 

outros da Instituição 
55.56 44.44 ─ ─ ─ 

Como avalia a sua postura profissional e atendimento ao 

público? 
44.44 55.56 ─ ─ ─ 

Contribuição para se destacar na função ocupada e crescer 

na Instituição? 

44.44 44.44 11.11 ─ ─ 

Qual a pontuação geral se avalia enquanto funcionário? 33.33 66.67 ─ ─ ─ 

 

Compreende-se que há no grupo de funcionários integrados à política organizacional 

da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, uma identidade coletiva, a partir de padrões 

compartilhados de pensamentos, crenças, sentimentos e valores. Isso se observa nos 

percentuais atribuídos aos critérios “Muito e Bom” das informações solicitadas no quadro 

acima, dados estes também obtidos na autoavaliação desenvolvida no ano de 2015 e 2016. 

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 se pode contar com uma integração interna. Isso se deve à tipologia de 

cultura de Gestão, com o poder fortemente centralizado na participação de todos. Porém, 

ressalta-se o percentual de 11,11% apontados no critério “Regular” quando questionados 

sobre o comprometimento ao trabalho diário; contribuição para se destacar na função ocupada 

e crescer na Instituição e pontualidade nos horários, carece de diálogo para levantar as 

dificuldades obtidas por esses funcionários, em n. de 2. Em relação à participação em eventos, 

tem setores que fica muito complicado a participação como a Secretaria Acadêmica e o setor 

financeiro. 

O quadro abaixo apresenta uma análise da dimensão política de pessoal, e prevê 

ações para o ano de 2018.  

O objetivo primeiro deste 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: Gerenciar o corpo docente e o técnico-administrativo com vistas à 

prestação de uma educação de qualidade ao aluno e à sociedade. 

Quadro 60: Avaliação e proposições da avaliação institucional da política de pessoal - 2017 - (%) 

Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados alcançados 
Ações propostas 

Fragilidades Potencialidades 
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Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados alcançados 
Ações propostas 

Fragilidades Potencialidades 

-Fortalecer a 

gestão dos 

cursos junto à 

Direção Geral e 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão e 

coordenação de 

Pesquisa. 

- Reuniões 

sistemáticas da 

Direção Geral com 

Coordenação de 

Ensino e Extensão e 

coordenação de 

Pesquisa 

Não há 

fragilidades 

neste campo 

- Muito interesse 

dos participantes 

nas reuniões. 

- Reunião semanal sob a 

coordenação da Direção Geral e 

coordenadores de Curso e 

Coordenação de Ensino e 

Extensão e coordenação de 

Pesquisa. 

Consolidar a 

política 

institucional de 

recrutamento nas 

diversas áreas da 

Faculdade. 

- Participação dos 

coordenadores da 

política de 

recrutamento e 

seleção para o corpo-

técnico administrativo 

e o docente junto ao 

RH e Direção Geral. 

 Recrutamento de 

docente externo por 

meio da chamada 

por Edital de uma 

aula didática a uma 

banca na área do 

curso e a presença 

de um Doutor da 

área da Pedagogia. 

Consolidar a política 

institucional de recrutamento 

nas diversas áreas da Faculdade. 

Ampliar o 

número de 

docentes como 

Regime de 

trabalho parcial e 

integral. 

- Ampliação da carga 

horária de alguns 

docentes para regime 

de trabalho parcial e 

integral, conforme as 

necessidades de cada 

Curso. 

Muitos docentes 

não têm 

interesse na 

contratação 

Integral, pois 

têm sua empresa 

ou serviços em 

outras empresas 

de seu ramo 

profissional. 

Os contratos novos 

focam profissionais 

que possuem tempo 

integral ou parcial 

para dedicar à IES. 

- Continuar a ampliar a carga 

horária do quadro docente com 

dedicação parcial e integral 

- Elaborar o Manual do 

Professor com todas as 

informações no capo 

administrativo e pedagógico. 

Apresentar e 

discutir com os 

docentes e 

técnico-

administrativos o 

plano de carreira 

institucional, 

incluindo 

detalhamento 

sobre os critérios 

de seleção e 

progressão. 

- Reunião explicativa 

sobre o Plano de 

Cargo e Carreira 

docente e dos 

funcionários. 

Falta 

experiência para 

os funcionários 

no trabalho em 

educação. 

 

Interesse em 

conhecer o 

documento e 

compreender a 

organização da 

Instituição e 

identificar os seus 

direitos e deveres. 

Valorização do 

docente que está 

cursando o 

Mestrado ou 

Doutorado. O 

salário é 

diferenciado. 

- Retomar a leitura do Plano de 

Cargo e Carreira com os 

funcionários e docentes e 

adequá-lo. 

 

- Prever o aumento salarial 

anual dos docentes e 

funcionários de forma a 

contemplar a inflação do 

período. 

 Manter 

atualizada a 

política de 

pessoal com 

relação ao Plano 

de Benefícios. 

Aperfeiçoar os 

critérios 

utilizados para 

concessão de 

bolsas e 

incentivar a 

participação dos 

servidores nos 

cursos de 

- Concessão da bolsa 

de estudos de 100% 

para funcionários e 

dependentes com 

mais de um ano de 

contratação. 

Não há 

dificuldades 

neste item. 

 O funcionário dá 

muito valor à bolsa 

de estudos. 

- Continuar a Concessão da 

bolsa de estudos de 100% para 

funcionários e dependentes com 

mais de um ano de contratação. 

 

- Por meio de salário 

diferenciado, incentivar os 

docentes a realizar os cursos de 

Mestrado e Doutorado. 
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Objetivos do 

Projeto 
Ações Realizadas 

Resultados alcançados 
Ações propostas 

Fragilidades Potencialidades 

graduação e 

especialização. 

Viabilizar e 

acompanhar 

processos de 

capacitação do 

corpo técnico-

administrativo e 

do corpo docente 

 

 

- Capacitação dos 

docentes pela Direção 

Geral e Acadêmica e 

a própria coordenação 

de curso que realiza 

reuniões constantes 

para capacitação e 

tomada de decisões 

coletiva em relação 

ao curso, visando a 

sua melhoria. 

 

- Palestra e debate 

sobre os temas atuais 

da educação. 

Falta tempo para 

o funcionário e 

docente se 

qualificar. 

Interesse dos 

funcionários em 

capacitar-se. 

- Capacitações, 

treinamentos, 

atualizações 

anualmente. 

- Realizar capacitações, 

treinamentos e atualizações 

especificas e também geral para 

trabalhar em inter-relação com 

setores afim. 

 

- Apoiar a 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. 

2.2.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

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). A 

administração da Faculdade na esfera deliberativa é feita pelos órgãos colegiados, e tem como 

Executiva a Diretoria Geral. 

Por um lado, busca a consolidação de um setor privado altamente competitivo, e por 

outro, o compromisso com a formação do cidadão, tem exigido diariamente 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 os 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. E assim, a correlação entre formação, habilidades e competências do gestor define 

o que seriam as diretrizes para os administradores educacionais. 



142 

Nesta parte do Relatório apresenta-se a avaliação da Instituição pelos alunos em 

relação aos serviços prestados, tais 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 em curso de Mestrado. É contratado por 40 horas, sendo deliberado semanalmente 30 h. 

para dedicação à gestão de curso, 8 h. reservadas para a docência, e 2h. para a pesquisa. 

A tabela abaixo traz os dados a serem qualificados. 

Quadro 61: Aluno avalia o atendimento da Coordenação de Curso - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 7.14 0.00 12.50 32.14 48.21 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
1.00 2.00 1.00 12.00 35.00 49.00 

Educação Física – Lic. 4.90 10.78 1.96 12.75 40.20 29.41 

Administração 3.85 0.00 0.00 15.38 26.92 53.85 

Tecnologia em Radiologia 1.27 0.00 0.00 13.92 35.44 49.37 

Educação Física – Bach. 0.81 8.94 4.88 19.51 33.33 32.52 

Ciências contábeis 0.00 0.00 0.00 2.86 22.86 74.29 

Psicologia 4.30 7.42 11.72 23.83 33.98 18.75 

Arquitetura e Urbanismo 9.09 4.55 0.00 4.55 45.45 36.36 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
0.00 0.00 6.25 0.00 18.75 75.00 

Biomedicina 0.90 5.41 8.11 10.81 40.54 34.23 

Nutrição 3.70 7.41 11.11 22.22 25.93 29.63 

CST Design de Interiores 0,00 14,29 00,0 21,43 35,71 28,57 

 

Verifica-se boa aceitação por parte dos alunos de todos os coordenadores de curso. 

Porém, é preciso desencadear um diálogo com eles sobre o atendimento a ser realizado pelo 

coordenador, que tem inúmeras funções a realizar, e discutir qual o aspecto que precisa ser 

melhorado no atendimento. Em 2017, os critérios máximos, “Muito Bom e Bom” foram 

pontuados entre 52% a 93%. As coordenações de Educação Física, Psicologia e Nutrição 

precisam desencadear um diálogo mais de perto com os líderes de turma para verificar os 

pontos que estão desaprovados pelos alunos e discutir os limites de atendimento da 

coordenação. Em 2016, essa pontuação positiva foi um pouco maior, de 68% a 97% dos 

alunos.  
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A Direção Geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, conforme PDI e PPI, é uma 

gestão administrativa descentralizada e participativa, promove 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 cursos de graduação e pós-graduação, e funcionários. 

Realiza a administração de forma sistêmica, coordenando e supervisionando todas as 

atividades sem descuidar do clima organizacional sob os princípios da humanização. O foco é 

a participação de todos gestores em todas as ações e decisões necessárias ao funcionamento 

da Faculdade, sempre voltadas para a excelência de seu funcionamento educacional, e faz a 

mediação com a Diretoria Administrativa e de Planejamento da Mantenedora. É a 

Coordenação de Ensino Pesquisa e Extensão, juntamente com a CPA que verificam os 

registros da Ouvidoria, analisa-os e encaminha aos setores pertinentes para tomar as 

providências e repassa relatório para a Direção Geral. 

O quadro abaixo traz as pontuações atribuídas pelos alunos à Direção Geral. 

Quadro 62: Aluno avalia a Gestão Administrativa da Direção Geral da Faculdade - 2017 - (%) 

  

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom Muito bom 

Enfermagem 5.36% 3.57% 3.57% 19.64% 46.43% 21.43% 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 9.00% 3.00% 0.00% 21.00% 35.00% 32.00% 

Educação Física – Lic. 9.80% 3.92% 5.88% 16.67% 44.12% 19.61% 

Administração 11.54% 0.00% 7.69% 7.69% 34.62% 38.46% 

Tecnologia em Radiologia 8.86% 0.00% 5.06% 11.39% 43.04% 31.65% 

Educação Física – Bach. 1.63% 8.13% 7.32% 26.02% 42.28% 14.63% 

Ciências contábeis 5.71% 0.00% 2.86% 5.71% 37.14% 48.57% 

Psicologia 10.94% 3.91% 6.25% 19.92% 46.09% 12.89% 

Arquitetura e Urbanismo 13.64% 0.00% 4.55% 13.64% 40.91% 27.27% 

Tecnologia em Gestão Ambiental 12.50% 0.00% 12.50% 0.00% 43.75% 31.25% 

Biomedicina 7.21% 2.70% 4.50% 13.51% 38.74% 33.33% 

Nutrição 14.81% 0.00% 3.70% 11.11% 44.44% 25.93% 

Tecnologia em Design de Interiores 21.43% 0.00% 0.00% 14.29% 35.71% 28.57% 
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Verifica-se que a pontuação avaliativa da Gestão da Direção Geral da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL em 2017 que entre 57% e 80%; em 2016 entre 73% e 93% e em 2015 

entre 61% e 86% dos alunos avaliaram a Direção Geral nos critérios máximos. Cabe atenção a 

este requisito, pois, todos os alunos conhecem a Direção Geral que, ministra aula em vários 

cursos e tem reunião regularmente com os líderes de turma. Também é o ouvidor principal da 

Instituição, dessa forma, os dados cobrados de todos os alunos traz infidelidade aos conceitos. 

A Direção Geral participa de todos os eventos, realizando a abertura, tanto os organizados 

pela Instituição como pelos cursos. Atende a todos os alunos, mas antes todos os assuntos 

passam pela coordenação de curso, caso não resolva, passa pela Coordenação de Ensino e 

Extensão, não resolvendo vem para a Direção Geral que toma as decisões cabíveis. Assim, 

caberá à Direção uma fala mais diretiva junto aos calouros e veteranos. 

Nesse cenário, é preciso considerar, ainda que 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 nas especificidades dos cursos. 

No tocante aos professores 98,21% em 2017; 96,28% em 2016 e 86% em 2015 

pontuaram a Gestão Geral nos critérios máximos. Apenas 1 professor, não se pronunciou. Os 

coordenadores por unanimidade atribuíram à Direção Geral os critérios “Muito Bom e Bom” 

na série histórica analisada de 2017; 2016 e 2015.. 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 63: Aluno avalia a gestão da Coordenação de Ensino e Extensão - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 5.36 1.79 5.36 23.21 39.29 25.00 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
10.00 3.00 1.00 10.00 46.00 30.00 

Educação Física – Lic. 8.82 4.90 0.98 16.67 39.22 29.41 

Administração 7.69 0.00 3.85 15.38 34.62 38.46 

Tecnologia em Radiologia 5.06 0.00 6.33 11.39 41.77 35.44 

Educação Física – Bach. 6.50 4.88 5.69 17.89 46.34 18.70 
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Ciências contábeis 5.71 0.00 0.00 8.57 42.86 42.86 

Psicologia 14.06 3.52 9.38 23.44 36.72 12.89 

Arquitetura e Urbanismo 4.55 0.00 0.00 13.64 54.55 27.27 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
12.50 0.00 6.25 0.00 50.00 31.25 

Biomedicina 6.31 2.70 5.41 18.92 36.04 30.63 

Nutrição 18.52 3.70 11.11 18.52 25.93 22.22 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
21.43 0.00 7.14 28.57 14.29 28.57 

 

Verifica-se o percentual entre 43% e 82% em 2017; entre 53,4% e 94,31% em 2016 e 

de 61 a 80% dos alunos avaliaram a gestão da Coordenação de Ensino e extensão dentro dos 

critérios “Muito Bom e Bom”. Os resultados nos demais critérios “Regular, Fraco, Péssimo e 

Não se aplica” permite inferir de que há necessidade da Coordenação de Ensino e Extensão se 

apresentar aos alunos com mais veemência, uma vez que está sempre presente e acompanha 

todas as atividades, eventos dos cursos.  

Vale ressaltar os percentuais indicados no critério “NSA”, variando entre 4.55% a 

21.43% em 2017 indica a necessidade de mais esclarecimento sobre o papel e função 

Coordenação de Ensino e Extensão, mas que pensamos ser justificável uma vez que essa 

instância lida diretamente com situações complexas que nem sempre alcança uma mediação 

favorável ao aluno.  

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 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). 

Na compreensão desse artigo constitucional sobre o ensino, pesquisa e extensão, esta 

IES entende que não se pode restringir a uma questão normativa, mas fundamentalmente, 

epistemológica e político-pedagógica, pois está relacionada às suas funções socioeducacionais 

e atividades de extensão. 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. 
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A gestão, ora avaliada, desenvolve suas atividades bem próximas da Coordenação de 

Pesquisa e Pós- Graduação, e da Direção Geral. Conforme já se mencionou, é uma atividade 

intensa que apoia, acompanha e faz cobranças. Recebe diariamente alunos, professores e 

coordenadores, e em alguns casos contribui na resolução de conflitos.  

Abaixo é possível verificar como esta mesma coordenação foi avaliada pelos 

professores, em relação à qualidade dos serviços prestados. 

Quadro 64: Professor avalia a Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 3 3.57 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 1 1.79 

5. Bom 18 21.43 

6. Muito bom 58 73.21 

  80 100.00% 

 

Os dados acima, de 2017 apresentam as avaliações dos professores em relação a 

Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão, as quais alcançaram patamares de “Muito Bom 

e Bom” foi de 94% dos professores. Em 2016 essa avaliação foi de 92,8% e em 2015, 86%. 

Observa-se que pela ótica dos professores a Gestão da Coordenação de Ensino e Extensão tem 

correspondido às suas funções. 

E para 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 65: Professores avaliam a Atuação dos Órgãos Superiores da Instituição (CONSU e 

CONSEPE) - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 10  12.50 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 4 5.36 

5. Bom 26 32.14 

6. Muito bom 40 50.00 

  80 100.00 
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Em 2017, o percentual de 82,14% dos professores que participaram da Avaliação 

Institucional atribuíram pontuação aos critérios “Muito Bom e Bom”. A essa mesma questão e 

critérios em 2016 foi atribuído por 84% dos professores e em 2015 o percentual foi de 68% a 

84% dos professores avaliaram a atuação do CONSU e CONSEPE nos critérios „Excelente e 

Bom”, indicando que têm funcionado muito bem. Percebe-se um aumento nos conceitos 

“Excelente e Bom” em comparação ao ano de 2015, que foi de 68% dos professores que 

avaliaram nesses critérios, e a diminuição no conceito “Regular” de 10% em 2015 para 7% 

em 2016. 

Em 2016, apenas 7 professores pontuaram como “Regular”, o que merece 

esclarecimentos maiores aos cursos de Bacharelado em Educação Física, Enfermagem e 

Biomedicina. E ainda ao critério “NSA”, articula-se que o aumento está diretamente 

relacionado ao aumento do número de professores novos na instituição e, também, ao número 

de respondentes nesta avaliação.  

Em continuidade à avaliação da organização e gestão da instituição, os alunos foram 

questionados quanto aos atendimentos prestados pela secretaria acadêmica. 

Quadro 66: Aluno avalia o atendimento da Secretaria Acadêmica - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 1.79 7.14 8.93 26.79 33.93 21.43 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
0.00 6.00 10.00 18.00 41.00 25.00 

Educação Física – Lic. 0.98 8.82 5.88 16.67 45.10 22.55 

Administração 0.00 7.69 15.38 11.54 30.77 34.62 

Tecnologia em Radiologia 1.27 3.80 7.59 16.46 35.44 35.44 

Educação Física – Bach. 0.00 13.01 6.50 17.07 39.02 24.39 

Ciências contábeis 0.00 2.86 5.71 14.29 37.14 40.00 

Psicologia 0.78 6.64 7.42 20.31 44.14 20.70 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 9.09 40.91 31.82 18.18 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
0.00 0.00 6.25 18.75 37.50 37.50 

Biomedicina 0.90 3.60 8.11 18.02 37.84 31.53 

Nutrição 0.00 3.70 11.11 11.11 29.63 44.44 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
0.00 0.00 0.00 14.29 35.71 50.00 

 

Verifica-se que em 2017 entre 50% e 85% avaliaram o atendimento da Secretaria 

Acadêmica nos critérios “Muito Bom e Bom”; em 2016 esses critérios foram pontuados entre 

62% e82% e em 2015 entre 54% e 80%.  
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Cabe considerar a maioria dos cursos pontuaram nos critérios “Regular, Fraco e 

Péssimo”. Isso significa que há pontos frágeis na oferta de serviços pela Secretaria Acadêmica 

a serem melhorados. A própria Secretaria Acadêmica, ao ser questionada, justifica que os 

alunos postergam a solicitação dos serviços de matrícula, solicitação e retirada de 

documentação, além de não utilizarem o sistema de informação on-line e acabam por 

aguardar determinado tempo no atendimento, o qual é organizado por senhas. 

E quando esse mesmo setor é avaliado pelos docentes, tem-se o seguinte quadro: 

Quadro 67: Professor avalia o atendimento da Secretaria Acadêmica - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0.00 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 1 0,80 

5. Bom 46 34.13 

6. Muito bom 53 65.07 

  80 100.00 

 

Neste caso, a avaliação é respaldada principalmente nos critérios “Muito Bom e 

Bom”, sendo resposta de quase todos, apenas 1 professor avaliou como „Regular. É 

compreensível que algum professor tenha ficado insatisfeito dado ao fluxo intenso dos 112 

professores que por ali passaram por ocasião das provas (P1 e P2). 

Já na avaliação realizada pelos coordenadores de curso, os critérios “Muito Bom e 

Bom” foram elencados por 100% deles na série histórica desta análise de 2017, 2016 e 2015.  

A seguir, o aluno foi solicitado para que avaliasse o atendimento da Biblioteca. A 

biblioteca é chefiada por uma funcionária, Bacharel em Biblioteconomia, que é auxiliada por 

10 funcionários, sendo5 técnicos-administrativos e 5 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, das 7h às 22h, ininterruptamente, e aos sábados, 

das 7h30 às 11h30 horas.  

O quadro abaixo retrata os resultados obtidos: 

Quadro 68: Aluno avalia o Atendimento da Biblioteca - 2017 - (%) 

Curso 0 1 2 3 4 5 
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NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 5.36 5.36 16.07 37.50 35.71 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
0.00 1.00 7.00 9.00 45.00 38.00 

Educação Física – Lic. 1.96 0.00 2.94 11.76 43.14 40.20 

Administração 3.85 3.85 3.85 11.54 30.77 46.15 

Tecnologia em Radiologia 1.27 0.00 1.27 12.66 32.91 51.90 

Educação Física – Bach. 0.81 3.25 1.63 9.76 47.15 37.40 

Ciências contábeis 2.86 0.00 5.71 2.86 37.14 51.43 

Psicologia 1.56 1.56 4.69 8.59 43.36 40.23 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 4.55 18.18 36.36 40.91 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 62.50 

Biomedicina 0.91 1.82 2.73 8.18 40.91 45.45 

Nutrição 0.00 0.00 0.00 0.00 44.44 55.56 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
7.14 0.00 0.00 7.14 21.43 64.29 

 

Verifica-se em 2017 que entre 73% e 100% dos alunos avaliaram o atendimento da 

Biblioteca nos critérios máximo “Muito Bom e Bom”. Em 2016esse percentual ficou entre 

79% e 90% e em 2015 entre 70% a 91% dos alunos. Verifica-se que a Biblioteca está 

funcionando com competência e com acervo que atende bem aos cursos. 

Os dados do critério “Regular” também foram considerados, estes vão de 2% a 18% 

nos anos de 2017 e n2016 e em 2015 foi de 8% a 18%. 

Ao entrevistar alguns alunos a questão mais contundente são os prazos de entrega do 

empréstimo dos livros, pois nem sempre o aluno vem negociar e se sente prejudicado com as 

sansões. Cabe à Coordenação de Ensino e Extensão dialogar com esse setor e conscientizar os 

alunos da necessidade de regras. 

Os professores convidados a avaliarem o atendimento da Biblioteca se expressaram 

conforme o quadro abaixo. 

Quadro 69: Professores avaliam o atendimento da Biblioteca - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 10 8,00 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 1 0.80 

5. Bom 14 19,40 

6. Muito bom 55 71.80 

  80 100.00 
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Verifica-se que, apenas 1 professor de Educação Física (Bacharel) avaliou o 

atendimento da biblioteca como “Regular”, os demais professores, que representam 91,2% em 

2017; 98,93% em 2016 e 50% em 2015.  

 Complementando essa positividade, 100% dos coordenadores apontaram a 

eficiência do atendimento da Biblioteca nos critérios “Muito Bom e Bom”. 

Esses dados mostram a completa melhora na qualidade do atendimento da Biblioteca 

quando avaliadas pelos docentes. Porém reaparece em 2017, 8,00% dos professores 

pontuando NSA (desconhece). Esse resultado exige uma atenção especial das coordenações 

de cada curso no sentido de alertar aos professores a necessidade de visitarem com frequência 

a biblioteca e conferir se os seus alunos tem utilizado as suas indicações de livros para 

estudarem e realizarem as atividades. 

E no complemento a esta positividade, 100% dos coordenadores apontaram a 

eficiência do atendimento da Biblioteca nos critérios “Muito Bom e Bom”. 

Em continuidade, os dados dos alunos em relação ao atendimento da Tesouraria. 

Quadro 70: Aluno avalia o Atendimento da Tesouraria - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 1.79 7.14 5.36 21.43 42.86 21.43 

CST em Estética e Cosmética 1.00 3.00 3.00 17.00 41.00 35.00 

Educação Física – Lic. 0.00 3.92 1.96 15.69 45.10 33.33 

Administração 0.00 3.85 7.69 15.38 34.62 38.46 

Tecnologia em Radiologia 1.27 3.80 6.33 17.72 32.91 37.97 

Educação Física – Bach. 0.00 3.25 4.88 12.20 47.15 32.52 

Ciências contábeis 0.00 2.86 0.00 11.43 40.00 45.71 

Psicologia 0.00 1.56 3.91 14.84 47.66 32.03 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 0.00 0.00 18.18 36.36 45.45 

Tecnologia em Gestão Ambiental 0.00 0.00 6.25 0.00 31.25 62.50 

Biomedicina 0.90 1.80 5.41 8.11 43.24 40.54 

Nutrição 0.00 0.00 3.70 14.81 44.44 37.04 

Tecnologia em Design de Interiores 0.00 0.00 0.00 7.14 50.00 42.86 

 

Os dados permitem inferir que os alunos estão satisfeitos com o atendimento da 

Tesouraria, pois avaliaram em 2017, os critérios “Muito Bom e Bom” entre 64% e 93%; em 

2016 avaliaram nesses critérios entre 73% e 89% e em 2015, avaliaram entre 73% a 86%. 
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Cabe consideração na avaliação no critério “Regular” e, mais exponencialmente, nos 

critérios considerados “Fraco”, “Péssimo” e “NSA”, aos Cursos de Enfermagem, CST em 

Estética e Cosmética, Arquitetura e Urbanismo e Nutrição. 

Há que se considerar que os funcionários à frente desse setor têm limitações, uma 

vez que a Tesouraria atende o aluno para a realização de pagamentos como também negocia 

as formas de pagamento, assim como de débitos, procurando contribuir ao máximo com suas 

condições materiais.  

Os professores igualmente foram chamados a avaliar a eficiência do atendimento da 

Tesouraria. O quadro abaixo traz os resultados. 

Quadro 71: Avaliação dos professores sobre o atendimento da tesouraria - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 11 12.50 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 1 1.79 

5. Bom 24 30.36 

6. Muito bom 44 55.36 

  80 100.00 

 

Os dados exigem iniciar a análise de 2017, pelo critério “NSA”, ou seja, sem 

condições de avaliar por desconhecimento. Tem-se aí nesse critério, 12,50% dos professores 

que não avaliaram o atendimento da Tesouraria. Esses dados requerem esclarecimentos aos 

professores sobre a política de financiamento da Instituição aos alunos com dificuldades de 

continuarem a pagar, assim como de todas as formas possíveis de auxílio financeiro aos 

alunos. 

Constata-se também que 85% dos professores atribuíram os critérios “Muito Bom e 

Bom”. Essa avaliação aponta a necessidade de buscar as fragilidades que esses professores 

detectaram. Apenas um dos nove coordenadores que responderam avaliou como “Regular”, 

sendo que os demais, por unanimidade, 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. 
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Quadro 72: Aluno avalia o atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente - NAD - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 7.14 3.57 7.14 14.29 41.07 26.79 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
18.00 3.00 3.00 12.00 37.00 27.00 

Educação Física – Lic. 11.76 3.92 2.94 11.76 32.35 37.25 

Administração 7.69 3.85 0.00 30.77 26.92 30.77 

Tecnologia em Radiologia 13.92 0.00 6.33 10.13 31.65 37.97 

Educação Física – Bach. 17.89 5.69 1.63 10.57 34.96 29.27 

Ciências contábeis 8.57 0.00 0.00 8.57 48.57 34.29 

Psicologia 18.75 4.30 3.13 14.06 32.42 27.34 

Arquitetura e Urbanismo 31.82 0.00 13.64 9.09 36.36 9.09 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
12.50 6.25 6.25 6.25 37.50 31.25 

Biomedicina 14.41 7.21 3.60 11.71 33.33 29.73 

Nutrição 29.63 0.00 3.70 7.41 29.63 29.63 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
28.57 0.00 0.00 7.14 35.71 28.57 

 

A política de Apoio ao Discente já foi avaliada anteriormente, e nesta parte do 

Relatório estão os dados referentes aos atendimentos prestados. Em 2017, entre 45% e 82%; 

em 2016, entre 64% e 78% e 2015, entre 57% a 73% dos alunos avaliaram o atendimento do 

NAD como “Muito Bom e Bom”. O critério “Regular” deve-se aos problemas por ocasião das 

inscrições de alunos no FIES e PROUNI; primeiro o MEC reduziu vagas, assim como o FIES, 

isso deixou muitos alunos de fora do processo, dificultando a sua permanência nos estudos. 

Também interferiram, problemas no acesso à Internet por parte do Ministério e, ainda a 

dificuldade de muitos alunos em preencher o formulário, tendo que vir ao NAD para realizar a 

inscrição, enfrentando fila para atendimento.  

A Instituição tem investido em equipamentos como computadores e aumento de 

pessoal qualificado par auxiliar os alunos, o que tem amenizado muitas dificuldades. Nas 

demais funções do NAD, os alunos não tem reclamações desse setor. 

A seguir os professores avaliaram a eficiência do atendimento do Núcleo de Apoio 

ao Discente – NAD 

Quadro 73: Professores avaliam o atendimento do Núcleo de Apoio ao Discente - NAD - 2017 - 

(%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 11 12.50% 

2. Péssimo 0 0.00% 

3. Fraco 0 0.00% 
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4. Regular 5 7.14% 

5. Bom 23 28.57% 

6. Muito bom 41 51.79% 

  80 100.00% 

 

De acordo com 80% dos professores em 2017 o NAD tem eficiência no atendimento 

prestado aos alunos. Em 2015 e 2016, essa questão foi apurada por curso e entre 50% e 86% 

dos professores afirmam os critérios “Muito Bom e Bom”. O percentual de 12,5% dos 

professores desconhecem o funcionamento do NAD. 

Já os coordenadores, por estarem bem perto de todas as decisões da Instituição, em 

2017, apontaram em 90% os critérios “Muito Bom e Bom”, sendo que apenas 1 apontou como 

“Regular” e 1 afirmou desconhecer o NAD. Em 2016, o percentual de 77,77% dos 

coordenadores avaliaram o NAD nos critérios “Muito Bom e Bom” e em 2015, esse 

percentual foi de 100%. Verifica-se ampliação na escolha dos critérios máximos em 2017 e 

2016. É preciso a CPA dialogar com os coordenadores de Curso para captar sugestões de 

melhorias nesse setor, embora a IES já tenha reestruturado a sua organização. 

Ainda neste Eixo, avaliou-se a eficiência do Sistema de Informação Acadêmica, 

conforme se configura no quadro abaixo. 

Quadro 74: Aluno avalia a eficiência do Sistema de Informação e Acadêmica - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 1.79 5.36 3.57 17.86 50.00 21.43 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 

4.00 5.00 4.00 12.00 45.00 30.00 

Educação Física – Lic. 6.86 1.96 3.92 18.63 47.06 21.57 

Administração 7.69 3.85 3.85 11.54 38.46 34.62 

Tecnologia em Radiologia 2.53 2.53 5.06 8.86 41.77 39.24 

Educação Física – Bach. 4.88 5.69 8.94 18.70 43.90 17.89 

Ciências contábeis 5.71 0.00 0.00 14.29 31.43 48.57 

Psicologia 5.47 1.95 11.72 20.31 41.80 18.75 

Arquitetura e Urbanismo 9.09 0.00 9.09 4.55 45.45 31.82 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 

6.25 0.00 6.25 6.25 37.50 43.75 

Biomedicina 7.21 1.80 6.31 12.61 44.14 27.93 

Nutrição 18.52 0.00 3.70 7.41 48.15 22.22 

Tecnologia em Design de 

Interiores 

0.00 0.00 7.14 21.43 50.00 21.43 
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Constata-se o percentual variante em 2017, entre 60% a 81% nos critérios “Muito 

Bom e Bom” na avaliação dos alunos em relação à eficiência do Sistema de Informação e 

Acadêmica. O critério “Regular” contempla o percentual que varia entre 4% a 21%. O que 

chama a atenção é a pontuação no critério “NSA – desconhecimento”, impossível o aluno 

realizar seus estudos e não conhecer e manusear o sistema de informação da Faculdade. Este 

dado exige diálogo com os líderes de turma para melhor compreensão e encarrega-los de 

esclarecer os demais alunos. 

Em 2016, entre 72,77% e 93,18% foi de respostas afirmativas no critério “Muito 

Bom e Bom” para o sistema de Informação Acadêmica; entre 2% a 19% avaliaram no critério 

“Regular”; e de 3% a 14% pontuaram os critérios “Fraco e Péssimo”. Em 2015, constatou-se 

que entre 60% e 83% dos alunos, afirmaram ser o sistema de Informação Acadêmica “Muito 

Bom e Bom”. Ainda nesse ano, entre 12% a 38% avaliaram nos critérios “Regular, Fraco e 

Péssimo”. 

Cabe ressaltar que em 2016º sistema 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 75: Professor avalia o Sistema de Informação acadêmica - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 0 0,00 

2. Péssimo 0 0,00 

3. Fraco 0 0,00 

4. Regular 9 10,71 

5. Bom 31 39,29 

6. Muito bom 40 50,00 

  80 100.00% 

 

Observa-se que os professores em 2017, o percentual de 89% dos professores que 

participaram da Avaliação Institucional afirmam ser “Muito Bom e Bom” o Sistema de 

Informação Acadêmica, estes pontuaram nos critérios máximos. Em 2016 esses critérios 

foram pontuados em percentuais entre 66% e 88% e em 2015, 50% dos professores o 

consideram “Regular”.  
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Em 2016, o Sistema de Informação Acadêmica foi completamente reformulado e em 

2017 recebeu novas adequações, dessa forma, verifica-se melhorias sendo processadas . Esse 

sistema é permanentemente monitorado por uma equipe técnica que recebe problemas 

advindos da estrutura interna, e busca imediatamente solucioná-los. 

Complementando os dados docentes, 100% das coordenações de cursos avaliaram o 

Sistema de Informação Acadêmica como “Muito Bom e Bom”. 

A seguir, apresenta-se uma síntese da avaliação da Dimensão 6, a qual trabalhou com 

a Organização e Gestão da Instituição, objetivando assim avaliar e refletir sobre a estrutura 

organizacional e a gestão da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL. 

Quadro 76: Avaliação e proposições da avaliação institucional da organização e gestão da 

instituição - 2017 - (%) 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados Ações propostas 

para 2018 Fragilidades Potencialidades 

-Realizar a gestão 

da Faculdade 

dentro dos 

princípios 

democráticos e 

participativos.  

- Reuniões de todos os 

setores e áreas pertinentes 

da Faculdade com a Gestão 

Geral e demais gestores 

para a tomada de decisões 

de forma coletiva. 

Não há fragilidade. -Gestores 

qualificados, 

competentes e 

abertos a gestão 

participativa. 

 

Titulação da 

maioria dos 

gestores Stricto 

Sensu. 

- Dar continuidade e 

criar ações que 

mantenha a Gestão 

aberta, transparente, 

participativa e 

democrática. 

 

- Gestão compatível 

com as políticas do 

PDI e normatizações 

nas esferas federal e 

da própria 

instituição. 

  - Atualizar o 

Cadastro de 

Informações 

Acadêmicas da 

Faculdade, nos 

sites do MEC e 

portal da 

Faculdade 

UNIGRAN 

CAPITAL. 

 

- Realização de um 

processo dinâmico de 

atualização no Cadastro de 

cursos no e-MEC. 

 

 

- Realização de um 

processo dinâmico de 

atualização do CENSO. 

 

 

Prazos muito curtos 

para inserção de 

dados no e-MEC. 

 

Excesso de 

burocracia. 

Possibilidade de 

analisar 

estatisticamente 

todos os dados. 

 

Transparência da 

informação para 

comunidade 

acadêmica e a 

sociedade em geral 

- Realização de um 

processo dinâmico 

de atualização no 

Cadastro de cursos 

no E-mec; dos dados 

do Censo, do 

ENADE, dentre 

outros. 

-Manter atualizado o 

Cadastro de 

Informações 

Acadêmicas da 

Faculdade, nos sites 

do MEC e portal da 

Faculdade 

UNIGRAN 

CAPITAL 

Analisar e 

Acompanhar os 

indicadores de 

qualidade da 

Faculdade junto 

- Levantamento do 

histórico e realização de 

projeções dos resultados no 

intuito de identificar 

padrões. 

Não há fragilidade 

neste item 

Acompanhamento 

dos indicadores de 

qualidade da 

Faculdade e 

tomada de decisões 

- Reuniões para 

tomada de decisões 

de saneamento dos 

pontos frágeis de 

cada curso, por meio 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados Ações propostas 

para 2018 Fragilidades Potencialidades 

ao INEP.  

- Acompanhamento e 

verificação dos alunos do 

Exame Externo. 

 

- Identificação dos padrões 

técnicos e critérios de 

avaliação do INEP. 

 

- Reunião com 

coordenações e professores 

sobre os critérios do Enade 

para avaliar a Instituição. 

em conjunto. 

 

 

de discussões com a 

Coordenação, 

Colegiado, NDE e 

Direção Acadêmica 

da Faculdade.  

Avaliar o Plano de 

Gestão e sua 

adequação para o 

cumprimento das 

metas 

institucionais 

descritas no PDI 

- Realizar reunião de 

CONSEPE com a 

participação de 

representantes dos 

docentes, alunos, 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. 

. 

Não há fragilidades - Presença 100% de 

todos os membros 

do CONSEPE 

- Realizar reunião de 

CONSEPE com a 

participação de 

representantes dos 

docentes, alunos, 

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. 
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2.2.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Neste item, a Instituição avalia os aspectos financeiros e orçamentários, assim como 

as estratégias de gestão econômica e financeira a serem adotadas. A Mantenedora da 

Faculdade UNIGRAN CAPITAL, Sociedade Unigran Educacional, consolidou em sua 

trajetória de 40 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. 

Esta IES, conforme já se mencionou, está agora em seu décimo ano de 

funcionamento e seu movimento de matrícula 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 

física, e neste item 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 implementando sempre que se 

faz necessário.  

Ainda sobre a dimensão 10, esta Faculdade, por meio de sua mantenedora, tem como 

princípio norteador de sua gestão econômico-financeira que é 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 de 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 com docentes, administrativas e serviços; com pessoal que inclui 

qualificação do corpo docente e administrativo e, ainda, bolsas para o discente alcançam, 

aproximadamente, 71% da Receita Total. 
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Quanto a esses investimentos, 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.  

Quadro 77: Demonstrativo do planejamento consolidado dos cursos 

RECEITA ANUAL 2015 2016 2017 

Mensalidades 10.815.171,92 12.129.215,31 12.554.034,47 

Taxas Diversas 213.158,61 239.057,38 181.881,52 

Receita Total 11.028.330,53 12.370.288,69 12.735.915,99 

  

Com Docentes 4.422.608,02 4.858.234,91 3.564.679,35 

Administrativas e de Serviços 1.857.695,62 2.040.678,64 4.085.711,39 

Subtotal 6.280.303,64 6.898.913,55 7.650.390,74 

  

Qualificação de corpo docente 373.640,65 410.444,25 230.000,00 

Qualificação de corpo administrativo  239.411,21 262.993,21 177.923,66 

Bolsas p/corpo discente 1.120.921,97 1.231.332,78 1.568.004,31 

Subtotal 1.681.382,96 1.904.770,25 1.745.927,97 

TOTAL DAS DESPESAS 7.961.686,60 8.803.683,80 9.886.087,54 

RESULTADO OPERACIONAL  3.066.643,93 3.566.604,89 4.775.078,79 

INVESTIMENTOS EM BENS 

PATRIMONIAIS  

Móveis e Utensílios 280.484,68  355.009,46  665.531,89 

Pesquisa e Extensão 135.859,77 171.957,71 207.610,77 

Máquinas e Equipamentos 112.018,57 164.185,62 455.098,46 

Edificação e Construções 624.078,42 1.040.070,37 ---------- 

Material Pedagógico 53.642,69 89.352,63 95.000,00 

Biblioteca 394.431,58 420.345,73 402.871,30 

Computadores e equipamentos de informática 185.821,10 198.029,55 202.000,00 

Laboratórios 284.867,25 332.069,75 180.000,00 

Subtotal 2.071.204,07 2.771.020,82 3.043.966,37 

RESULTADO LÍQUIDO 9.974.131,14 -9.886.087,54 88.043,60 

 

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.  
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Objetivo Geral: Atender às necessidades orçamentárias e garantir a segurança das 

operações financeiras visando ao cumprimento da Missão da Instituição. 

Quadro 78: Avaliação e previsão da situação financeira e sustentabilidade Institucional 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações propostas 
Fragilidades Potencialidades 

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.  

- Discussão do Plano 

Financeiro de forma 

participativa com toda a 

gestão da Instituição 

 

- Levantamento das reais 

necessidades de 

investimento em 

equipamentos, 

multimídias, laboratórios e 

biblioteca. 

 

- Realização de 

capacitação continuada 

para professores e 

funcionários. 

Não há 

dificuldades 

neste item 

Fortalecimento da 

gestão 

participativa 

 

Recursos 

financeiros 

suficientes para 

manter a IES 

sempre renovada 

em seus materiais 

pedagógicos, 

equipamentos e 

infraestrutura 

física. 

- Planejamento financeiro 

para  

investimentos que visem 

suprir as necessidades 

materiais, de infraestrutura e 

de recursos humanos. 

 

- 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 na 

dimensão social da 

Instituição 

relacionada ao 

bem-estar das 

pessoas envolvidas 

com a prestação de 

serviços desta 

Faculdade. 

- Realizaram-se encontros 

para melhoria do clima 

organizacional da IES. 

 

- Encontros de avaliação 

do trabalho de cada um, 

visando o entendimento da 

relação com a missão, 

visão de futuro e princípios 

da Instituição. 

Não há 

dificuldades 

neste item 

Padronização das 

informações e 

relatórios de 

acompanhamento. 

 

Facilidade de 

identificação de 

problemas 

estruturais. 

 

- Investimentos para o bem- 

estar e a satisfação em prestar 

serviços para a IES. 

- Capacitação no âmbito 

pedagógico e administrativo. 

 

 

2.2.5 Eixo 5 – Dimensão 7: Estrutura Física. 

2.2.5.1 Alunos, Professores, Coordenadores de Curso e funcionários Avaliam a 

Estrutura Física 

A Faculdade Unigran Capital possui sessenta e seis salas (66) já construídas e mais 

doze (12) salas (previstas para concluir em 2018), com metragem de 76m² e 92m², em prédio 

próprio, número suficiente para atender os cursos em atividade.  

As salas de aula possuem carteiras, lousa, mesa do professor, equipamento de 

multimídia para projeção de Datashow, dentre outros. 
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As janelas das salas permitem, durante o dia, uma iluminação e ventilação natural e 

adequada, sendo que, no período noturno, a iluminação artificial se faz com lâmpadas frias 

adequadas ao espaço, e a ventilação artificial é produzida por ventiladores de teto e ar 

condicionado. A limpeza é feita diariamente, em todos os períodos, de forma sistemática e as 

salas não possuem interferências de ruídos externos. 

Esta IES disponibiliza para a comunidade acadêmica espaços de convivência 

múltiplos sejam para apresentação das manifestações educacionais por meio dos eventos de 

promoção do ensino, extensão e pesquisa como as jornadas acadêmicas, ciclos de palestras, 

oficinas, entre outras atividades que envolvem a comunidade interna e externa. São realizados 

no pátio central que dispõe de uma cobertura, diversas ações culturais e esportivas que 

permitem realizar a interação entre os cursos ofertados pela Instituição, além de ser um espaço 

bastante frequentado pelos alunos e professores. Nesse mesmo espaço existe uma cantina e 

reprografia para atendimento das demandas internas. 

Esse espaço citado contempla o Centro Cultural e Poliesportivo da Faculdade que 

pode abrigar diversos eventos, com capacidade para mais de 1000 pessoas sentadas. Além 

dele, existe a instalação de um Auditório equipamento com recursos audiovisuais e uma lousa 

digital, com capacidade de 210 pessoas.  

A Instituição está em seu décimo ano de atividade e as aulas dos cursos em 

andamento funcionam em sede própria, bem como o setor administrativo, este com 600 m² 

contendo 22 salas. O mesmo funciona no subsolo do bloco 3 com 4 pavimentos.  

A Secretaria Acadêmica e Tesouraria 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 acadêmico permite que o próprio aluno emita mensalmente o seu 

boleto bancário e pague as mensalidades na rede bancária ou em casas lotéricas, evitando assim 

o número de alunos que precisam utilizar os serviços in loco da tesouraria.  

O aluno pode consultar sua vida acadêmica, via internet, com sua senha ou seu cartão 

digital, o que facilita sua vida, otimizando o atendimento na Secretaria. A Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL vem buscando a cada ano inovar nos mecanismos de acessibilidade e 

portabilidade tanto nas informações prestadas diretamente como naquelas inseridas no site 

institucional ou via redes sociais mantidas por ela. 
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Para dar apoio às demandas administrativas e docentes, estão instalados os seguintes 

espaços de apoio, são eles: 

Salas de Professores: A Instituição conta com sala para professores, com espaço 

suficiente para abrigar os docentes e todos os materiais e equipamentos utilizados e 

necessários ao trabalho dos mesmos, como armários individuais para professor, computador 

conectado à internet, impressora, mesa de reuniões, cadeiras, ar condicionado, bebedouro e 

aparador com café e chá, sempre à disposição. O ambiente é arejado, iluminado e dispõe de 

condições de acústica e de conservação que atendem plenamente as atividades propostas. 

As reuniões do colegiado do curso acontecem nessa sala em horários diferentes dos 

horários de aula, até que sejam concluídas as obras da sede própria, pois a partir daí haverá 

uma sala específica para essas reuniões. O espaço reservado para os professores e sala de 

reuniões é adequado ao número de docentes nos dois primeiros anos, sendo um ambiente 

agradável, com iluminação e ventilação compatíveis com as atividades que são realizadas, ar 

condicionado, com serviços de limpeza realizados diariamente e, quando necessário, 

manutenção de mobiliário e equipamentos.  

Sala do NDE e de Professores em Regime de Tempo Integral/Parcial: Os 

docentes que atuam no NDE e em regime de tempo integral ou parcial possuem 

salas/gabinetes de trabalho, equipadas com ar condicionado, computadores, mesas, cadeiras e 

armários, onde desenvolvem suas atividades, assim como prestam atendimento aos alunos 

para orientação e desenvolvem seus projetos de pesquisa e extensão, iniciação científica, 

orientação pedagógica e de estágio supervisionado.  

Sala do Núcleo de Apoio ao Discente (NAD): O NAD é um serviço voltado ao 

atendimento do aluno de graduação e pós-graduação da FACULDADE UNIGRAN 

CAPITAL, no que tange à superação de dificuldades no processo de aprendizagem, no campo 

do relacionamento interpessoal e distúrbios comportamentais e emocionais que afetem o 

desempenho acadêmico, assim como sua participação na comunidade acadêmica. Além disso, 

o NAD orienta os alunos na busca de programas estudantis compatíveis com a realidade 

socioeconômica. 

Para o atendimento dos alunos, há uma sala ampla com mobiliário, cadeiras de apoio 

para recepção, dois computadores com acesso a internet, impressoras, ar condicionado e 

pessoal administrativo, incluindo psicólogo e pedagogo para atendimento dos alunos. O 
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horário de funcionamento do NAD será de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 22h e aos 

sábados das 7h30 às 11h30. 

Salas de Coordenações: Na FACULDADE UNIGRAN CAPITAL os 

coordenadores de curso têm salas individuais equipadas com computadores, conectados à 

internet, impressoras, telefones, 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 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 79a: Avaliação da qualidade das instalações físicas - 2017 - (%) 

Qualidade das instalações físicas (salas de aula, 

biblioteca, laboratório de informática, e outras 

instalações) 

Muito 

Bom 
Bom Regular Fraco Péssimo NSA 

Alunos  27,61 41,78 19,65 7,24 3,72 ─ 

Professores  55,36 39,29 3,57 1,79 ─ ─ 

Coordenadores 55,56 44,44 ─ ─ ─ ─ 

Funcionários  88.89 ─ ─ 11.11 ─ ─ 

 

Verifica-se que os critérios “Muito Bom e Bom” foram pontuados por 69% dos 

alunos; 94,6% pelos professores; 100% dos Coordenadores e 88,8% dos funcionários. Em 

relação aos alunos, 19% consideram a estrutura física “Regular”. Eles reivindicam melhorias 

nos banheiros, Wifi e Internet. 

Quadro 79b: Aluno avalia a qualidade das instalações físicas por curso - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 7.14 7.14 17.86 44.64 23.21 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
0.00 6.00 7.00 8.00 48.00 31.00 

Educação Física – Lic. 0.00 1.96 2.94 16.67 46.08 32.35 

Administração 0.00 3.85 3.85 34.62 26.92 30.77 

Tecnologia em Radiologia 0.00 1.27 3.80 15.19 37.97 41.77 

Educação Física – Bach. 0.00 4.88 8.94 17.07 46.34 22.76 

Ciências contábeis 0.00 0.00 2.86 20.00 40.00 37.14 

Psicologia 0.00 3.91 11.33 22.66 41.80 20.31 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 4.55 4.55 36.36 31.82 22.73 
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Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
0.00 6.25 0.00 6.25 43.75 43.75 

Biomedicina 0.00 3.60 5.41 26.13 35.14 29.73 

Nutrição 0.00 0.00 7.41 22.22 40.74 29.63 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
0.00 0.00 14.29 28.57 35.71 21.43 

 

Verifica-se que a estrutura física avaliada em 2017 pelos alunos recebeu a pontuação 

nos critérios “Muito Bom e Bom” entre  55% e 80%. Em 2016, por 75,06% e em 2015 por 

59,82% dos alunos. Em relação aos cursos de Arquitetura e Urbanismo; Administração; 

Tecnologia em Design de Interiores; Biomedicina; Ciências Contábeis é preciso solicitar as 

razões dessas pontuações por eles atribuídas em relação às instalações físicas de seus cursos. 

O percentual de 98,6% dos professores, 100% dos coordenadores avaliaram a estrutura física 

como. O percentual 88,8% dos funcionários avaliaram como “Bom” e 11,1% no critério 

“Fraco”. 

Esses dados, se comparados com a avaliação realizada em 2015, verifica-se que os 

alunos perceberam a melhoria da infraestrutura, pois a pontuação “muito Bom e Bom” foi à 

época 59,82%,assim como a avaliação dos professores (78,4%) e Coordenadores (85,5%). Já 

o percentual avaliativo nesses critérios por parte dos funcionários reduziu um pouco, foi à 

época 91,4%. 

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). 

Quadro 80: Aluno avalia a adequação das salas de aula, a disponibilidade de auditórios, 

ambientes para aulas práticas e equipamentos desses espaços - 2017 - (%) 

Questões 
Muito 

Bom 
Bom Regular Fraco Péssimo 

As salas de aula são adequadas à quantidade de 

estudantes? 
30.00 39.00 17,30 7,30 7.00 

Os auditórios disponíveis atendem as necessidades de 

realização dos eventos acadêmicos?  
17.81 31.78 29.45 7,24 13,72 

Os ambientes e os equipamentos e/ou materiais 

disponíveis nos ambientes para aulas práticas são 

suficientes para o número de estudantes? 

25.39 38.82 28.55 7,24 0.00 

Os Laboratórios específicos de curso estão adequados. 27.61 41.78 19.65 7,24 3,72 
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Verifica-se que em 2017 69% dos alunos atribuíram os critérios “Muito Bom e Bom” 

para as salas de aula e 17,9 consideram “Regular”. Caiu o índice de satisfação em relação a 

2016 que foi de 96% e 2015 que foi de 95%.  

Em relação aos auditórios, 49% atribuíram os critérios máximos e 29% consideram 

“Regular”. Em 2016, esse percentual nos critérios máximos foi de 90% e em 2015 93%. 

Em relação quanto à suficiência  dos ambientes e os equipamentos e/ou materiais 

disponíveis para aulas práticas 64% dos alunos consideraram “Muito Bom e Bom” e 17% 

“Regular”. Em 2016 e 2015 esses índices foram de 94% e 95% respectivamente nos critérios 

“Muito Bom e Bom”. 

 Quanto aos laboratórios específicos de curso serem adequados, 69% dos alunos 

atribuiu os critérios “Muito Bom e Bom” em 2017. Em 2016 e 2015  esses percentuais foram 

de 97% e 98% respectivamente. 

Esses dados caíram nos conceitos  em 2017, porém, a Mantenedora solicita, 

anualmente, a lista de materiais aos NDEs de cada curso, aprovada pelo Colegiado de Curso 

para aquisição, tanto de equipamentos como materiais de consumo, sendo que este último é 

reposto sempre que houver necessidade no decorrer do ano.  

Em questões de aulas práticas, a FACULDADE UNIGRAN CAPITAL tem atenção 

especial, pois entende que trabalhar a 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.  

No Complexo Poliesportivo, estão localizadas uma quadra de esportes coberta, uma 

descoberta para atividades poliesportivas com 530m
2
e com piso liso, demarcadas para 

esportes de quadra conforme especificações para esse tipo de ambiente. Dispõe ainda 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 marcações 

específicas de acordo com o tamanho das quadras. O ginásio é 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, 
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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 os 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 

os equipamentos necessários para subsidiarem as aulas que sejam destinadas a 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 os equipamentos necessários para subsidiarem as aulas que sejam destinadas à esse 

espaço.  

Em 2016, a IES montou uma academia de Ginástica no Bloco 2, que além das aulas 

para Educação Física, atende a sociedade ao redor através de um Projeto de extensão. 

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 um auditório, com espaço para 200 

uma sala para aplicação das metodologias ativas para 100 pessoas, equipados com Datashow, 

ar condicionado, caixas de som, microfones. A sala de Metodologias ativas comporta uma 

lousa digital, computador, ar condicionado e tomadas de energia específicas. Tanto o 

auditório como a sala descrita pode ser utilizado 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 sendo um ambiente agradável, com iluminação e ventilação 

compatíveis com as atividades que serão realizadas, com serviços de limpeza realizados 

diariamente e, quando necessário, manutenção de mobiliário e equipamentos. 

Os docentes possuem, ainda, sala de trabalho equipada com computador, mesas, 

cadeiras e armários, onde poderão desenvolver suas atividades, assim como prestarem 

atendimento extraclasse aos alunos para orientação e para desenvolvimento de atividades. Os 

professores poderão contar com computador, televisão, filmadora portátil, Datashow e telão 

móvel para desenvolver suas atividades. 
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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. 

2.2.5.2 Infraestrutura para o atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida 

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.  

Quando necessitar, a IES dispõe, para deficientes visuais, de um software DOSVOX, 

um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário através de 

síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais, que 

adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e no trabalho) Programas de 

extensão. No estacionamento estão reservadas vagas para portadores de deficiência física, 

sempre no espaço mais próximo da entrada principal. 

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 
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em parceria com o Curso de Psicologia. Os alunos com deficiência (deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação) e mobilidade reduzida são 

assistidos pelo Núcleo de Psicologia da Unigran Capital, 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 com deficiência 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 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. 

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. 
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2.2.5.3Aluno avalia Acessibilidade da IES 

Quadro 81: Avaliação da Acessibilidade da Faculdade (rampas, elevador, barras, ...) - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 

Enfermagem 0.00 7.14 1.79 17.86 53.57 19.64 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
0.00 5.00 2.00 9.00 47.00 37.00 

Educação Física – Lic. 0.00 1.96 2.94 6.86 46.08 42.16 

Administração 7.69 3.85 3.85 11.54 38.46 34.62 

Tecnologia em Radiologia 0.00 0.00 2.53 12.66 43.04 41.77 

Educação Física – Bach. 0.00 3.25 4.07 11.38 51.22 30.08 

Ciências contábeis 0.00 0.00 2.86 14.29 37.14 45.71 

Psicologia 3.13 1.95 7.42 15.23 47.66 24.61 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 4.55 13.64 27.27 36.36 18.18 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
6.25 0.00 0.00 0.00 56.25 37.50 

Biomedicina 1.80 2.70 1.80 9.01 41.44 43.24 

Nutrição 0.00 0.00 0.00 22.22 48.15 29.63 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
0.00 0.00 0.00 28.57 35.71 35.71 

 

Verifica-se que entre 54% e 93% dos alunos consideram a acessibilidade da IES 

“Muito Boa e Boa”. Os cursos de Arquitetura, Tecnologia de Design de Interiores e Nutrição 

apontam a necessidade de diálogo entre o que é preciso instalar e o instalado. Em 2016 

80,66% e 79% em 2015, consideraram as instalações de acessibilidade muito boas. 

A Faculdade UNIGRAN CAPITAL está bem estruturada quanto à 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. 

Os funcionários foram solicitados a avaliarem o cumprimento das normatizações da 

acessibilidade na Faculdade (rampas, elevador, banheiros adaptados e outros). Em 2017, o 

percentual de 33,3%  avaliaram como “Muito Bom e Bom”, 55,56% como “Regular” e 11% 

como “Fraco”. Em 2016, 88,37% e em 2015 esse percentual foi de  97,15,% avaliaram como 

“Muito Bom e Bom”, 4,65% como “Regular” e 6,98%como “Fraco” e 2,33%, desconhece. 

Isso indica falta de acrescentar na capacitação a informação da legislação e como a IES 

cumpre essa obrigatoriedade.  
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2.2.5.4 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

A Instituição possui provedor próprio e tem instalado 03 laboratórios de informática, 

sendo o Laboratório 1com 20 computadores 64bits processador i5, o Laboratório 2 possui 20 

computadores 32bits processados AMD, e o Laboratório 3 com 54 máquinas 64bits 

processador i5. Além dos laboratórios, há 03 quiosques que totalizam 09 computadores de 

acesso à 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 orientam os demais 

alunos quanto a utilização dos equipamentos e são regularmente acompanhados de 

professores qualificados na área da informática e responsáveis por todo o sistema da 

Secretaria, Tesouraria e Biblioteca. 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, é assistido por um funcionário que o orienta quando for preciso. 

2.2.5.5 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 

para que fiquem instalados na sala que utilizará. Os recursos audiovisuais e multimídia 

disponíveis atenderão a uma política de dinamização do processo de ensino e aprendizagem. 

Estão sendo alocados em cada Datashow e computador. Está ainda à disposição dos 

professores aparelho DVD com caixa de som, microfone, scanner, filmadora, TVs e 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, alunos, 

funcionários e comunidade acesso irrestrito à Internet, disponibiliza e-mail personalizado e, 

no seu interior, também oferece acesso a rede Wifi. Os acadêmicos têm acesso ilimitado à 

http://www2.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=56855&questao=238&instrumento=405
http://www3.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=36838&questao=88&instrumento=300
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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 tem disponível  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 82: Professores avaliam os recursos audiovisuais - 2017 - (%) 

1. NSA (Não se aplica/Desconhece) 1 1.79 

2. Péssimo 0 0.00 

3. Fraco 0 0.00 

4. Regular 10 12.50 

5. Bom 40 50.00 

6. Muito bom 29 35.71 

  80 100.00 

 

Em 2017, 85% dos professores avaliaram os recursos audiovisuais nos critérios 

“Muito Bom e Bom”. O número absoluto de 10 (12.50%) professores avaliou como 

“Regular”. Eles reclamam da agenda com antecedência de alguns equipamentos. A Instituição 

investiu mais neste ano de 2017, o que melhorará a cedência de equipamentos. Em 2016 e 

2015, o critério regular foi maior ficando em 28,57% e 30%  respectivamente. 

2.2.5.6 Biblioteca 

A biblioteca é conduzida por uma bibliotecária formada em biblioteconomia, 5 

auxiliares de biblioteca e 5 estagiários que dão cobertura no atendimento nos três turnos. 

Outro questionamento foi solicitado aos 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 83: Aluno avalia a qualidade do acervo de livros e periódicos científicos disponíveis na 

Biblioteca - 2017 - (%) 

Curso 

0 1 2 3 4 5 

NSA (Não se 

aplica/Desconhece) 
Péssimo Fraco Regular Bom 

Muito 

bom 
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Enfermagem 1.79 5.36 14.29 25.00 33.93 19.64 

Tecnologia em Estética e 

Cosmética 
0.00 3.00 6.00 15.00 46.00 30.00 

Educação Física – Lic. 2.94 0.00 0.98 15.69 50.00 30.39 

Administração 7.69 0.00 3.85 19.23 42.31 26.92 

Tecnologia em Radiologia 1.27 0.00 5.06 11.39 39.24 43.04 

Educação Física – Bach. 4.88 1.63 8.94 18.70 47.97 17.89 

Ciências contábeis 2.86 0.00 2.86 17.14 37.14 40.00 

Psicologia 2.34 5.47 10.55 28.13 38.67 14.84 

Arquitetura e Urbanismo 0.00 4.55 4.55 22.73 45.45 22.73 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
0.00 0.00 0.00 12.50 43.75 43.75 

Biomedicina 0.00 0.90 7.21 14.41 46.85 30.63 

Nutrição 0.00 0.00 0.00 3.70 62.96 33.33 

Tecnologia em Design de 

Interiores 
0.00 0.00 7.14 7.14 50.00 35.71 

 

Contata-se que em 2017,  entre 53% e 96% dos alunos reconhecem a qualidade do 

acervo bibliográfico, pontuando os critérios “Muito Bom e Bom” e admitem ser suficiente, 

conseguindo ter acesso sempre que precisam. Em 2016, esse percentual foi de  66% a 88% e em 

2015 foi entre 56%  e 78%. 

Verifica-se que os cursos de Enfermagem, Educação Física Bacharelado, Arquitetura 

e Urbanismo carecem 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 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 Dourados 

têm um sistema integrado possibilitando a troca, ou seja, empréstimos de títulos de uma para 

outra instituição, ampliando muito o acervo e a possibilidade de melhor atender aos alunos e 

professores, Dessa forma, esta IES tem disponível aos alunos um acervo de 4.569 livros e 

17.474. 

A Biblioteca desta IES 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, 08 

terminais de consulta local, sendo 4 para processamento técnico. Apresenta boa iluminação, 

extintor de incêndio e sinalização. Na Avaliação Institucional, especificamente na questão 

sobre os equipamentos disponíveis, o resultado 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. 
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A questão do acervo precisa ser acompanhada por todos os coordenadores junto aos 

professores em relação à 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 do 

acervo e do espaço físico, sendo entre 94% em 2017; 95% em 2016 e 97% em 2015 avaliaram 

nos critérios máximos. 

O acerto para 100% excelente está posto para que alguns livros básicos por curso 

precisam de muitos volumes, a Instituição tem solicitado aos coordenadores de curso que 

selecionem por semestre para compras de ampliação. 

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) 

dias, e 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, contendo 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 cadastro do acervo está computadorizado 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 a localização. 

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 dos Cursos. 

Ainda através da biblioteca é possível ao aluno realizar buscas pela internet em bases 

de dados como: Medline, Birene, Scielo e Lilacs, sendo que este último dispõe de CD-ROM. 
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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: 

a) Levantamentos bibliográficos - mediante solicitação do usuário, a Biblioteca elabora 

levantamento bibliográfico sobre temas especializados através da Base de Dados Local 

(Biblus Net); 

b) Orientação ao usuário - oferece ao usuário assistência e orientação no uso dos recursos 

informacionais da biblioteca (catálogos, acervo, bases de dados e outros); 

c) Normalização de trabalhos científicos - presta assistência para normalização de trabalhos, 

segundo recomendações da ABNT; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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"; 

h) Orientação à normatização de trabalhos científicos - dá assistência para normatização de 

trabalhos, segundo recomendações da ABNT; 

i) Acesso à internet - Terminais de acesso a Internet gratuita onde os usuários podem 

pesquisar, consultar e acessar seus e-mails, dentre outras pesquisas; 
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j) 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; 

k) Levantamentos bibliográficos - mediante solicitação do usuário, a Biblioteca elabora 

levantamento bibliográfico sobre temas especializados através da Base de Dados Local; 

l) Novas aquisições - relação mensal do material bibliográfico incorporado no acervo da 

Biblioteca Central, através de compra, permuta e doação; 

m) 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. 

2.2.5.7 Funcionários avaliam a Infraestrutura 

Os funcionários foram solicitados a avaliarem a infraestrutura da IES para o 

desenvolvimento da qualidade de acesso e atendimento. 

Quadro 84: Funcionários avaliam a infraestrutura - 2017 - (%) 

Questionamentos 
Muito 

Bom 
Bom Regular Fraco NSA 

Que conceito geral você atribui as Instalações Físicas da 

Instituição? 
0,00 88,89 0,00 11,11 2,33 

 

A estrutura física da Faculdade UNIGRAN CAPITAL recebeu pontuação Máxima 

por  88,89% dos funcionários em 2017; o percentual de 88,37% 6 em 2016 e 97,5% em 2015. 

 Esse resultado indica a necessidade de reuniões para que os funcionários contribuam 

com sugestões de melhoria. Independente desses resultados, a IES está planejada para realizar 

melhorias no acolhimento dos serviços administrativos e de infraestrutura. 
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2.2.5.8 Avaliação e proposições da Dimensão 7: Infraestrutura 

Objetivo: Refletir sobre as condições da infraestrutura Física da IES em relação à 

Biblioteca, equipamentos, laboratórios com vistas ao desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e 

Extensão com a qualidade prevista na missão da IES. 

Quadro 85: Avaliação e proposições da Dimensão 7: Infraestrutura 

Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações Propostas 
Fragilidades Potencialidades 

Redimensionar a 

posição de 

ocupação de cada 

curso, conforme as 

necessidades 

específicas de 

cada de cada setor. 

 

Prover a 

Instituição de 

equipamentos no 

campo da 

Informática, assim 

como trazer as 

inovações. 

 

Ampliar o nº de 

recursos 

audiovisuais 

 

Ampliar o acervo 

de livros conforme 

o Planejamento de 

ensino e 

periódicos 

acadêmicos, 

conforme 

solicitações dos 

professores e 

coordenadores de 

curso. 

 

 

- Conclusão do Bloco 

III e reorganização da 

ocupação da parte 

administrativa. 

 

- Aquisição de mais 

computadores. 

 

- Reuniões do NDEs 

com os colegiados de 

Curso para captar as 

necessidades no 

mundo da informática. 

 

- Instalação de 

Datashow em todas as 

salas. 

 

- Adquiriu-se todos os 

títulos solicitados por 

curso. 

 

- Atualização os 

programas essenciais 

para o atendimento dos 

alunos com 

deficiência. 

 

 

 

Não há dificuldade 

neste item. 

 

 

 

 

 

 

Instalações físicas da 

Faculdade próprias da 

Mantenedora. 

 

Investimentos 

substanciais na 

ampliação do prédio da 

Faculdade e 

equipamentos. 

 

Busca constante por 

inovação, ampliação, 

aquisição de materiais e 

equipamentos diversos. 

 

Disposição para 

ampliar os recursos 

audiovisuais 

constantemente. 

 

Trabalho de 

planejamento da 

bibliotecária junto aos 

coordenadores de cada 

curso. 

 

Prioridade da Empresa 

é oferecer as condições 

materiais visando o 

ensino de excelência e a 

conquista do aluno para 

frequentar a biblioteca. 

- Reunião com todos 

os NDEse líderes 

administrativos para 

reorganização da 

ocupação do prédio. 

 

- Aquisição de 

equipamentos, 

software e 

inovações 

solicitadas pelos 

professores e 

coordenadores. 

 

- Continuidade de 

instalação de ar 

condicionado e 

Datashow em todas 

as salas. 

 

- Lista de 

prioridades 

elaboradas pelos 

Professores e 

Coordenadores, da 

bibliografia básica e 

complementar de 

cada disciplina 

atualizada, assim 

como dos periódicos 

para aquisição. 

 

- Assinar periódicos 

essenciais para a 

ampliação do 

conhecimento e 

cultura dos alunos. 

 

- Aquisição de 

computadores mais 

potentes. 

Promover o 

marketing da 

Biblioteca, por 

- Visita agendada para 

os calouros com a 

finalidade de 

Não há dificuldade 

neste item. 

A demanda pela 

biblioteca é intensa e 

contínua. 

- Informar aos 

professores sobre o 

acervo de sua 
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Objetivos Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Ações Propostas 
Fragilidades Potencialidades 

meio da 

divulgação de seus 

serviços, produtos, 

acervo e meios 

disponíveis, na 

comunidade 

interna e externa. 

 

Ampliar os 

recursos 

pedagógicos dos 

laboratórios de 

todos os cursos. 

 

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. 

 

- Assinatura dos 

jornais da cidade. 

 

- Levantamento das 

necessidades. 

 

- Contrato de um 

professor especialista 

em laboratórios. 

Atendimento de 

excelência. 

 

Organização e 

agendamento prévio 

controlado por uma 

coordenação de uso dos 

laboratórios. 

 

Pessoal técnico 

especializado neste 

campo. 

 

disciplina e mostrar 

o potencial de 

pesquisa que pode 

desenvolver com os 

alunos, a partir da 

biblioteca. 

 

- Informar alunos e 

professores do 

acervo disponível 

on-line para ser 

acessado em 

qualquer lugar de 

estudo. 

 

- Continuar com a 

assinatura dos 

jornais da cidade. 

 

- Aquisição de 

recursos 

pedagógicos para o 

enriquecimento e 

atualização dos 

laboratórios. 

 

- Continuar com a 

supervisão dos 

laboratórios com 

pessoal qualificado. 

 



 

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 86: Alunos, professores, coordenadores e funcionários avaliam a FACULDADE 

UNIGRAN CAPITAL de forma geral - 2017 - (%) 

Qual a pontuação geral para a UNIGRAN 

CAPITAL? 
Excelente Bom Regular Fraco NSA 

Alunos 30,15 51,62 13,68 3,17 0,69 

Professores 69,15 28,72 2,13 ─ ─ 

Coordenadores de Curso 77,78 22,22 ─ ─ ─ 

Funcionário 44,19 46,51 4,65 4,65 ─ 

 

Constata-se que a Faculdade UNIGRAN CAPITAL foi avaliada pelos alunos, 

professores, coordenadores de curso e funcionários. A pontuação geral dos alunos no critério 

“Excelente e Bom” foi de 77,9%  em 2015, passando para 81,7% dos alunos em 2016 e 81,7% 

em 2017, os dados preservam a posição da Faculdade pelos avaliadores. 

O percentual de 96,2% dos professores em 2015 pontuaram “Muito Bom e Bom”, 

passando para 97,8% em 2016 e 97,8% em 2017, permanecendo a mesma avaliação nos 

últimos 2 anos.  

Todos os coordenadores de curso pontuaram em 2015, 2016 e 2017 os critérios 

“Muito Bom e Bom”.  

Em relação a avaliação dos alunos nos critérios “Muito Bom e Bom”, progrediu de 

2015 para 2016, passando de 77,9% para 81,7%.Já em 2017 reduz um pouco em relação a 

2016, ficando em 80%, nesses critérios. O percentual de 13,6% dos alunos apontaram 

“Regular”. 

A avaliação dos professores e Coordenadores permaneceram no mesmo patamar, 

acima de 90% nesses critérios. Já a avaliação dos funcionários reduziu de 97,15% em 2015 

para 90,7% em 2016 e para 91% em 2017. 

Os critérios atribuídos para a Instituição advindos dos alunos requer da IES a 

ampliação do dialogo com todas as suas esferas de atuação e buscar melhorias. Os 
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coordenadores de Curso atribuíram pontuação máxima, isto se deve à sua participação em 

todas as instâncias de decisão da IES. 
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IV CONSIDERACÕES FINAIS 

A Faculdade UNIGRAN CAPITAL tem construído sua história e, com apenas dez 

anos de funcionamento, está centrada na busca de um ensino de graduação de qualidade, se 

esforçando em realizar a integração entre ensino com a pesquisa e a extensão.  

 Nesse contexto, a autoavaliação e a avaliação externa têm sido os indicativos de 

avanço na busca da qualificação da educação ofertada pela IES. As avaliações, externa e 

interna, realizadas respaldam-se na concepção formativa, privilegiam o levantamento 

diagnóstico, com a finalidade de identificar aspectos, procedimentos e processos da IES que 

podem ser aperfeiçoados, assim como seus pontos de excelência pedagógica e administrativa, 

Esta IES, pelo 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 

que, hoje, contempla 84% do total de matrícula. Esse acolhimento insere as comunidades 

indígenas, e com mais força a comunidade negra. 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/PPI e 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 à 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 dimen-

sões que pode alcançar, mas pode estar relacionado com a conformidade entre a expectativa e 

o resultado atingido. Além disso, podem 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 
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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 ser um órgão 

independente em captar e analisar os dados e exigir solução, contribuindo cotidianamente para 

a busca do êxito de sua missão. 

A análise dos dados permitiu identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes em relação aos cinco eixos e respectivas dimensões do SINAES na série histórica e 

retrata um movimento de constante busca pela melhoria em todos os aspectos das dimensões 

avaliadas, com vistas a formar os estudantes com excelência para a vida e mercado de 

trabalho.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade  UNIGRAN CAPITAL, ao 

elaborar o Relatório de Autoavaliação 2017, considerou os dados e análise do ano de 2015 e  

2016, procurando 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. 

Cabe ressaltar que este processo de avaliação institucional ampliou a consciência da 

comunidade interna acerca da importância da avaliação, mas ainda é preciso explicar a 

importância das informações contidas nos questionários e conseguir 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. 

A CPA espera que os resultados apresentados neste Relatório de Autoavaliação 

Institucional, referente à série histórica de 2015, 2016 e 2017, além de contribuírem com a 

melhoria do Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico de Curso, redirecionem 

mudanças nas atividades 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/AÇÃO INSTITUCIONAL – FACULDADE UNIGRAN 

CAPITAL 

Introdução  

Este plano mais do que tratar de melhorias em todas as atividades da FACULDADE 

UNIGRAN CAPITAL, traz várias ações a serem realizadas e observadas advindas da 

autoavaliação institucional da série  histórica de 2015, a 2017. 

 Conjuga-se com mudança, pois se trata de um processo de diferentes significados, 

lento, com avanços e retrocessos, mas com grande potencial de transformação rumo a 

patamares cada vez maior de excelência do PDI e PPI. Trata-se da construção da qualidade 

educacional conduzida pelas informações registradas nos instrumentos de avaliação que 

forneceram os subsídios necessários à reflexão em relação à revisão das políticas de ensino, 

pesquisa e extensão, da responsabilidade social da instituição, de sua comunicação com a 

sociedade. 

As respostas conduziram também à análise crítica das políticas de pessoal, de 

carreiras do corpo docente e corpo técnico administrativo, da organização e gestão da 

instituição, a participação dos segmentos discente, docente, técnico administrativo e sociedade 

externa nos processos decisórios. Levou à uma revisão da  Infraestrutura física, pedagógica, 

principalmente a suficiência de equipamentos e qualidade dos laboratórios, sala de 

metodologia ativa e, ainda as condições materiais para ensino e pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação. 

Reforçou a necessidade de potencializar as políticas de atendimento aos estudantes. 

E por fim, pensar na sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

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, sendo condição para a 

consciência sobre das necessidades que requerem ações que desencadeiem em mudanças, 
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Na concretização dos seus propósitos institucionais, e, levando-se em consideração 

os princípios e metas constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI (2016-2020), 

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 

Proceder aos ajustes necessários para a continuidade do trabalho acadêmico com a 

qualidade social almejada, a formação do sujeito cidadão. 

Alinhar cada passo da avaliação institucional a um projeto de redimensionamento do 

fazer pedagógico e administrativo da FACULDADE UNIGRAN CAPITAL, aumentando a 

consciência pedagógica e a capacidade profissional dos docentes, gestores e corpo 

administrativo. 

Quadro 87: Plano de Ação e Melhoria Institucional - 2017 

Eixos Objetivos Ações Responsável 

Eixo 1 – 

Planejamento 

e Avaliação 

Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

-Sensibilizar a Comunidade 

acadêmica quanto a importância 

do processo de avaliação 

institucional 

-Discutir os resultados avaliativos 

de 2017 com alunos, docentes, 

gestores e funcionários. 

-Adequar os questionários para o 

próximo ciclo avaliativo de 2018 

a 2020. 

-Fortalecer o debate da avaliação 

interna e externa  

- Postagem do Relatório no site da IES --

-Apresentação no primeiro trimestre de 

2018 do 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. 

 

- Realização de reunião com os calouros, 

líderes de sala e cursistas e professores 

da Pós-Graduação para explicar a 

necessidade e a importância de todos 

participarem da Autoavaliação 

Institucional no ano de 2018, assim como 

entender o que se pede em cada questão. 

-  Reformulação dos questionários 

juntamente com a Direção Geral 

Coordenadores de Ensino e Extensão e 

de Pesquisa, coordenadores de curso e 

respectivos NDE(s). 

- Solicitação de melhorias na tabulação 

dos dados ao Departamento de 

Informática. 

- Divulgação dos resultados por curso por 

intermédio do Coordenador para alunos e 

CPA e Direção 

Geral, 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão, 

Coordenação de 

Pesquisa e 

Coordenação de 

Curso. 

Departamento de 

Informática. 
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professores de cada curso. 

- E elaborar estratégias viáveis para levar 

esses resultados para a sociedade 

organizada. 

- Repassar e discutir para cada docente o 

resultado de sua avaliação individual, 

pelos alunos. 

 

 

 

 

 

Coordenação de 

Curso 

 

 

Realizar a Avaliação Institucional 

do ano de 2018. 

 

 

- Aplicação dos novos  instrumentos de 

autoavaliação na série histórica de 2018 a 

2020. 

- Aplicação anual de questionário de 

avaliação, online, para alunos, 

professores e coordenadores e 

Funcionários. 

 

- Aplicação semestral de questionário de 

avaliação, online, para alunos avaliar os 

professores. 

CPA e 

Coordenação de 

Tecnologia. 

-Acompanhar o impacto dos 

resultados das avaliações no 

aprimoramento dos projetos 

pedagógicos dos cursos.  

 

 

- Elaboração dos planos de melhoria 

pelos NDEs de cada curso. 

 

- Reuniões com a Direção Geral, 

Coordenação de Ensino e Extensão e 

Mantenedora para decidir sobre o 

atendimento das demandas solicitadas 

pelos alunos, professores e 

coordenadores no processo de avaliação. 

- Acompanhamento da Avaliação 

Institucional pela CPA, Diretoria Geral e 

Coordenação de Ensino e Extensão das 

avaliações e externa dos Cursos de 

Graduação em relação à avaliação do 

ENADE. 

CPA; Direção 

Geral; 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão; 

Coordenação de 

Pesquisa; 

Coordenação de 

Curso e NDEs 

dos cursos, 

Diretoria de 

Planejamento e 

Administração. 

Eixo 2 – 

Desenvolvime

nto 

Institucional 

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

-Avaliar e adequar o PDI e PPI da 

Faculdade UNIGRAN CAPITAL 

 

Refazer os PPCs dos cursos, 

conforme roteiro elaborado pela 

IES. 

-Avaliação e adequação anual do PDI e 

PPI de 2016-2020 para ratificar políticas 

e propostas e atender novas demandas. 

 

- Discussão dos princípios 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  

-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. 

Direção Geral; 

Departamento 

Comercial e de 

Marketing; 

Direção do ISE, 

Compor equipes 

de profissionais 

das áreas 

específicas para 

elaboração dos 

novos PPCs. 
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Capacitar os professores sobre o 

desdobramento das políticas do 

PDI e PPI em seus projetos de 

Curso e plano de ensino, 

considerando a Missão 

Institucional 

 

Consolidar os valores e os 

princípios da Instituição a fim de 

efetivar e expressar sua identidade 

e compromisso com a sociedade. 

Estimular os alunos a estudar mais 

e exigir maior compreensão das 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer a articulação entre o 

PDI e o PPI nas Políticas de 

Gestão Acadêmica 

 

- Adequação dos PPC(s) de Curso, 

planos estratégicos e plano de ensino de 

acordo com o PDI e PPI. 

 

- Análise dos planos de ensino pelos 

coordenadores a fim de verificar a 

integração das políticas da Faculdade. 

 

- Reuniões entre Direção Geral, CPA e 

Coordenação de Curso para repassar as 

considerações pedagógicas das 

comissões externas para o PPC 

 

- Trazer palestrante para falar sobre a 

prática profissional para os alunos nas 

jornadas de cada curso. 

 

-Capacitação: Curso: Metodologias 

Ativas : uma possibilidade de qualificar e 

inovar o ensino. 

Palestras: 

-Aportes históricos e culturais à 

Educação 

- Avaliação Institucional e Ouvidoria na 

Avaliação Institucional . 

- Trabalho docente: dimensões de 

interações humanas 

-  O Ensino e a Extensão na UNIGRAN 

CAPITAL 

- A Pesquisa e a Pós Graduação na 

UNIGRAN CAPITAL 

- Continuidade dos encontros semestrais 

dos NDEs e Colegiados de curso para 

estudos e discussão da necessidade de 

adequação dos planejamentos de ensino, 

juntamente com os professores. 

- Reunião semanal da Gestão Geral e 

Coordenação de Ensino e Extensão e 

NDE de curso para  

- Apresentação da forma como a IES 

pretende concretizar seu projeto 

educacional, também, reavaliar as metas 

a serem alcançadas nos períodos de 

tempo definidos, e os recursos humanos 

e materiais necessários à manutenção e 

ao desenvolvimento das ações propostas. 

- Encontros entre professores e alunos 

fora da aula para estudos de pesquisa na 

biblioteca da Faculdade. 

- Reunião anual com todos os 

funcionários, articulando o fazer técnico 

com a missão e objetivos da IES.  

 

Direção Geral; 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão; 

Coordenação de 

Pesquisa; Direção 

do ISE; 

Coordenação de 

Curso, NDEs e 

Colegiados dos 

cursos, 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Estabelecer a articulação entre o 

PDI e o PPI nas políticas de 

Responsabilidade Social e 

Extensão da IES. 

- Estruturar um Programa Extensão , 

visando incentivar os NDEs e colegiados 

de curso a ofertarem a extensão com 

mais força. 

 

- Fortalecimento da temática: “Cultura e 

arte” por meio de exposições de artistas 

da terra no espaço da UNIGRAN 

CAPITAL. 

Coordenação de 

Ensino Pesquisa e 

Extensão;  

Coordenação do 

Curso de Design 

de Interiores. 

- Estabelecer parcerias com outras 

Instituições que integram com os 

cursos oferecidos para uma ação 

coletiva social.  

- Promoção de reuniões com 

representantes dos diversos segmentos da 

sociedade a fim de estabelecer parcerias 

para ações de responsabilidade social. 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão; 

Departamento 

Comercial e 

Departamento de 

Marketing. 

Ampliar a visibilidade interna e 

externa dos diversos projetos de 

responsabilidade social 

desenvolvidos pela IES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acolher a terceira idade nas ações 

da Educação Física. 

- 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 das Atividades Complementares à 

profissão. 

 

 

Promoção de seminários na 

comemoração de cada semana de curso, 

abrangendo as comunidades excluídas 

como palestrantes junto à Universidade 

Estadual e Federal e das Associações de 

serviços e Sindicatos específicos. 

 

- Abertura da academia de ginástica para 

a sociedade sob a supervisão de um 

professor. 

 

- Dar continuidade ao Grupo de Dança da 

Terceira Idade, junto ao Curso de 

Educação Física. 

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. 

Proporcionar ao acadêmico  

contato direto com os problemas 

sociais por meio de atividades 

práticas de responsabilidade social 

e ações assistenciais, ligadas ao 

campo profissional de cada curso. 

 

Estimular a criação de soluções 

coerentes para os novos 

problemas enfrentados pela 

sociedade nos dias de hoje. 

 

 

- Execução de projetos sociais no âmbito 

de cada curso, de acordo com o currículo, 

intensificando a articulação com a saúde. 

- Elaboração e realização de projetos 

sociais no âmbito de cada curso, 

articulados com o ensino. 

 

-Discussão e levantamento junto aos 

alunos dos problemas sociais que exigem 

intervenção. 

 

-Ampliação do atendimento no campo da 

Arquitetura e Urbanismo, do Design de 

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 
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-Fortalecer a relação Faculdade 

com a comunidade interna e 

externa. 

 

 

 

 

 

- Fortalecer os programas de 

Ligas na Saúde. 

 

 

- Intensificar a atuação da 

Faculdade Unigran Capital nos 

problemas emergenciais da 

socieddae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular e proporcionar aos 

estudantes a participação em 

eventos que discutem as temáticas  

étnico raciais e diversidades 

 

 

 

Interiores, da Psicologia e da Nutrição 

para a comunidade interna e externa da 

Faculdade. 

 

- Ampliação do atendimento no campo 

da Estética e da Psicologia para a 

comunidade interna da Faculdade. 

 

- Elaboração interdisciplinar de projetos 

de Responsabilidade Social, por meio das 

ligas. 

 

- Atuação nos problemas emergentes que 

se apresentarem na sociedade pelos 

cursos afins. 

 

- Fortalecimento da COORDEX da 

UNIGRAN CAPITAL, com equipe 

preparada para atender as demandas dos 

eventos internos e externos. 

 

- Realizar ações de responsabilidade 

social por curso, no formato de Extensão, 

em consonância com o Currículo. 

 

Realização de projetos junto aos povos 

indígenas e Movimento Negro, atrelados 

à da área da saúde, dentre outras. 

-Promoção de seminários na 

comemoração de cada semana de cada 

curso, abrangendo as comunidades 

excluídas como palestrantes. 

 

cursos de 

Psicologia e 

Estética e 

Cosmética; 

NDEs, Colegiado 

e estudantes 

desses cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação de 

Educação Física, 

NDE, Corpo 

docente e 

estudantes desse 

curso. 

 

Eixo 3 – 

Políticas 

Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Acolher os estudantes, 

esclarecendo o ingresso no 

Ensino Superior e apresentação 

das atividades de apoio aos 

estudantes. 

 

 

 

-Avaliar e adequar anualmente o 

PPC e Plano Pedagógico de 

Curso e pensar nos projetos 

pedagógicos a serem realizados. 

 

- 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. 

 

 

- Marcar reunião com a Direção Geral 

para que cada curso elabore o seu 

Plano de Melhoria pautado no s 

resultados da Avaliação Institucional, 

- Apoiar os NDEs a avaliar os projetos 

pedagógicos constantemente. 

 

 

Direção Geral; 

Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

Coordenação de 

Ensino e Extensão e 

Coordenação de 

Pesquisa. Comissão 

Própria de Avaliação; 

coordenadores de 

curso e NDEs; 

 

 

. 

Ampliar a oferta de cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, a 

partir da análise da demanda 

social e mercadológica. 

 

Vivenciar a articulação entre 

-Receber comissões do MEC para 

Autorização do Curso de Direito; 

Reconhecimento do Curso de 

Biomedicina; assim como do CST em 

Design de Interiores. 

-Solicitar Recredencimento da 

Direção Geral, CPA e 

demais coordenações; 

Coordenação de 

Ensino e Extensão e 

Coordenação de 

Curso. 
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Ensino, Pesquisa e Extensão, 

visando a formação o estudante 

que o capacite a atuar nas 

diversas circunstâncias da vida 

profissional e social de firma 

cidadã e ética. 

 

Faculdade Unigran Capital.  

-Solicitar Credenciamento para 

Faculdade Unigran Capital passar a 

Centro Universitário. 

 

- Investigação de demandas para a 

oferta de novos cursos, aproximando 

mais do aluno do Ensino Médio e 

verificar os cursos pretendidos por 

eles. 

 

- Estruturação de um Programa de 

Ação de Extensão geral, visando 

incentivar os NDEs e colegiados de 

curso a ofertarem a extensão com ma-  

-Acompanhar junto a cada curso a 

elaboração de um plano de extensão 

que inclua o compromisso social da 

Faculdade UNIGRAN CAPITAL 

delineado em seu PDI.is força. 

 

- Capacitação sobre o que seja 

Inovação do Ensino e como vivenciá-

las, de forma a contemplar o trabalho 

docente pautado pela: Flexibilidade 

dos currículos; Interdisciplinaridade; 

Integração entre Teoria e Prática. 

 

- Ampliação do espaço de discussão 

com os estudantes sobre o PPC do 

Curso e em cada disciplina o Plano de 

Ensino. Também sobre Atividades 

Complementares, atividades de 

Responsabilidade Social e Extensão. 

 

- Reunião 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 

sob os princípios da democracia, da 

ética e da justiça social. 

 

 

NDEs e Coordenação 

de Curso. 

 

Docentes da Unigran 

Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção Geral 

 

 

 

 

 

Coordenação de Curso 

 

 

 

 

 

 

NDE(s) dos cursos 

Discutir os resultados da 

avaliação institucional da 

dimensão do ensino com a 

coordenação de cada curso, 

Coordenação de Ensino 

Pesquisa e Extensão e Direção 

Geral. 

- Levantamento por parte da CPA das 

necessidades de melhoria dos diversos 

aspectos que impulsionam o ensino e 

obtiveram conceituação “Péssimo, 

Fraco e Regular” na Avaliação 

Institucional por curso juntamente 

com os coordenadores. 

CPA; Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

NDEs de cada Curso. 
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-Capacitar os docentes em 

relação a Planejamento e as 

metodologias ativas; crítico 

social dos conteúdos; histórico 

crítica e 

dialógica/problematizadora. 

 

Discutir com cada curso a 

interface com os demais e na 

verticalização das disciplinas do 

próprio curso, perante os 

resultados da avaliação interna e 

externa. 

- Elaboração de um Programa de 

capacitação dos docentes e 

funcionários com base nos resultados 

da Avaliação Institucional e com as 

necessidades atuais de cada profissão 

por curso. 

 

 

Direção Geral; 

Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

Coordenação de 

Pesquisa,; Direção do 

ISE; Departamento 

Financeiro. 

 

 

 

-Incentivar a Iniciação 

Científica 

 

- Potencializar a articulação 

entre o PDI e o PPI nos projetos 

de Pesquisa e Extensão. 

  

- Dar continuidade à pesquisa, neste 

ano de 2018, incentivar os docentes na 

elaboração de projetos e temas de seu 

interesse na pesquisa. 

 

- Cadastrar no CNPq os projetos de 

pesquisa. 

 

- Discussão com todos os docentes a 

regulamentação e os meios materiais 

para o apoio à pesquisa como 

Iniciação Científica da IES. 

 

- Reuniões com os NDEs e colegiados 

de curso para discutir a metodologia 

de estudo de caso e resoluções de 

problemas, incentivando a pesquisa. 

- Articular a formação discente com a 

educação continuada;  

Coordenação de 

Pesquisa e 

Coordenação de Curso 

 Pensar nas linhas de pesquisa e 

por curso e desenvolver projetos 

interdisciplinares 

 

- Elaboração das linhas de Pesquisa 

por Curso.  

 

- Elaborar projetos de pesquisa e 

prever a extensão na devolutiva social 

dos saberes essenciais a todo cidadão. 

Coordenação de 

Pesquisa; 

Coordenadores de 

Curso; Coordenação 

de Ensino e Extensão. 

Avaliar a concepção da extensão 

e a articulação dessas atividades 

com o ensino, com a pesquisa e 

com as demandas sociais, 

- Acompanhamento junto a cada curso 

na elaboração de um programa de 

extensão que inclua o compromisso 

social desta Faculdade delineado em 

seu PDI, acrescentando as questões do 

meio ambiente. 

 

- Realização de projetos de Ensino e 

Extensão no âmbito da especificidade 

de cada curso. 

 

- Apresentação de projetos de 

pesquisa nos órgãos de fomentos do 

Governo do Estado para ampliar os 

recursos financeiros. 

Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

Coordenação de 

Curso, NDEs e 

Colegiado de Curso;  

Direção Financeira e 

de Planejamento. 
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Analisar o desempenho do corpo 

docente e o comprometimento 

com a qualidade do Ensino, 

 

Alinhar atividades que gerem a 

qualidade do ensino, 

 

Discutir o nível de exigência dos 

cursos com os representantes de 

alunos nos NDEs; Colegiado, 

CONSEPE,  

 

 

 

 

 

 

-Discutir a docência a partir do 

seu domínio do campo de saber 

das disciplinas que atua. 

 

 

 

 

-Analisar os resultados dos 

Indicadores de qualidade: 

ENADE, IDD e CPC dos cursos 

e o IGC da Faculdade junto ao 

INEP.  

- Planejar as Atividades 

Complementares de forma que a 

teoria seja trabalhada com o 

aluno em correspondência com a 

prática. 

 

- Planejar o Estágio dialogando 

com órgãos públicos e privados. 

 

 

 

- Celebrar convênios para a 

realização de Estágio nas áreas 

da saúde e empresarial. 

 

 

- Criar a temporada de “Amostra 

Científica” da Unigran Capital. 

 

 

- Levantar e agrupar todos os 

indicadores que possibilitam a 

avaliação do docente: titulação; 

dedicação à instituição, produção 

científica; técnicas; notas obtidas na 

avaliação institucional pelos alunos, 

avaliação da coordenação do curso e 

da direção acadêmica. 

 

- Ampliar os projetos de Iniciação 

Científica, objetivando a condução de 

alunos à pesquisa, à reflexão, à 

criatividade, a fim de se alcançar o 

perfil desejado, em especial, quanto às 

competências e habilidades em cada 

campo profissional. 

 

- 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. 

 

- Reuniões para tomada de decisões 

de saneamento dos pontos frágeis de 

cada curso, por meio de discussões 

com a Coordenação, Colegiado, NDE 

e Direção Acadêmica da Faculdade. 

 

 

- Propiciar atividades teórico práticas 

aos estudantes e esclarecer as 

atividades complementares essenciais 

à sua formação. 

 

- 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. 

 

- Realizar a temporada de 

“AMOSTRA CIENTÍFICA”, 

abarcando todas as produções 

científicas de qualidade realizadas por 

meio do desenvolvimento do Ensino; 

dos projetos do PIBIC; dos projetos 

de pesquisa dos professores e dos 

TCCs. 

 

Coordenação de 

Ensino e 

Extensão;Coordenação 

de Curso; 

Coordenação de 

Pesquisa;NDEs e 

Colegiado de Curso; 

CPA; Coordenação de 

Pesquisa; Direção 

Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação de 

Cursos e Coordenação 

de Ensino e Extensão e 

Coordenador de 

Pesquisa. 

 

Direção Geral e 

Coordenação de 

Ensino e Extensão. 

 

 

 

Coordenação de curso 

e NDEs de cada Curso. 

 

 

- Coordenação de 

Curso e Professor de 

Estágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador de 

Pesquisa, 

Coordenadores de 

Curso, professores de 

Metodologia 

Científica.. 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Objetivos  Ações Responsável 
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- Ofertar cursos de Pós Graduação 

Lato Sensu em todas as áreas da 

graduação. 

 

 Ofertar cursos de Pós Graduação 

Lato Sensu em todas as áreas da 

graduação. 

 

-Ampliar as ações que articulem a 

graduação e a pós-graduação. 

 

- Dar continuidade à ampliação da 

oferta de cursos de Pós Graduação 

Lato Sensu, articulados com os 

cursos oferecidos pela IES, 

focando as demandas deste 

momento da sociedade. 

 

- Ampliação do nº de reuniões 

com docentes para discutir a 

abertura de cursos de Pós-

Graduação e seus respectivos 

Projetos Pedagógicos. 

 

 

Coordenação de Ensino 

Pesquisa e Extensão e 

Coordenação de 

cursos. 

Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade 

Construir e reconstruir a imagem da 

instituição nos meios de 

comunicação, 

-Transmitir as concepções de 

educação da IES e seu compromisso 

em ofertar uma formação de 

excelência. 

 

-Realizar ações em que a sociedade 

venha participar ativamente da vida 

acadêmica. 

 

 

- Constituir um grupo de trabalho 

para avaliar as ações que foram 

desenvolvidas no ano de 2017 em 

relação à imagem da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL e retomar 

essa tarefa por meio de um 

planejamento. 

- Ação contínua de diálogo com a 

sociedade por meio das redes 

sociais, vídeos, oferecimento de 

serviços no campo da saúde, 

beleza e cultural gratuitamente à 

sociedade. 

- Propor ações que fortaleçam a 

imagem institucional, utilizando a 

tecnologia da IES. 

Departamento de 

Marketing 

-Intensificar a comunicação interna 

e externa, utilizando da tecnologia 

da IES com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampliação das formas de 

transmitir para todos os públicos 

com quem a IES se relaciona, as 

suas reais concepções 

educacionais, de forma a refletir 

seu compromisso social e sua 

cultura organizacional. 

Todos os gestores e 

Departamento de 

Marketing, 

-Discutir com o Departamento de 

Comunicação, Direção Geral, NDEs 

dos cursos sobre a qualidade e os 

recursos da comunicação interna e 

externa, 

 

-Fortalecer o setor responsável pela 

comunicação social da IES. 

 

- Convidar a sociedade para eventos 

científicos e culturais 

 

-Estreitar o relacionamento com a 

Educação Básica e com as demais 

secretarias públicas 

- Ampliação do diálogo com a 

sociedade por meio de maior 

aproximação das entidades de 

classe, TV, Rádio e visitas à 

sociedade organizada, convênios  

e escolas de Ensino Médio. 

 

 

- Promoção de eventos culturais e 

científicos abertos à participação 

da sociedade. 

 

- Trazer os alunos do Ensino 

Médio na Faculdade por meio do 

Programa “Feira das Profissões” 

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. 
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Eixos Objetivos Ações Responsável 

para conhecerem a IES e seu 

funcionamento e o 

desenvolvimento dos cursos de 

graduação, estrutura pedagógica 

de ensino e aprendizagem, 

estrutura física e empregabilidade 

em cada campo de formação. 

  

- Disponibilizar de espaço físico 

para algumas ações públicas. 

 

- Fazer-se presente nas atividades 

públicas, sempre que convidado. 

 

Comunicar a sociedade sobre os 

processos seletivos para os cursos 

da Faculdade. 

-Realização de editais e 

campanhas publicitárias para a 

divulgação do processo seletivo 

da Faculdade. 

 

- Montagem de quiosques de 

informações para inscrição de 

vestibulares em vários locais da 

cidade. 

- Celebração de convênios com o 

mundo dos negócios da sociedade, 

visando dialogar, abrir campo de 

estágios, visitas técnicas e 

oferecer descontos nas 

mensalidades  aos funcionários 

das empresas conveniadas para 

estudar na Unigran Capital 

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. 

- Consolidar a Ouvidoria enquanto 

um instrumento de avaliação 

Institucional. 

- Divulgar a função da Ouvidoria 

na Gestão da Faculdade e 

possibilidade de diálogo direto 

com a Direção Geral. 

- Atendimento pela Direção Geral 

que encaminha as demandas à 

Coordenadoria de Ensino e 

Extensão que soluciona demandas 

e realiza encaminhamentos aos  

setores responsáveis para solução 

 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 
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Eixos Objetivos Ações Responsável 

-Aprimorar o sistema acadêmico de 

informação.  

-Identificar déficits de informação 

para os setores de atendimento.  

 

-Ampliar o nº de funcionários e 

capacitar para agilizar os serviços de 

atendimento aos alunos. 

- Atualização e adequação 

constante do Software 

Institucional, observando não só o 

geral, mas a especificidade de 

cada curso. 

 

- Organização e ampliação do 

atendimento do suporte técnico 

com estagiário. 

 

-Organização para maior agilidade 

de atendimento da Secretaria 

Acadêmica, do Setor Financeiro e 

do Núcleo de Apoio Discente. 

 

- 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. 

Departamento de 

Marketing; 

Departamento de 

Tecnologia; Diretoria 

Financeira e de 

Planejamento; Direção 

Geral. 

Disponibilizar serviços de ouvidoria 

para os estudantes. 

- Promoção de condições de 

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. 

Secretaria Acadêmica; 

Direção Geral e 

Coordenação de 

Ensino e Extensão. 

- Oferecer aos alunos, calouros e 

veteranos, condições de 

permanência e contribuir para a 

superação das dificuldades do aluno 

em acompanhar os conteúdos dos 

cursos. 

 

 

- Discutir com os NDEs e 

Colegiados de Curso, em quais 

conhecimentos são essenciais abrir 

cursos de nivelamento. 

 

 

-Oferecer atendimento psicológico e 

pedagógico aos alunos e realizar os 

devidos encaminhamentos. 

 

Contribuir para a superação das 

dificuldades do aluno em 

acompanhar e permanecer com êxito 

no curso. 

 

- Oferecimento de aulas de 

nivelamento concentradas nos 

conteúdos de leitura, interpretação 

de textos e produção, matemática, 

Química, Oratória e Produção dos 

Trabalhos Acadêmicos , 

matemática básica e financeira de 

forma presencial e utilizando a 

ferramenta online. 

- Aplicação de exercícios em sala 

e nas avaliações do tipo ENADE

 Direção Geral; 

- Por meio da clínica de 

Psicologia, atender o estudante, o 

com problemas psicológicos e 

com dificuldades de estudo e 

quando necessário encaminhar aos 

órgãos competentes.  

- Oferecimento de Bolsa para 

estudo da Instituição, do Vale 

Universidade do Governo do 

Estado, Vagas nos programas 

PROUNI e FIES. 

 

 

 

 

 

 

Coordenação de 

Ensino e Extensão fará 

os encaminhamentos 

necessários aos setores 

de apoio ao discente; 

Coordenador da 

Clínica de Psicologia e 

NAD. 

 

 

 

 

- Departamento 

Financeiro e Núcleo de 

Apoio ao Estudante.  

 

 

 

Propiciar atendimento individual - Atendimento em diversos - Departamento 
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Eixos Objetivos Ações Responsável 

aos alunos para que eles supram as 

suas necessidades de financiamento 

de seu estudo pelas diversas vias. 

horários aos alunos interessados 

em ter seus estudos financiados 

pelo FIES ou PROUNI e/ou Vale 

Universidade e, ainda por 

concessão da IES por meio de 

convênios já firmados com 

diversos setores da economia de 

MS. 

-Atualizar e disponibilizar 

constantemente o Manual do 

Aluno; 

 - Elaborar, acompanhar e avaliar 

os programas de atendimento 

discente;  

-  Realizar ações de 

acompanhamento aos alunos que 

necessitam de atendimento 

especial;  

-Viabilizar oportunidades de 

estágio, monitoria, iniciação 

científica, dentre outras, para os 

alunos da UMIGRAN CAPITAL.  

Financeiro e Núcleo de 

Apoio ao Estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

- NAD;  Coordenação 

de Ensino e Extensão 

 

 

 

 

Coordenação de 

Curso; NAD e 

Coordenação de 

Ensino e Extensão. 

Ampliar o nº de concessão de Bolsa 

Científica para a participação de 

alunos nos projetos de pesquisa, 

- Desenvolver e finalizar os 

projetos de pesquisa aprovados 

pelo Comitê científico. 

 

- Ampliação de bolsas estudantil 

em projetos de Iniciação 

Científica com publicação. 

Direção Geral e 

Coordenação de Pós-

Graduação. 

EIXO 4 

Políticas de 

Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

-Fortalecer a gestão dos cursos 

junto à Direção Geral e 

Coordenação de Ensino e 

Extensão e coordenação de 

Pesquisa. 

 

-Ampliar o recrutamento e seleção 

para o corpo técnico-

administrativo 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. 

 

Ampliar o número de docentes 

como Regime de trabalho parcial 

e integral. 

- Reunião semanal sob a 

coordenação da Direção Geral para 

os coordenadores de Curso e 

Coordenação de Ensino e Extensão 

e coordenação de Pesquisa. 

- Publicar no site da Instituição 

Edital bancas de seleção de 

docentes. 

 

- Dar prossegmento 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. 

 

-Oferecer aos docentes a ampliação 

da carga horária no enquadramento 

dos regimes Parcial e Integral para o 

desenvolvimento dos cursos e 

projetos. 

Direção Geral 

Coordenação de 

Ensino e Extensão e 

Coordenação de 

cursos. 

 

Coordenação de Curso 



194 

Eixos Objetivos Ações Responsável 

-Discutir com os docentes e 

técnico-administrativos o plano de 

carreira institucional, incluindo 

detalhamento sobre os critérios de 

seleção e progressão. 

- Adequar o plano de cargos e 

carreira 

 

- Retomar a leitura do Plano de 

Cargo e Carreira com os 

funcionários e docentes e adequá-lo. 

 

- Prever o aumento salarial anual 

dos docentes e funcionários de 

forma a contemplar a inflação do 

período. 

Direção Geral. 

Viabilizar e acompanhar 

processos de capacitação do corpo 

técnico-administrativo e do corpo 

docente. 

-Realizar capacitações, treinamentos 

e atualizações especificas e também 

geral para trabalhar em inter-relação 

com setores afim. 

 

- Apoiar a 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. 

Direção Geral; 

Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

Coordenação de Curso 

e Direção do ISE. 

 

-Manter atualizada a política de 

pessoal com relação ao Plano de 

Benefícios. 

-Aperfeiçoar os critérios 

utilizados para concessão de 

bolsas e incentivar a participação 

dos servidores nos cursos de 

graduação e especialização. 

 

- Concessão da bolsa de estudos de 

100% para funcionários e 

dependentes com mais de um ano de 

contratação. 

- Por meio de salário diferenciado, 

incentivar os docentes a realizar os 

cursos de Mestrado e Doutorado. 

- Direção Geral 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

- Atualizar o Cadastro de 

Informações Acadêmicas da 

Faculdade, nos sites do MEC e 

portal da Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL. 

 

 

-Realizar a gestão da Faculdade 

dentro dos princípios democráticos e 

participativos. 

-Manter atualizado o Cadastro de 

Informações Acadêmicas da 

Faculdade, nos sites do MEC e 

portal da Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL 

 

 

- Gestão compatível com as 

políticas do PDI e normatizações 

na esfera federal e da própria 

instituição. 

Direção Geral 

Departamento de 

Tecnologia e 

Pesquisador 

Institucional. 

 

 

 

Direção Geral 

 

   

Avaliar o Plano de Gestão e sua 

adequação para o cumprimento das 

metas institucionais descritas no 

PDI 

- Realizar reunião de CONSEPE 

com a participação de 

representantes dos docentes, 

alunos, 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. 

 

Membros do CONSU 

e CONSEPE; Direção 

Geral, Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

Coordenação de 

Curso. 
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Eixos Objetivos Ações Responsável 

- 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. 

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. 

- 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. 

Direção Geral, 

Diretoria Financeira e 

de Planejamento, 

Membros do 

CONSEPE e 

CONSUL. 

Elaborar um Plano de ação para 

combate à inadimplência 

 

- 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. 

Departamento 

Financeiro e Direção 

Geral. 
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Eixos Objetivos Ações Responsável 

Planejar a aplicação financeira 

específica ao funcionamento dos 

trabalhos da Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL para2017. 

 

Avaliar as ações e políticas de 

captação e alocação de recursos pela 

instituição. 

 

Calcular o investimento necessário e 

a distribuição de recursos para 

projetos de ensino, pesquisa e 

extensão no ano de 2018. 

- Realização de reuniões com a 

Mantenedora em nível de CONSU 

para estudar as necessidades de 

aquisição de equipamentos 

tecnológicos e laboratoriais 

específicos, materiais 

pedagógicos, mobiliários, acervo 

bibliográfico, equipamentos de 

climatização, infraestrutura física, 

redimensionamento dos contratos 

de impressão, dentre outros para a 

provisão de recursos, mediante as 

solicitações dos docentes, 

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, 

Diretoria Financeira e 

de Planejamento e 

Direção Geral. 

EIXO 5 

Infraestrutura 

Física 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Avaliar a infraestrutura física, 

acadêmica e tecnológica para o 

atendimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, 

 

Avaliar a adequação dos locais de 

convivência e serviços de 

alimentação, 

 

Ampliar o acervo bibliográfico, 

atendendo as necessidades de cada 

curso. 

- Adequar a ocupação do espaço 

administrativo, alocando os 

coordenadores para espaços novos 

e mais adequados. 

 

- Aquisição computadores, 

equipamentos e recursos 

pedagógicos de acordo com as 

solicitações dos professores, 

coordenadores de curso, também 

para o setor administrativo. 

 

- Aquisição do acervo 

bibliográfico contemplando a 

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. 

 

Diretoria Financeira e 

de Planejamento, 

Direção Geral; 

Coordenação de 

Ensino e Extensão; 

Coordenação de 

Pesquisa, Coordenação 

de Curso e Direção do 

ISE, Departamento de 

Infraestrutura. 
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Concluindo, as funções mais importantes da autoavaliação são a de produzir 

conhecimentos sobre a IES, levantar questões sobre sua finalidade e discutir no coletivo, 

identificar os fatores que provocam as deficiências, aumentar a consciência pedagógica e a 

capacidade profissional dos professores, gestores, técnicos administrativos e maior 

consciência crítica dos alunos. Essa avaliação atingiu plenamente os objetivos propostos neste 

ciclo avaliativo de 2015 a 2017.  

Pela análise da CPA dos dados apresentados é possível reconhecer que a 

FACULDADE UNIGRAN CAPITAL está cumprindo com a sua missão, o que é corroborado 

pelas demais políticas PDI, permitiu também, se conhecer melhor a fim de tomar decisões 

importantes, racionais e estratégicas no seu processo de construção permanente. 

 Destaca-se, ainda, que a avaliação interna representa mais um passo para o alcance 

de se tornar Centro Universitário, que toda uma comunidade almeja, além de fortalecer sua 

missão, valores e garantir a sua razão de existir; FORMAÇÃO PARA A VIDA. 
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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. 

§ 1º. A Comissão Própria de Avaliação tem atuação autônoma em relação aos Conselhos 

Superiores e demais Órgãos Colegiados da instituição.  

§ 2º. A Avaliação Institucional é um processo de autoconhecimento conduzido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), envolvendo todos que atuam na instituição, a fim de analisar a 

gestão nos diversos âmbitos, as proposições do PDI, as atividades, assim como o aspecto da 

infraestrutura. 

CAPÍTULO II 

DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES 

Art. 2° - Coordenar a avaliação formativa em relação ao desenvolvimento de todas as 

questões que formatam os cinco eixos e respectivas dimensões da avaliação do SINAES em 

compatibilidade com o PDI, visando: 

I. Conduzir os processos de avaliação interna da instituição, sistematizar e prestar 

informações solicitadas pelo INEP, no âmbito do SINAES, observada a legislação 

pertinente. 

II. Apreender as fragilidades e as potencialidades das condições estruturais gerais desta IES 

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. 
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III. Consolidar o processo de autoavaliação institucional como mediação capaz de fornecer 

subsídios nas dimensões política, acadêmica e administrativa, a fim de promover o 

autoconhecimento e aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e 

da gestão. 

CAPITULO III 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 3º À Comissão Própria de Avaliação, observada a legislação pertinente, compete:  

I. Coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição; 

II. Elaborar o Relatório da CPA e disponibilização no site para toda a comunidade. 

III. Promover, no processo de autoavaliação, a sensibilização, buscando o 

envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por 

meio da realização de reuniões, palestras, seminários, entre outros; 

IV. Organizar e discutir os resultados da autoavaliação com a comunidade acadêmica  

V. Definir a composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais segmentos 

da comunidade acadêmica  

VI. Encaminhamento para a administração superior de estratégias para a superação de 

fragilidades e fortalecimento das potencialidades institucionais identificadas por 

meio da avaliação interna, subsidiando o planejamento e a gestão da Faculdade 

UNIGRAN CAPITAL. 

VII. Apoiar os coordenadores de curso na elaboração dos planos de melhorias e 

acompanhar a implementação de planos de melhorias decorrentes das 

recomendações advindas do processo de avaliação; 

VIII. Realizar reuniões com os NDEs, coordenação de Ensino e Extensão, Coordenação 

de Pesquisa, Diretor Geral e Coordenação Administrativa dos cursos ofertados 

pela IES para, atualização e revisão dos instrumentos avaliativos; 

IX.  Divulgar os resultados das atividades avaliativas, assim como as ações realizadas 

com base nesses resultados, com vistas a melhorias dos processos administrativo, 

acadêmico e didático-pedagógico; 

X. Conduzir o processo de participação e renovação da própria CPA/UNIGRAN 

Capital, de acordo com o presente Regulamento e a legislação vigente; 
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XI. Realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com o calendário 

acadêmico ou quando se fizer necessário; 

XII.  Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional.  

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E FUNCIONAMENTO. 

Art. 4º A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade UNIGRAN CAPITAL contempla a 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e se compõe dos seguintes 

membros titulares:  

I. Dois representantes do corpo docente;  

II. Dois representantes do corpo discente, regularmente matriculados;  

III Dois representante do corpo técnico-administrativo;  

IV Dois representante da sociedade civil organizada,  

§ 1. Os membros são escolhidos em reunião do CONSEPE da Faculdade UNigran Capital, 

com exceção dos representantes da Sociedade Civil. 

§ 2º Os membros representantes da sociedade civil são escolhidos pela Direção de 

Administração e Planejamento da Faculdade UNIGRAN CAPITAL. 

§ 3º O mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução para o período 

imediatamente subsequente. 

§ 3° A CPA poderá recorrer à administração da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, mediante 

justificativa para obter consultoria de técnicos especializados da Instituição ou de outros 

órgãos públicos e/ou privados. 

Art. 5º A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e 

extraordinariamente quando convocada por seu presidente ou por, pelo menos, um terço de 

seus membros titulares.  

 § 1º Juntamente com a convocação serão entregues ou enviados por e-mail, a cada membro, 

cópia da ata de reunião anterior e dos pareceres, projetos e relatórios a serem apreciados.  

 § 2º O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência, podendo a pauta ser 

comunicada verbalmente, devendo a presidência justificar o procedimento.  
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 § 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 mínimo, duas horas, podendo ser estendida 

mediante avaliação dos membros presentes.  

 § 5º Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria dos votos favoráveis 

dos presentes.  

 § 6º O presidente terá somente o voto de qualidade.  

 § 7º De cada reunião será lavrada ata, assinada pelo secretário, que será discutida e submetida 

a voto na reunião seguinte e, sendo aprovada, subscrita pelo presidente e pelos demais 

membros presentes.  

Art. 6º O comparecimento às reuniões, exceto os membros representantes da sociedade civil 

organizada, é obrigatório e tem precedência sobre qualquer outra atividade.  

§ 1º Perderá o mandato o membro que: a) faltar, injustificadamente, a 3 (três) reuniões 

consecutivas; b) vir a ter exercício profissional ou representatividade diferente daqueles que 

determinam sua designação. 

§ 2º 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.  

Art. 7º O presidente da Comissão, até 90 (noventa) dias antes do término do mandato do 

membro, enviará ao diretor geral e diretoria acadêmica a documentação necessária à sua 

recondução. 

CAPÍTULO V 

DA PRESIDÊNCIA 

Art. 8º - Nas faltas e impedimentos do Presidente, presidirá a Comissão o um dos 

representantes do corpo docente; 

Art. 9º - Compete ao Presidente da Comissão: 

a) presidir os trabalhos da Comissão e aprovar a pauta das reuniões; 

b) convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão; 
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c) dirigir as discussões concedendo a palavra aos demais membros, coordenando os debates e 

neles intervindo para esclarecimento; 

d) dar posse aos membros da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade UNIGRAN 

CAPITAL  

e) declarar, fazendo comunicação por escrito, a perda do mandato do membro, prevista neste 

regimento; 

h) constituir subcomissões, designando seus membros. 

CAPÍTULO VI 

DA EXECUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 

Art. 10. 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. 11. A Comissão Própria de Avaliação deverá ter pleno acesso a todas as informações 

institucionais, exceto as que envolverem sigilo.  

Art. 12. 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. 13. A IES deverá fornecer à Comissão Própria de Avaliação as condições materiais, de 

infraestrutura e recursos humanos necessários à condução de suas atividades. 

CAPÍTULO VI 

DAS VOTAÇÕES 

Art. 14 – Todas as matérias levadas à deliberação da Comissão serão decididas, 

preferencialmente, por consenso. 

§ 1º - Não havendo consenso, as matérias serão submetidas à votação. 

§ 2º - Não será permitido o voto por procuração. 
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Art. 15. As matérias submetidas à votação serão aprovadas por maioria simples de votos entre 

os membros presentes. 

Parágrafo Único – Cabe ao Presidente da Comissão, também, o voto de qualidade. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Será considerada como de relevante serviço a participação dos membros da Comissão 

às reuniões, não lhes sendo atribuída qualquer remuneração de presença. 

Art. 17. Os casos omissos ou dúvidas na aplicação do presente Regimento serão resolvidos 

através de discussões e votação da CPA. 

Art. 18. A Comissão Própria de Avaliação – CPA – deverá manter os acadêmicos da 

Faculdade UNIGRAN Capital, por meio de seus líderes, informada de suas principais 

atividades e resoluções. 

Art. 19. O presente regimento poderá sofrer alterações e adaptações, desde que propostas 

oficialmente à CPA: 

I – Através de documento assinado por dois terços de seus membros 

II – Através de solicitação do dirigente da IES. 

Parágrafo Único – Qualquer alteração do presente regimento deverá ser submetida e aprovada 

pelo Diretor. 

Art. 20. O presente regimento entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

Art. 21. 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 
 

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 
 

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 

 

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 2 3 4 5 NSA 

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       
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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 

 

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 DEESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 
 

 

 

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 2 3 4 5 NSA 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação       

1. Conhece os resultados da Avaliação Institucional e as 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 Online (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? 

      

 


